
Af gelopen 23 maart maakte 

ons hart een klein sprongetje. 

Zomaar een klein berichtje uit 

Calcutta met een v iertal 

f oto’s. Maar wat voor een 

leuk bericht en wat v oor  een 

mooie f oto’s !  

Die dag is, anderhalf jaar na 

de bazaar in Grijpskerke, 

gestart met de sloop v an het 

oude Pray rona-2 school in de 

D ak hindar i s loppenwijk. 

(Deze bazaar heeft het 

benodigde geld  v oor een 

nieuw schoolgebouw bijeen-

gebracht.) 

Anderhalf jaar van ideeën, 

plannen, wachten, wachten,  

maar v oora l wacht en. 

Bouwtekeningen moesten 

gemaakt, v ergunningen aan-

gev raagd en dan is het de 

beurt aan de Indiase 

bureaucratie. Ashit (onze 

lokale medewerker) bezocht 

het gemeentekantoor v rijwel 

dagelijks, hopend op nieuws, 

maar hij ging v aak teleur-
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Onlangs gebeurde e r iets moois. 

G ewoon hi e r in  Nederl and . 

Help2Help kreeg op facebook een 

n i euw ‘ v ri end j e’ ,  genaamd 

Fairbooks. Nieuwsgierig als we zijn, 

werd e r natuurlijk gelijk gegoogled 

en zagen we dat dit de eerste 

fairtrade uitgeverij van Nederland is. 

Ze hebben inmiddels een paar 

prachtige kinderboekjes op hun 

naam s taan ,  gemaak t  met 

illlustraties van Indiase kunstenaars. 

Er werd persoonlijk contact gezocht, 

wat ontaarde in een gezellige 

middag. Janet en Manoj van  

Fairbooks zijn erg onder de indruk 

van onze projecten en willen ons 

graag helpen. Belangeloos stellen 

zij een van de prachtige  illustraties 

ter beschikking om er een speciale 

Help2Help-nr1-postzegel van uit te 

brengen. Deze is vanaf vandaag 

verkrijgbaar in onze vernieuwde 

webshop. Daarnaast verkopen wij 

vanaf vandaag hun mooie boekjes 

en een prachtige kalender. De 

opbrengsten  gaan uiteraard geheel 

naar onz e  pro j ec ten .  O ok 

nieuwsgierig geworden? Kijk dan snel  

in onze webshop of op de laatste 

bladzijde van deze nieuwsbrief! 
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gesteld naar huis. Zelfs op 

het laatste moment, nog één 

handtekening was er nodig, 

nog eentje. De man voelde 

duidelijk hoe belangrijk hij 

v oor Ashit (en de kinderen) 

was en hij verdween toen 

zomaar v oor vier weken op 

v akantie. De handtekening 

uiteraard nog niet gezet.  

Maar Ashit is beloond voor 

zijn geduld. Af gelopen 23 

maart is er eindelijk gestart 

met de sloop v an het oude 

gebouw. Wanneer d it 

v oltooid is, zal er direkt met 

de bouw v an de nieuwe  

school gestart worden. 

Weersomstandigheden daar-

gelaten, want ja, in de zomer 

staat de moesson weer op 

de stoep en dan is bouwen 

uitgesloten. 

En dan ook maar hopen dat 

er niet nog een ander, nieuw 

bureaucratisch regeltje om 

de hoek komt kijken. Fingers 

crossed !! 
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Zoals we u in de nieuwsbrief van maart 

2011 berichtten, is in januari 2011 een 

school gestart op het terrein v an een 

baksteenfabriek op ongev eer 2 uur rijden 

v an Calcutta.  

Voor ons, als stichting, een hele stap, het 

zou de eerste school zijn die volledig 

af hankelijk is van Help2Help. Maar toen 

we de kinderen daar eind 2010 op het 

terrein doelloos rond zagen lopen 

(wetende dat ze, als we weer weg zijn, 

mee moeten werken), waren we al snel 

ov erstag. Hier moet gewoon een school 

komen! 

In november 2011 bracht Willeke er een 

bezoek en kreeg gelijk alle ins en outs te 

horen v an Shelley, onze lokale 

medewerkster.  

De school had een moeilijke start. 

Begonnen in januari 2011 met ongeveer 

25 kinderen, nam dit aantal al snel af. 

Toen in de zomermaanden de moesson 

begon (wat betekent dat het terrein 

v olledig onderstroomt en de gezinnen 

tijdel ijk naar hun geboortestreek 

terugkeren), waren er bijna geen 

leerlingen meer over. Tot ov ermaat van 

ramp is het schoolgebouwtje inclusief 

inv entaris tijdens deze moesson volledig 

v erwoest. 

Toen in september 2011 de gezinnen 

weer terugkeerden, is Shelley direkt 

gaan praten met de ouders, met de 

kinderen en de directie v an de fabriek. 

Het grootste probleem bleek te liggen in 

de schooltijden, die waren namelijk ‘s 

middags. En we kunnen onze koppen 

wel in het zand steken, maar ‘s middags 

naar school, betekent dat de kinderen 

niet kunnen meewerken. Met als 

resultaat dat de kinderen niet meer naar 

school mochten van hun ouders. 

Na goed ov erleg is besloten om de 

schooltijden te v eranderen naar ‘s 

ochtends vroeg. Om half 7 starten de 

lessen! Er werd een ander gebouwtje 

gev onden, dat wat hoger gelegen is en 

daardoor niet ov erstroomt tijdens de 

moesson. Tev ens krijgen de kinderen 

tijdens schooltijd een gezond ontbijt. 

En al deze veranderingen werken. Blij 

waren we om te constateren dat er 

inmiddels maar liefst 40 kinderen naar 

school komen! Veel blije kindergezichten, 

heel wat anders dan bij ons laatste 

bezoek v an een jaar geleden. 

De tijd v an half 7 blijkt ook helemaal 

geen probleem te zijn. We horen v an de 

directeur v an de fabriek dat er soms om 

6 uur al kinderen aanwezig zijn, ze staan 

dan netjes in de rij te wachten tot de 

lerares komt. 

Maar ja, dit succes heeft een keerzijde. 

Het gevonden schooltje bleek al snel te 

klein. Gelukkig werd een oplossing 

gev onden in de lokale tempel. Deze 

tempel wordt nu dus ook als school 

gebruikt. En er moest ook een lerares 

bijkomen, want 40 kinderen in de leeftijd 

v an 4 tot 14 jaar is natuurlijk te veel. Ook 

deze werd al snel gev onden. (Alleen zit 

Help2Help nog wel met een klein 

budgettair verschilletje :-))  

(N.B. In een recente emailbericht schrijft 

Shelley dat er nog steeds gemiddeld 35 

tot 40 kinderen naar school komen.) 

Shelley v ertelt Willeke, tijdens haar 

bezoek in nov ember 2011, nog een leuke 

anekdote. Toen de eerste kinderen naar 

school kwamen, kwamen ze zo v an het 

terrein. Dat betekent: volledig onder de 

modder en het stof, want een 

baksteenfabriek is nu eenmaal geen 

schone omgev ing. Shelley heeft de 

kinderen toen uitgelegd dat ze zich eerst 

netjes onder de pomp moeten wassen 

v oordat ze naar school komen. En 

gelukkig doen ze dat nu (bijna) allemaal! 

Een eerste les in hygiëne! 

In maart 2012 is er hier een tweede 

project gestart. Dankzij een f inanciële 

bijdrage v an het TweeStedenZiekenhuis 

in Tilburg worden de kinderen nu 

regelmatig gecheckt door een arts. 

Tev ens wordt er voorlichting gegeven op 

het gebied van hy giëne en waar nodig 

worden er basismedicijnen v erstrekt. Dit 

project is nog in de beginf ase, we hopen 

u hierov er in een v olgende nieuwsbrief 

meer te kunnen v ertellen. 

Schoolboek 

Kinderen moeten hier nomaliter ook meehelpen 

De Help2Help Tempelschool 

Maar ze kunnen sindskort dus OOK naar school! 
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Zoals we al op de eerste pagina v an deze nieuwsbrief v ertelden, is er de afgelopen maand een leuke samenwerking 

ontstaan met Fairbooks. Zo v erkopen we momenteel een aantal uitgav en v an Fairbooks v ia onze webshop, namelijk een 

drietal boekjes en een mooie kalender. Daarnaast hebben we een illustratie mogen gebruiken v oor een prachtige postzegel. 

De opbrengst van de v erkoop van zowel de boekjes, de kalender, als de postzegel komt ten goede aan onze projecten ! Hier 

willen wij graag ev en in het kort de produkten voorstellen. 
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Prachtig prentenboek over het Indiase meisje Dipti dat van haar moeder de kunst  
van het muurschilderen leert.  
De bijzondere kijkplaten, waarop veel te zien is, introduceren kinderen op een speelse  

manier tot wereldkunst en tot het leven van kinderen op het Indiase platteland. 

Om voor te lezen of om zelf te lezen, voor kinderen vanaf ca. 5 jaar. 

De prijs is € 6,95. 

Informatief dierenboek met mooie dierenportretten van de Indiase schilderes Sudha Devi  
en met grappige wetenswaardigheden over, bijvoorbeeld, de strepen van de Bengaalse  

tijger, het modderbad van de neushoorn en het moederschap van de zeekrokodil. 

Met een korte introductie tot Indiase kunst die kinderen uitnodigt goed naar de  

illustraties te kijken. Voor kinderen vanaf ca. 8 jaar. 

De prijs is € 6,95. 

Lees-, kijk- en tekenboek met leuke tekenopdrachten, originele kunst en kleurrijke  
illustraties. Met dit prachtige tekenboek maken kinderen kennis met wereldkunst door  
zelf Indiase tekentechnieken toe te passen. De tekenopdrachten en tips nodigen  
kinderen uit om goed te kijken naar de illustraties en geven inzicht in kleurgebruik, 
tekentechnieken en de thematiek van Indiase kunstenaars.  

Voor kinderen vanaf ca. 9 jaar. 

De prijs is € 6,95. 

Originele verjaardagskalender met kleurrijke Indiase dierenportretten omlijst door een 
traditionele kor, een versierde rand. 

Met twaalf full-colour reproducties van Madhubani schilderingen. 

Een origineel verjaardagskado ! 

De prijs is € 8,95. 

Meer inf ormatie kunt u v inden in onze vernieuwde webshop waar u deze produkten kunt bestellen. U v indt de webshop via 

www.help-2-help.nl. U kunt natuurlijk ook altijd mailen naar inf o@help-2-help.nl.  

Een vel van 10 n r-1 postzegels (zelfklevend) met de prachtige Madhubani-vlinder.  

Deze vlinder komt uit het boekje ‘Dipti tekent op de muur’. 

De prijs is € 6,00. 


