Help2Helpt u mee?
Uw kleine bijdrage maakt een groot verschil
Help2Help steunt de projecten in India direct. Dankzij
sponsoren heeft de stichting geen organisatiekosten.
Hierdoor wordt elke euro goed besteed. Het is overbodig
te zeggen dat dit soms letterlijk broodnodig is.

Help2Help!
Kleine bijdragen aan grootse projecten
In 2005 maakt Willeke van Nieuwenhuijze via internet
kennis met Rosalie Giffoniello, die kleinschalige
projecten opzet voor de armste kinderen in India.
Willeke trekt de stoute schoenen aan en vliegt naar
Calcutta. Al voor haar vertrek zamelt ze geld in om
in India aan te bieden. Het verbaast Willeke wat ze
allemaal van dat relatief kleine bedrag tot stand ziet
komen.

Maak een verschil
voor kinderen
in Calcutta!

Na haar terugkomst in Nederland wil Willeke de
praktische en kleinschalige projecten, die ze had
bezocht, blijvend ondersteunen... Stichting Help2Help
wordt geboren. De stichting zet zich in voor kinderen
in sloppenwijken, probeert de vicieuze cirkel van de
armoede te doorbreken door deze kinderen naar school
te laten gaan.
Inmiddels zijn we een aantal jaren verder. Stichting
Help2Help is gegroeid en ondersteunt nog steeds de
meeste projecten van de beginperiode, maar heeft
intussen ook eigen projecten opgezet. Dit uiteraard
allemaal met behulp van een vaste groep medewerkers
ter plaatse.
In 2012 heeft Jannie de Rijke van Stichting
HelpIndiaHelpen zich bij ons gevoegd. Jannie
heeft veel voor de kinderen in Calcutta betekend,
voornamelijk op medisch gebied. Met het bundelen
van onze krachten, kunnen we de kinderen nog beter
helpen en geven we ze een kans op een beter leven.

Wilt u ook graag helpen?
Neem contact op met:
Stichting Help2Help
Willeke van Nieuwenhuijze
Schenkeldijk 84
3295 EJ ’s Gravendeel
078-6734886
www.help2help.nl
info@help2help.nl
Of maak een gift over op IBAN NL46 RABO 0123 2538 29

Stichting Help2Help

Met dank aan Help2Help!

ze krijgen dagelijks een voedzaam ontbijt.
In 2012 startte Help2Help een medicare project.
Elke twee weken onderzoekt een arts de kinderen,
zowel preventief als bij klachten. Er wordt basismedicatie verstrekt en de kinderen krijgen regelmatig
een ontwormingskuur. Dit school en het medicare
project worden geheel gefinancierd door Help2Help.

Onderwijs en gezondheidszorg voor een betere
toekomst
Het animo voor de Atmarashka school in de Dakhindari
sloppenwijk is erg groot. Zo groot zelfs, dat de school
te klein bleek. Door in twee ‘ploegen’ les te geven, kan
het dubbele aantal kinderen naar school. Help2Help
neemt de extra kosten voor lesmateriaal, lunch, huur en
lerarensalarissen voor haar rekening.
De Prayrona school is inmiddels op maar liefst vier
verschillende locaties actief! Naast onderwijs, krijgen
alle kinderen op de Prayrona scholen hier hun dagelijkse,
voedzame (warme) lunch. Twee vliegen in één klap!
Bijzonder is het aantal meisjes dat naar de Prayrona
scholen komt. In India worden veel meisjes op jonge
leeftijd al uitgehuwelijkt. Als ze bij hun schoonfamilie
wonen, gaan ze vaak niet meer naar school. Help2Help
levert een belangrijke bijdrage aan deze scholen,
voornamelijk aan het (pre)vocational programma.
In dit programma worden oudere jongeren en jong
volwassenen voorbereid op een toekomstig beroep.
Een belangrijke bouwsteen voor een zelfstandige en
betere toekomst.

Help2Help is overtuigd van het belang van projecten
in de gemeenschap en probeert zich dan ook langjarig
te verbinden. Uiteraard voorziet Help2Help ook
in eenmalige behoeftes, zoals een opbergkast voor
lesmateriaal in de BBD school, nieuwe kleding voor
de kinderen van de Atmaraksha school, reparatie van
een kapotte vloer in de Nibedita school, het schilderen
van de RCFC school, de inrichting van de (toen
nieuwe) Prayrona 3 school en de bouw van een nieuwe
Prayrona 2 school.
In het RCFC-ziekenhuis worden kinderen met vergroeiingen
geopereerd. Veel van deze kinderen komen uit Bihar,
één van de armste delen van India. Kinderen verblijven hier
enkele maanden tot – als er meerdere operaties nodig zijn
- soms wel 2 jaar. In het RCFC kunnen de kinderen naar
school en leren ze in het Engels, Bengali en Hindi lezen
en schrijven. Een kans die ze thuis nooit zouden krijgen!
Als ze weer terug gaan naar hun familie, kunnen ze hun
kennis delen en later overdragen op hun eigen kinderen.
In navolging van het werk van Jannie de Rijke ondersteunt
Help2Help het RCFC met bijdrages in de kosten van de
operaties en revalidatie van kinderen.
Twee uur buiten Calcutta, op de oevers van de Hooghly
rivier liggen tientallen baksteenfabrieken. 3 maanden per
jaar, tijdens de moesson, overstromen ze. De overige
9 maanden zijn hier gezinnen uit de armste delen van India,
inclusief kinderen te werk gesteld. Voor deze kinderen zijn
geen voorzieningen, is geen onderwijs of medische zorg. Bij
één van de fabrieken is in 2011 door Help2Help een school
gestart. De kinderen leren nu rekenen, schrijven en lezen én

Kijk voor meer voorbeelden op onze website:
www.help2help.nl

