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NIEUWSBRIEF 

Deze uitgave is mede    

mogelijk gemaakt door: 

 In onze jaarlijkse Nieuwsbrief  vertellen we u het 

meest recente nieuws 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. Helaas is de kwaliteit van het onderwijs in de  staatsscho-

len  van laag niveau. Projectleider Sandip droomde al lang van 

een hoogstaand onderwijscentrum op het terrein. Inmiddels is dat 

project al een heel eind gevorderd. De verdiepingen op het on-

derwijsgebouw zijn klaar, maar de financiële middelen voor een 

computerklas en onderwijsmiddelen ontbreken nog. Een aantal 

leerlingen volgt al onderwijs in het nieuwe gebouw. De anderen 

gaan nog naar de staatsscholen vlakbij.  

In onze vorige Nieuwsbrief lieten wij u weten dat voorzitter Pieter 

de Nijs en Hans Brinkman in december  2017 een bezoek aan het 

project zouden brengen. Daarvan vindt u op de website en in 

deze brief een verslag.                          

Namens het bestuur bedank ik alle begunstigers hartelijk voor hun 

steun van afgelopen jaar.  En natuurlijk zouden we het heel pret-

tig vinden als u ons dit 

lopende jaar en         

komende jaren wilt       

blijven steunen.  

We wensen u fijne 

feestdagen en een in 

alle opzichten goed 

2019. 

Namens het bestuur,                                                                                                                 

Fons Schillings,           

 



Bezoek van Pieter de Nijs en Hans Brinkman        

aan het project 
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 We zijn daar natuurlijk zo-

als altijd zeer warm ontvangen. 

Meteen viel op dat de kinderen 

er zo gezond en goed verzorgd 

uitzagen. We werden na ons 

ontbijt na aankomst verblijd met 

een kerstdansje van gemasker-

de kerstmannetjes, jongetjes 

van de eerste klas die nu les vol-

gen in het gebouw van de Avi-

lash Academy. Het kerstdansje 

van de allerjongsten zag er 

schattig uit.                               

Hierna op bezoek geweest in 

hun klaslokaal onder leiding van 

hun schooljuf Laureen. De kin-

deren krijgen zeer goed on-

derwijs, zeker in Engels. Hun 

Engels is gemiddeld beter dan 

dat van kinderen die acht jaar 

ouder zijn. Een enorme voor-

uitgang! We kregen die dag 

ook een dans- en zangshow 

voorgeschoteld van de oude-

re kinderen en meisjes van 

Santibari. Weer erg leuk. 

,  
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 Door basisschool Vinkenbos uit Sprundel was 

geld ingezameld voor een reisje naar Digha. Veel 

kinderen waren nog nooit naar het strand ge-

weest. De reis duurde wel 9 uur! Helaas, zeemist in 

Digha, dus geen strandweer. Er was een hotel he-

lemaal afgehuurd voor de 160 kinderen van Dur-

gapur en Santibari.  Het zwembad was speciaal 

geprepareerd voor onze kinderen. Het werd een 

letterlijk gillend feest daar in het zwembad.  Mana-

ger Sandip, vrouw Hasi en dochter Bertha stortten 

zich ook bij “hun” kinderen in het water. Nog naar 

het strand en de vissershaven van Digha geweest met alle kinderen en ´s avonds  

langs de “boulevard” van Digha gelopen. De volgende morgen met de bus terug.  

De bussen hadden video aan boord. Dat was leuk voor de kinderen. Natuurlijk was op 

het eind de helft dommelend in de schommelende bus. 

We hebben de volgende dag nog cadeautjes gekocht in Durgapur voor de kinderen 

van Malandighi en de kinderen van de dovenschool in Suri.   

De dag daarop naar Santibari, waar Pieter en ik ook een nacht verbleven. Santibari 

betekent “Vredeshuis” en er hangt ook echt een vredige sfeer. Er was daar een kerst-

boom en kerststal en we kregen een heuse kerstshow te zien met kleine, zwarte engel-

tjes in de kerstboom en op het laatst gedanst samen met de meisjes en de kerstman 

bij de kerstdisco! De volgende dag zeker 200 kerstrapporten en kerstcadeaus uitge-

reikt aan de jongens en meisjes van de school van Santibari.  

En daarna naar de dovenschool in Suri . Ik heb via 

manager Sandip contact gezocht met deze arme 

regeringsschool, omdat ik zelf al 41 jaar dovenon-

derwijs geef in Rotterdam. Op mijn school heb ik 

geld ingezameld voor school- en sportspullen voor 

deze dove kinderen. Het lukte me om vooral met de 

jongens te communiceren in gebaren en wat En-

gels. Een aantal gebaren is hetzelfde in het Neder-

lands. De meisjes bleven wat timide op de achter-

grond maar sterk geïnteresseerd kijken. Het waren 

vermoeiende dagen maar vooral waardevolle da-

gen in Santibari en Suri ! 

 Mij blijft na dit fijn verblijf in India bij, dat de sfeer supergoed is. De kinderen zijn ook 

beter voorbereid op hun toekomst als ze straks allemaal naar de Avilash Academy 

gaan. De groentetuin is uitgebreid met de aanplant van honderd kokospalmen.  En 

binnen twee jaar zal alle olie, kokos, groente en zuivel van de eigen campus komen. 

Malandighi wordt voor een groot deel zelfvoorzienend. De meisjes en jongens krijgen 

karate- en zelfverdedigingslessen. De eerste mobiele telefoons worden door de oude-

re kinderen ook gebruikt. Children of Durgapur gaat met de tijd mee. 

Bedankt leiding en kinderen van Durgapur voor deze fijne tijd. Ik kan terug denken 

aan al het moois, liefs en waardevols en ik heb een sterk vertrouwen in de toekomst 

van ‘ons’ project “Children of Durgapur”.             Hans Brinkman, Pieter de Nijs 



 

Wilt u ons steunen? 

U kunt uw gift overmaken op: 

IBAN NL 42 INGB 0002 3643 18 

Stg. Children of Durgapur 

            TUBAN EN SUNDARA 

twee kinderen die op de campus wonen  

 

Tuban (11-5-2011) is een heel slim, le-

vendig en een beetje ondeugend 

jongetje van 7. Zijn vader overleed 3 

jaar geleden aan kanker. Moeder 

ging werken als huishoudster bij ver-

schillende gezinnen 

in haar buurt. Sinds 

vorig jaar april is   

Tuban in de campus 

opgenomen en is 

sindsdien helemaal 

opgeleefd. Zijn 

moeder komt hem 

regelmatig opzoe-

ken en met haar  

minimaal inkomen 

kan ze nu haar an-

dere zoon onder-

houden, die 15 is en nog thuis woont. 

Tuban kan nu in een kindvriendelijke 

omgeving naar een betere school, 

de campus-school in Malandighi, die 

Avilash Academy heet, met leerpro-

ces in het Engels. De campus-school 

heeft nu 32 leerlingen, elk jaar komen 

er 16 bij. In de nieuwe groep van 16 

dit jaar ook 7 meisjes. De andere kin-

deren op de campus gaan naar de 

staatsschool in het dorp. Tuban heeft 

het bijzonder naar zijn zin hier, krijgt 

goed te eten en er is ook elke dag 

veel speeltijd over.  

Sundara (24-2-2013), bijna 6 jaar, zit in 

de eerste klas, de Kindergarden 

(kleuterklas). Haar vader is alcoholist 

en bijna nooit thuis, neemt geen en-

kele verantwoordelijkheid voor het 

gezin. Moeder heeft nauwelijks scho-

ling gehad en werkt als loonwerker 

twee weken per maand in de bouw 

(meer werk is er niet) en verdient 

daarmee ongeveer 40 euro per 

maand, een zeer mager bestaan.   

Zij woont in een huurhuis, met oma 

en nog een ouder zusje van Sundara.  

Sundara is ook slim en gaat in april 

2019 door 

naar de vol-

gende klas, 

Standaard 1. 

Zij heeft het 

zeer naar 

haar zin op 

de campus 

en is buiten de schooltijd dol op mu-

ziek en dansen. 

Deze kinderen "wonen" net als alle 

andere kinderen hier op de campus 

en gaan eens in de 2 of 3 weken 

naar huis. Een aantal van deze kin-

deren wil, volgens manager Sandip, 

niet eens meer naar huis gaan en ko-

men moeders vaak zelf op de cam-

pus hun kind bezoeken. 
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