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Een nieuwe en vernieuwde nieuwsbrief. Al enige tijd zoeken we naar een manier
waarop we u snel en makkelijk kunnen informeren over de ontwikkelingen binnen
onze projecten en rondom de stichting. Mocht u deze nieuwsbrieven niet op prijs
stellen, laat het ons gerust weten en we verwijderen u van de mailinglijst.
We plaatsen veel nieuws op onze facebookpagina, maar we zijn ons er ook van
bewust dat veel mensen geen facebook hebben. Daarom nu ook deze korte
nieuwsbrieven.
In deze editie een update over de bouw van de P2 school, de samenwerking tussen
Help2Help en YouBeDo.com, het laatste nieuws over de recent geopereerde
kinderen, postzegelnieuws en Jannie de Rijke, onze jongste vrijwilliger.

Agenda

Update Prayrona-2 school
De komende periode zijn
wij te vinden op een
aantal
winterfairs
en
kerstmarkten.
Kom langs voor een leuk
Indiaas kadootje of om
even bij te praten!
9 november 2013
Winterfair
Oud Beijerland
30 november 2013
Post-21 Mini Markt
Oud Beijerland
8 december 2013
Kerstmarkt
Brielle
15 december 2013
Kerstmarkt
Rockanje

Andere activiteiten:
5 januari 2014
Meditatie-avond
Yogabloem
Mijnsheerenland
20 februari 2014
Presentatie India
Passage Strijen
25 maart 2014
Presentatie India
Passage Kruiningen
Kijk voor de laatste
updates, wijzigingen,

openingstijden en
adresgegevens
op www.help2help.nl

Sinds de laatste nieuwsbrief is er veel gebeurd. Vertelden we u ruim een jaar geleden
nog over de start van de sloop van de oude school, op dit moment wordt er al volop
les gegeven in het nieuwe gebouw.
Toen we de eerste foto's van de sloop onder ogen kregen (van een man die met een
hamer op stenen inslaat), hadden we er een hard hoofd in. Dit kon nog wel eens even
gaan duren. Maar dat viel gelukkig mee, een maand later kregen we al foto's
toegestuurd van een enorme stapel stenen, precies daar waar eerst de school stond.
Na het opruimen is er direkt gestart met de nieuwbouw. Tijdens de bouw liep alles
(uiteraard) niet vanzelf. De Indiase bureaucratie en politiek is een ingewikkeld spel,
waarvan de spelregels ook voor onze medewerkers niet altijd even duidelijk zijn.
In het voorjaar van 2013 kan de school officieel geopend worden. Het is nog niet
helemaal af, maar de kinderen hebben momenteel een prachtig lokaal tot hun
beschikking, dat al veel ruimer, lichter en mooier is dan het oude en waar veilig
lesgegeven kan worden. Binnenkort hopelijk meer nieuws!

Help Help2Help via YouBeDo.com
Koop vanaf nu je boeken bij YouBeDo.com en steun
Help2Help. YouBeDo is een online boekenwinkel en sinds kort is
Help2Help aangesloten als een van de goede doelen. De
boekenprijzen bij YouBeDo.com zijn hetzelfde als bij de bekende
grote online boekwinkels. Het verschil is dat YouBeDo.com 10%
van het aankoopbedrag overmaakt aan het goede doel van jouw
keuze. Kies vanaf nu voor Help2Help!
Een super initiatief, zoals YouBeDo.com zelf zegt: 'Goed doen is vanaf nu gratis'. Probeer het uit en bestel eens
een boek (keus uit ruim 4 miljoen titels) op www.YouBeDo.com. Aan het eind van de bestelprocedure kan je
aangeven naar welk goed doel jouw 10% gaat! Betalen kan zowel per iDEAL als per acceptgiro.
Steun YouBeDo, steun Help2Help! (p.s. kleine tip, zoek ons op 'help' en niet op 'help2help')

Jannie de Rijke
Stichting Help2Help wordt gerund door een vijftal enthousiastelingen: Wilbert
Huigens, Ilse van 't Verlaat, Erik en Willeke van Nieuwenhuijze en Jannie de
Rijke. In deze nieuwsbrief stellen we Jannie aan u voor, in de volgende
nieuwsbrieven volgen de anderen.
Mijn naam is Jannie de Rijke en ik woon in Rockanje. Ik ben moeder van twee
prachtige zonen. Na mijn diplomering als B-verpleegkundige heb ik gewerkt in
een streekziekenhuis en in verschillende zorgcentra voor ouderen. Vervolgens
negen jaar als zorgmanager in de particuliere thuiszorg en op dit moment werk ik
als woonbegeleidster met verstandelijk beperkte jongeren. Ik ben een positief
ingesteld “mensen-mens” met een grote passie voor India.
In 2004 is het allemaal begonnen. Voor drie maanden naar Calcutta om als vrijwilliger te werken bij Moeder
Theresa. We hebben toen een container vol hulpgoederen verscheept en uitgedeeld onder de armste gezinnen
en kinderen.
Stichting HelpIndiaHelpen heeft in de jaren daarna voornamelijk projecten uitgevoerd voor een
revalidatiecentrum voor kinderen. Sinds 2012 heb ik me aangesloten bij Stichting Help2Help, zodat we met
gebundelde krachten ons optimaal kunnen inzetten voor de kansarme kinderen in Calcutta.

Een nieuwe toekomst
Een van de projecten die Jannie meebracht naar onze stichting is het Rehabilitation Centres for Children
(RCFC). Dit is een revalidatiecentrum waar kinderen aan vergroeiingen geopereerd
worden. De kinderen verblijven hier meestal enkele maanden, er is een
operatiekamer, ze kunnen hier revalideren, er is een school, er worden muziek- en
theaterlessen gegeven en er kan naar hartelust gespeeld worden. Dit centrum is
voor het hele verblijf het 'thuis' voor de kinderen en ze worden hier dan ook erg
liefdevol verzorgd.
Afgelopen augustus zijn er maar liefst vier kinderen in het RCFC opgenomen, die
met behulp van uw bijdrages geopereerd worden. We zijn blij en opgelucht u te
kunnen vertellen dat het met alle kinderen goed gaat en dat ze allemaal een
voorspoedig herstel hebben. Binnenkort mogen de eerste weer gezond naar
huis.Deze operaties betekenen veel voor deze kinderen en hun families. Ze kunnen
straks normaal door het leven en hebben daardoor een betere toekomst.
Het gaat om de volgende kinderen: Kesab Maity, een klein kereltje van ongeveer 3
jaar, hij heeft twee klompvoetjes. Subham Kumar Sah is ongeveer 8 jaar en heeft diverse afwijkingen aan de
benen en voeten. Hij zal voor langere tijd in het RCFC moeten verblijven. Sam Sum MInj is ongeveer 6 jaar en
heeft twee klompvoeten. Nikhiless Biswas is nog maar 1,5 jaar en heeft een klompvoetje. (Op de foto ziet u Sam
Sum Minj na zijn eerste operatie.)

Postzegelnieuws
We vonden het beter om goed en leuk nieuws eerst te vertellen en het slechte nieuws
al laatst.
Zoals u weet, wordt een deel van onze inkomsten gegenereerd door onze
postzegelverkoop. PostNL maakt het al een paar jaar mogelijk om je eigen postzegel
te maken en te bestellen. Bij het bestellen van minimaal 1000 zegels (rol en/of vel),
betaalden wij, als Help2Help, de normale postzegelprijs aan PostNL.
Deze postzegels verkochten wij dan aan u door met een kleine opslag, die geheel ten
goede komt aan onze projecten. In 2012 leverde de postzegelverkoop zo'n € 1.000
euro op!

Vanaf 1 augustus j.l. heeft PostNL ons deze mogelijkheid ontnomen. Per bestelde rol moeten wij een toeslag
aan PostNL betalen van € 10,00 en per vel € 1,50. Wij hebben dan ook, met pijn in ons hart, moeten besluiten
om te stoppen met het uitbrengen van de H2H-postzegels (dit geldt helaas ook voor de Decemberzegels).
Help2Help helpt kinderen in India. Het helpen van PostNL valt niet onder onze doelstelling.
Momenteel is er nog een kleine voorraad, kijk in onze webwinkel of mail naar info@help2help.nl.

