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wee stvige meisjes 

van 18, die verre-

weg het meste werk 

opknappen,  loopt 

van ’s morgens tot ’s 

avonds met bakste-

nen te sjouwen, ie-

der met 10 bakste-

nen van 2 kg. balan-

cerend op vooral 

haar hoofd en over 

grillig terrein.  

 

Dan hebben “onze” 

kinderen het hier 

fantastisch, hoor! 

Op het dak van 

het auditorium zijn 

vier ouderwets 

ambachtelijke tim-

mlieden druk in de 

weer om uit dege-

lijk hardhout al die 

prachtige tafels, 

stoelen en zitjes te 

Beste sponsors, 

 

Het is al weer meer dan een jaar geleden dat de vorige nieuwsbrief uitkwam. 

Hoogste tijd dus voor een nieuwe. 

Er zijn weer allerlei ontwikkelingen in ons mooie project. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zo vordert de bouw van het nieuwe jongenshostel gestaag. In december zal 

de opening plaatsvinden. 

Het aantal kinderen neemt toe. En ook het moment dat het project 

overheidssteun zal ontvangen komt dichterbij. Meer hierover kunt u lezen in 
de bijdrage van manager Sandip Chatterjee. 

Wij bedanken u voor uw steun aan ons mooie project.  

Met vriendelijke groeten, 

Het bestuur. 
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Dit is de laatste keer dat u de nieuwsbrief per post ontvangt 

Deze uitgave kwam tot stand met medewerking van  

onderwijs praktijk Harry Janssens, Dordrecht 
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BEZOEK MANAGER SANDIP AAN NEDERLAND. 

 

In oktober 2013 bezochten Sandip Chatterjee, zijn vrouw Hasi en dochter Bertha (9 jaar) Nederland 
en Denemarken (ICWS), twee landen die samen financieel de kinderen in het project  

Malandighi (Durgapur) ondersteunen. 

Voor het eerst in vijf jaar na de                  
hectische overgang van ons project         
van Sonatala naar Durgapur (tijdelijk) 
en nu op de nieuwbouw en eindbe-
stemming in het dorp Malandighi      
(9 km buiten de stad), gunden Sandip 
en Hasi zich een paar weken vakantie, 
minus elke dag een paar mailtjes en 
telefoontjes naar het project. 

De weergoden waren gelukkig met ons 
en we hadden een programma gemaakt 
met bezoeken aan sponsorscholen en 
twee sponsormiddagen in Roosendaal 
en Drunen. Ook een bezoek aan de 
Efteling stond op het programma.    
“De Torenuil” in IJsselstein  

en “De Klimroos” in Roosendaal  kregen prachtige schilderijen op canvas, gemaakt door een      
Indiase kunstenaar en meegesjouwd vanuit India door Sandip.  

De leerlingen van de school gaven in het Engels een korte rondleiding door hun school en er waren 
veel vragen over overeenkomsten met en verschillen tussen kinderen en leerlingen in India en     
Nederland. De mooie klaslokalen hier maakten diepe indruk op Hasi en Sandip. Het grote verschil 
is ook wel de vele uren, die in India besteed worden aan huiswerk: wel even spelen, maar dan        
’s middags en ’s avonds en ook voordat de lessen ’s morgens beginnen ook weer studeren. 

 

 

 

De sponsormiddagen waren gezellig en hebben veel sponsors weer enthousiast gemaakt om het   
project te gaan bezoeken. Heel bijzonder voor de familie Chatterjee was het elke avond op bezoek 
te gaan en te eten bij telkens andere sponsors, die Durgapur en Malandighi zelf ook in 2012 hadden 
bezocht.  De Hollandse pot vonden ze lekker, maar wel een beetje flauw en toen zij de Indonesische 
sambal ontdekten, werd elk gerecht voorzien van een paar eetlepels en besmeerde Sandip            
vervolgens ’s morgens bij het ontbijt een boterham met sambal in plaats van jam. Zeer verbaasd  
waren zij ook over de herfst met zijn prachtige kleuren en variatie in rode bladeren en bessen en 
Bertha zat voortdurend alle honden en katten achterna om die te knuffelen. 

 

We hebben van de familie Chatterjee genoten en 
waren blij iets terug te kunnen doen voor hun  bui-
tengewoon grote gastvrijheid in India. 

Namens werkgroep en bestuur “Children of   Dur-
gapur”, 

Carla de Nijs-Boonen. 

 

Bezoek aan obs De Torenuil (IJsselstein) 

Het Nederlandse eten is een beetje flauw. 

Efteling 

 

Vlnr: Ans Schillings, Sandip Chatterjee, Carla de Nijs, Bertha 
Chatterjee, Pieter de Nijs, Hasi Chatterjee. 
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Hitte in Durgapur 

Eind april 2014 stuurde Sandip 
Chatterjee, de manager van het pro-
ject in Malandighi, ons de laatste 

gegevens over de kinderen en de nieuwbouw. 

Op dit moment is het 42 graden Celsius in Dur-
gapur / Malandighi. Het valt niet mee, zelfs voor 
de mensen daar, om de hitte te verdragen. Van-
wege parlementaire verkiezingen zijn de scholen 
drie dagen dicht. De kinderen zitten nu voorna-
melijk binnen en zijn fysiek o.k.  

 

Tegen de tijd, dat de moesson-regens beginnen 
(bevrijding en groot feest!) kan de temperatuur 
nog oplopen tot  28 graden en dat was vorig jaar 
ook het geval: Durgapur had even de warmste 
temperatuur van India! De kinderen zullen het 
nog even uit moeten “zingen”, voordat het wa-
terballet begint. 

Geslaagd voor het examen en dan…? 

Enkele jaren geleden waren in Durgapur 110 
kinderen uit Sonatala en omstreken. Van deze 
kinderen zijn er inmiddels 45 geslaagd voor hun 
examen middelbare school (klas 10 / 18 jaar). 
Voor deze kinderen is de taak van het hostel in 
Malandighi afgelopen. Zij gingen en gaan naar 
huis, waar sommigen nog allebei de (straatarme) 
ouders hebben, de meesten alleen vader of 
(meestal) moeder.   

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een klein aantal van deze kinderen krijgt vanuit 
het hostel een studiebeurs mee en gaat in de 
regio Sonatala een vervolgstudie doen in exacte 
vakken en/of handel. Dit zijn de kinderen, die 
goed kunnen leren en ambitieus zijn.  

Twee “echte” weeskinderen, Rimi en Sumit, 
blijven in het hostel. Uiteraard kunnen zij niet 
terug naar Sonatala ; zij worden begeleid naar 
hun toekomst vanuit Malandighi. 

Er zijn op dit moment nog 65 kinderen uit 
(oorspronkelijk) Sonatala. De afgelopen jaren 

stroomden ook 68 nieuwe kinderen uit Durga-
pur en omstreken in. 

Van hen haakten er onderweg 11 af of zakten 
voor examens en zijn er 57 over. Op dit mo-
ment hebben we een gemengde groep van 122 
kinderen. 

 

 

 

 

 

 

Juni 2014 

SANDIP CHATTERJEE AAN HET WOORD 

Straks 160 kinderen 
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Wilt u ons steunen? 

 

U kunt uw gift overma-

ken op: 

ING   

rek. nr. 2364318 

t.n.v. Stg. Children of 

Durgapur 

Oudenbosch 

 

Een financiële verantwoording 
2013 kunt u aanvragen bij de 

penningmeester. 

     Juni 2014 

Eind mei gaat nog een aantal kinderen voorgoed 
terug naar Sonatala. De capaciteit van de campus 
wordt  vanaf eind 2014 geleidelijk aan opgevoerd 
naar 160 kinderen. Een 2e hostel is in aanbouw.  
De inauguratie van dit nieuwe gebouw zal op 16 
december plaats vinden. Natuurlijk is voor een  
dergelijke grootschalige opzet ook structurele 
subsidie van de Indiase regering nodig.  

Sandip is hier al een jaartje mee bezig en inmiddels 
zijn vertegenwoordigers van de regering (Social 
Welfare board en Child Protection Committee) op 
de campus geweest. Zij waren zeer enthousiast over 
zowel de inrichting van de campus als de begeleiding van de kinderen.  

De kans is groot, dat de financiële ondersteuning vanuit de Indiase regering begin volgend jaar 
zal worden toegezegd. Zodra de goedkeuring voor sponsoring door de Indiase staat rond zal 
zijn, zullen hoofdzakelijk weeskinderen naar de campus komen. 

Sandip Chatterjee, 

Manager campus Malandighi. 

Voetnoot vanuit ons bestuur 
Het moge duidelijk zijn, dat onze financiële ondersteuning vanuit Nederland ook de komende jaren 
nog heel hard nodig zal zijn, ook al zijn wij kleinschalig en zijn de afgelopen jaren een aantal spon-
sors afgehaakt. Wij zijn heel blij met het merendeel enthousiaste sponsors, die dit project vanaf het 
begin hebben gesteund en hopen, dat jullie dit ook blijven doen. Ook willen we graag vermelden, dat 
onze website op dit moment een renovatie ondergaat, onder impuls van onze penningmeester en dat 
voortaan de nieuwsbrief (juni en december)alleen nog op de vernieuwde website komt. Als u toch 
graag een nieuwsbrief per post wilt ontvangen, graag een telefoontje naar onze secretaris. 

Met hartelijke groeten, 

namens ons bestuur, Pieter de Nijs. 

Overgenomen uit “Uilenbabbels”, schoolkrant van 

openbare basisschool De Torenuil, IJsselstein. 


