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NIEUWSBRIEF 

Deze uitgave is mede    

mogelijk gemaakt door: 

 In onze jaarlijkse  Nieuwsbrief  vertellen we u een en ander over 

het wel en wee van Stichting Children of Durgapur en het project in Durgapur/

Malandighi. 

Alle kinderen van het project gaan natuurlijk elke dag naar school. Sandip Chatterjee, 

de manager van het project, is vooral heel bezorgd over de kwaliteit van het onderwijs 

dat de kinderen krijgen. De staatsscholen  hebben een laag niveau. Sandip droomt al van 

een hoogstaand onderwijscentrum op het terrein van het project.                               

Voorzitter Pieter de Nijs vertelt er meer over op pagina 2. 

Carla de Nijs vergelijkt op pagina 3 de gang van zaken in de film “Daughters of Destiny 

“ met ons project in Malandighi. Uit eigen ervaring en van bezoekers weten we dat de 

sfeer in ons project prima is. 

En op pagina 4 heeft Pieter het over zijn toekomstig bezoek aan Malandighi, samen met 

Hans Brinkman. Van dit bezoek vindt u in april, 2018 een verslag op onze website. 

Hartelijk danken we Onderwijspraktijk Harry Janssens. Belangeloos verzorgen Harry en 

Edith elk jaar weer de druk van onze Nieuwsbrief. 

Namens het bestuur bedank ik alle begunstigers hartelijk voor hun steun van afgelopen 

jaar. En natuurlijk zouden we het heel prettig vinden als u ons ook in de toekomst wilt 

blijven steunen. 

We wensen u fijne feestdagen en een in alle opzichten goed 2018. 

Fons Schillings, secretaris 

 



Nieuw project op de campus in Malandighi. 
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 Manager Sandip Chat-

terjee is niet alleen de manager 

van de 160 kinderen, die op de 

campus in Malandighi/Durgapur 

verblijven. Hij stuurt ook een 

project in Santibari aan, dat 

eveneens door de Deense organi-

satie ICWS wordt gesponsord en 

waar 60 weesmeisjes zijn onder-

gebracht. Sandip zit in het be-

stuur en is onderdeel van de In-

diase organisatie “Avilash”, die 

zich voornamelijk bezighoudt 

met het ondersteunen van de 

allerarmste kinderen in de regio 

Kolkata. 

Sandip heeft begin dit jaar 2017 

de plannen bekendgemaakt voor een nieuw project op de 

campus in Malandighi. Dit zal de “Avilash Academy” gaan 

heten  en richt zich op het kwalitatief scholen van de kinde-

ren. Sinds 2009 hebben alle kinderen in India recht op on-

derwijs, in ieder geval kinderen van 6 tot 14 jaar. De kinde-

ren in Malandighi volgen dagelijks het onderwijs op de 

openbare regeringsschool in het dorp (basis- en middelbaar 

onderwijs), maar dit is niet genoeg om een middelbaar 

schooldiploma te kunnen halen. Het nivo van onderwijs op 

regeringsscholen is bedenkelijk laag, om niet te zeggen zeer 

slecht. In basisscholen op het platteland valt de helft van de 

kinderen al af, moeten werken op het land of voor broertjes/

zusjes zorgen en bijles is hard nodig. De scholen hebben een 

slechte infrastructuur en gebrekkige hulpmiddelen.  

 De “Avilash academy” wil deze problemen op gaan 

lossen met kindgericht onderwijs op kwalitatief hoog nivo 

met goede leerkrachten voor Engels en wiskunde, die op de 

campus gaan lesgeven in leslokalen, die nog gebouwd moe-

ten worden. Eén gebouwtje staat er al, dat was eerst een voorraad- en opslagkamer, die is aangepast. Sandip wil hier 

twee verdiepingen aan toevoegen, zodat men in de toekomst de beschikking heeft over 3 leslokalen. Hij hoopt op de 

toezegging van de Deense organisatie “Engineers without borders” om dit bouwproject in gang te zetten.  

Wij hopen hem in 2018 te kunnen steunen in het 

“software-gedeelte”, namelijk de gekwalificeerde leer-

krachten en onderwijs-hulpmiddelen.  

U hoort meer over deze plannen na de reis van Hans en 

Pieter. 

An artist’s impression at Children’s  

Campus 



 Om een beetje een idee te krij-

gen, hoe het er in ons project ook onge-

veer aan toegaat, is de documentaire 

"Daughters of Destiny", te zien bij o.a 

Netflix, een mooi voorbeeld. 

Het geeft een beeld van allerarmsten in 

India, hun thuissituatie, de band in het 

hostel [internaat] tussen de kinderen 

onderling, de zorg van de leiding om 

goed onderwijs en de zorg dat er niet 

opeens familie 

voor de poort 

staat om een 

meisje mee  te 

nemen om uit te 

huwelij-

ken,allemaal zo 

herkenbaar voor 

het hostel in 

Malandghi, Dur-

gapur.  

Het verschil met 

"ons" project in 

Malandighi is 

natuurlijk, dat 

het project in het 

Shanti Bhavan 

hostel in Tamil Nadu alle kinde-

ren, die ze opnemen uitselecteren 

op zeer hoge intelligentie en die 

kinderen vervolgens het hoogst 

bereikbare moeten presteren.                                                     

                                                     

In Malandighi  moeten  kinderen 

hun middelbare school afmaken, 

een diploma halen en wanneer ze 

18 jaar zijn hun eigen weg gaan. 

Voor vervolgonderwijs daarna is geen 

budget; dat is volledig afgestemd op 

de 160 kinderen, die nu op de campus 

zijn.  

De gigantische druk die in de docu-

mentaire op de kinderen gelegd wordt, 

hebben wij niet zo ervaren in ons pro-

ject, maar een warme jeugd, met be-

hoorlijke opleiding en een toekomst. 

Je gunt het ieder kind. 

Carla de Nijs-Boonen. 
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Wereldwinkel Tholen 

Van Wereldwinkel Tholen omtvingen wij het volgende bericht: 

 

Na zorgvuldige overwegingen tijdens de ledenvergadering zijn wij blij u te kunnen berichten                                        

dat Wereld Winkel Tholen  het mooie bedrag van 3.000 euro aan uw stichting gaat schenken. 

Met vriendelijke groet, 

Wereld Winkel Tholen 

Sint-Maartensdijk 

 

Wij  bedanken Wereld Winkel  Tholen hartelijk 

voor deze mooie gift. 
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 Pieter en sponsor Hans gaan 15 december a.s. 10 dagen naar de campus in Malandighi. Op het thuisfront 

hier zijn de afgelopen weken al diverse uitstapjes naar een tiental winkels gemaakt en is een grote koffer vol extra 

sport- en spelmateriaal ingekocht, mooie spullen, die in India moeilijk te krijgen zijn en hier goedkoop. In India 

gaan we nog meer van dit soort spullen kopen, na eerst uitgezocht te hebben, wat de specifieke behoeften zijn. Op 

de tweede dag na aankomst gaan we overdag met de kinderen met de nieuwe spullen volleyballen, voetballen en 

buitenspelletjes doen en ’s avonds zingen en de Macarena dansen.  

 De volgende dag vertrekken we om 05.30 uur met bussen en 200 kinderen en begeleiders naar Digha en het 

strand aan de kust en komen daar ’s avonds aan. Behalve de kinderen uit de campus in Malandighi gaan er 60 wees-

meisjes mee uit Santibari, een project, dat ook door manager Sandip Chatterjee wordt “gerund”  en door de Deense 

organisatie ICWS wordt bekostigd. Deze organisatie sponsort ook de basiskosten voor de kinderen in Malandighi, 

terwijl wij (“Children of Durgapur.nl”) zorgen voor alle extra kosten van de kinderen (onderwijs, bijles, uniform-

pjes, medicijnen, extra voeding, etc.). Deze excursie naar de kust (2 dagen reizen en één volle dag genieten) is be-

taald door Bassisschool Vinkenbos uit Sprundel, een school, die het Malandighi-project al jarenlang sponsort als 

goed doel en het zeer op prijs stelt, dat deze kinderen op deze manier “even” op vakantie kunnen. Twee jaar geleden 

was deze excursie ook zeer geslaagd: toen we vertrokken stonden de kinderen al twee uur vóór vertrektijd in hun 

zondagse kleertjes en springend en dansend bij de poort te wachten. Deze excursie belooft weer wat! En uiteraard 

zullen we hiervan na terugkeer op de website weer uitgebreid verslag van doen.  

 Dan gaan we de volgende dag ’s avonds weer zingen en dansen met de kinderen. We gaan ook met Sandip 

en een paar kinderen van straatarme ouders met de fiets hun ouder(s) 

bezoeken in hun thuissituatie. Verder staat op het programma een 

bezoek aan een school voor doven en slechthorenden, de specialiteit 

van Hans, want hij is leraar op een dovenschool in Rotterdam. We 

gaan ook naar het dorp en de markt en naar de opvang van schoolver-

laters in Malandighi, een projectje, dat ook door ons wordt gespon-

sord.  

Op het programma staat ook nog een bezoek aan het meisjeshostel in 

Santibari, dat door de Denen, onze co-sponsors, wordt bekostigd.  

We hopen u in april 2018 uitgebreid verslag te kunnen doen van onze 

belevenissen. 

Hans Brinkman en Pieter de Nijs. 

 

 

   

 HET BESTUUR WENST U  

 

 FIJNE FEESTDAGEN 

                                                                                     

Reis naar India  

Pieter Hans 

 

Wilt u ons steunen? 

U kunt uw gift overmaken op: 

IBAN NL 42 INGB 0002 3643 18 

Stg. Children of Durgapur 

Oudenbosch 

DURGA  PUR 


