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NIEUWSBRIEF 

Deze uitgave is mede    

mogelijk gemaakt door: 

  

Beste vrienden van ons project in Malandighi, 

 Tijdens de coronacrisis hebben we veel contact gehad met projectleider 

Sandip Chatterjee. Tot nu toe zijn er geen besmettingen geweest binnen de 

campus.  

 We hebben aan de pro-

jectleider gevraagd een paar 

voorbeelden te geven van acti-

viteiten, die uit onze sponsoring 

bekostigd worden. Een grotere 

Deense organisatie bekostigt de 

verblijfskosten waaronder voe-

ding en onderdak.  

 

 Sandip besteedt een gedeelte van het budget van Children of Durgapur  

aan een  tweejaarlijkse excursie met alle kinderen. Er worden ook reiskosten 

mee betaald aan kinderen die naar huis gaan voor bezoek aan hun ouders of om 

andere redenen. Sport speelt een belangrijke rol op de campus, waarvoor sport-

kleding nodig is en allerlei sportartikelen. Op de foto’s ziet u bijvoorbeeld jon-

gens in karate kleding en meisjes in prachtige dansgewaden. 

 U leest verder ook 

over de  dagindeling en de 

diverse activiteiten van de 

jongens en meisjes.           

Wij danken u hartelijk voor 

uw steun in het afgelopen 

jaar en vragen  ook in het 

nieuwe jaar weer om uw 

steun. 
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       Sandip aan het woord  

 “Covid 19 trekt een zware wissel op de dagelijkse gang van zaken bij de kinderen op de    

campus in Malandighi. Zelfs bij kleinschalige activiteiten moet er eerst stevig worden nagedacht 

en geregeld. Sinds maart 2020 hebben wij de school AA (Avilash Academy) al drie keer moeten 

sluiten.                                                                                   

 Op dit moment nemen elke dag veel     

minder kinderen deel aan de ochtend-en avond-

sessies van de lessen. Er komt nu wel meer   toe-

zicht bij op de campus, zodat ook meer  dagstu-

denten uit het dorp Malandighi aan de lessen 

kunnen deelnemen. Het gaat om leerlingen, wier 

ouders een financiële bijdrage betalen aan de 

campus-school, die kwalitatief veel beter onder-

wijs biedt dan de openbare staatsschool in het 

dorp.  

 

 De regering heeft een volledige heropening 

van volledig bemande scholen nog steeds niet toege-

zegd, omdat men bang is dat spoedig na het festival 

van Durga-puja een derde Covid-golf zou kunnen 

uitbreken. Durga-puja is een soort jaarlijks carnaval         

in India, met processies en optochten, een feest, dat 

duurt van 11 tot 15 oktober.   

 Wij zijn de school toch maar voorzichtig weer 

opgestart. Er zijn nu 82 kinderen op de campus en 

binnenkort komen nog 44-50 kinderen terug van   

verlof. Studenten die nu 18 zijn en het nivo 10-12 op de middelbare school hebben gehaald,       

komen niet meer terug.”     

Het bestuur wenst u fijne feestdagen en een goed 2022  

      

   

 

 

 

Wilt u ons steunen? U kunt uw gift overmaken op 

 IBAN NL 42 INGB 0002 3643 18 

Stg. Children of Durgapur 

Waarvoor hartelijk dank 


