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De herfst heeft zijn intrede gedaan in Nederland, de eerste blaadjes vallen 

van de bomen, maar niet bij Stichting Help2Help. We zitten weer boordevol 

plannen en er staan maar liefst twee bezoeken aan Calcutta op het 

programma. 

 

In deze editie kijken we terug op de Indiadag, leest u over de workshop die 

Juli gaf in het RCFC en ziet u de foto's van het nieuwe interieur van de 

Prayrona-3 school. Daarnaast stellen we weer een bestuurslid aan u voor, 

Ilse van 't Verlaat, ons algemeen bestuurslid. 

Veel leesplezier! 

 

Circus in het R.C.F.C. 
 

 

Juli tijdens de workshop in het R.C.F.C. (foto's door Kakali Samadder) 

In de zomer van 2014 waren Erik en Willeke van Nieuwenhuijze op vakantie 

in Ladakh. En daar ontmoetten ze Juli uit Berlijn. Juli is al maanden 

onderweg, op de fiets. Gestart met een groep van ongeveer 10 mensen, is 

ze nu nog alleen over. Het doel van haar reis is om (circus)workshops te 

geven aan kinderen die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken.  



 
Willeke informeert naar haar verdere reisplannen. Juli wil via Nepal weer terug naar India. Ze wil graag 

Calcutta bezoeken om daar workshops te geven, maar, zegt ze erbij 'ik heb nog helemaal geen 

contacten daar, dus ik weet niet of dat gaat lukken'. Uiteraard hadden Erik en Willeke wel een paar 

adresjes voor Juli! 

 

Inmiddels is het weer al even geleden dat Juli inderdaad in Calcutta is geweest. Ze kon bij een goede 

vriendin slapen en is bij het R.C.F.C. op bezoek geweest om een workshop te geven. Een glimlach op 

de gezichten van de kinderen die net geopereerd zijn of nog vol spanning zitten voor een komende 

operatie.  

 

Waar een onverwachte ontmoeting al niet toe kan leiden! Juli, nogmaals bedankt voor het bezoek aan 

een van onze projecten, "wir wünschen Ihnen eine gute und sichere Reise", je bent een topper! 

 

Prayrona-3 school 

 

De jongste kinderen in de Prayrona-3 school (foto door Ashit Sur) 

 

Ineens zomaar een klein mailtje uit Calcutta met wat foto's. Rosan heeft samen met de kinderen de 

wanden van de lokalen van de Prayrona-3 school opgesierd. Is het niet prachtig geworden? Hopelijk 
leidt het allemaal niet teveel af van de lessen ;-). 

 



Verslag van de Help2Help Indiadag 

 

Mildred maakt rangoli-tekeningen met de kinderen voor de ingang van Post-21 

(foto door Lyzian Kolkman) 

 

Wat hebben we hier naar uitgezien, onze eigen Help2Help Indiadag in Post-21 in Oud Beijerland! Na 

een lange periode van voorbereidingen was het dan op 17 mei zover. 's Morgens om 10 uur gingen de 

deuren open en het was gelijk gezellig. En er was genoeg te doen! 

Buiten stond een originele Indiase fietsrickshaw, waarmee door Oud-Beijerland gefietst kon worden. 

Voor de ingang van Post-21 werden prachtige rangoli-tekeningen gemaakt met krijt en gekleurde rijst. 

Binnen was er een workshop wierook maken, er was een groetenactie van Amnesty International, er 

kon originele Indiase zeep gekocht worden, Lyzian exposeerde met haar foto's van het bezoek aan 

onze projecten afgelopen december, kinderen konden kleuren, stempelen, mozaieken (met 

afvalplastic), door Anima werd er henna gezet, er konden typische Indiase hapjes en drankjes gekocht 

worden, uiteraard was onze verkoopstand aanwezig met leuke Indiase kadootjes, je kon je verkleden 

in Indiase kledij en daarna op de foto voor een prachtige fotowand van een tempel in Jaipur, kortom, 

er was voor iedereen wel iets leuks! 

Om 2 uur 's middags startte de bollywooddans workshop voor kinderen en om 15.00 uur voor 

volwassenen. En dit was best pittig! Maar Anima maakte er echt een superleuke workshop van en 

iedereen deed met volle overgave mee. 

In een gezellig verlicht Post-21 werd er 's avonds nog een bollywoodfilm vertoond. Ook hier was de 

belangstelling geweldig. 

We willen graag iedereen, die hier op welke manier dan ook, zijn of haar bijdrage aan heeft geleverd, 

hartelijk bedanken, het was een topdag! Nieuwsgierig naar foto's? Kijk dan op onze facebookpagina. 



Ilse van ‘t Verlaat 

 

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 Ilse aan u voor, ons algemeen 
bestuurslid. 

Hallo! Ik ben Ilse en ik woon in Fijnaart. Ik werk als Geo-

informatie analist bij het ministerie van Economische 

Zaken. Samen met Willeke gingen we in 2008 voor het 

eerst naar India. Ik was erg onder de indruk, niet alleen 

van Calcutta, het leven in de slopenwijken en de mensen 

daar, maar ook van de enorme energie en inzet van 

Reena en Ashit. 

 

In 2010 zijn we terug gegaan en hebben we op al onze 

scholen een muziekles gegeven. Eerst een verhaal over 

Kikker verteld, wat door de docenten in het Hindi en Urdu 

werd vertaald. Daarna hebben we met de kinderen 

gitaartjes en shakers gemaakt om samen een lied te 

zingen op de melodie van Old MacDonald. Toen de les al 

lang en breed was afgelopen hoorden we ze nog zingen in 

de sloppenwijken. Voor mij is het geslaagd wanneer de kinderen één dag hebben gelachen en 

genoten! In mijn vrije tijd kook ik graag en voor de presentaties die we verzorgen, maak ik graag 
hapjes en geef ik uitleg over de Indiase keuken. 

Als we in India zijn, ben ik graag weer even kind, door samen met de kids te knutselen. 

 


