
 Wij zijn blij u 

weer een nieuwsbrief te 

kunnen sturen met pri-

ma nieuws over “ons” 

project in Durgapur / 

Malandighi:   

 Met 14 spon-

sors zijn we eind okto-

ber 5 dagen, op eigen 

kosten, intensief met 

kinderen en staf in een 

snikheet India opgetrok-

ken en kunnen we al-

leen maar constateren, 

dat deze 120 kinderen 

het prima naar hun zin 

hebben hier. Er is een 

nieuw gebouw voor de 

meisjes en er is een 

nieuwe, veel jongere groep 

kinderen (4-17 jaar).  

 De afgelopen drie 

jaar zijn de vroegere Sona-

tala -kinderen bijna alle-

maal “afgezwaaid”: 18 jaar 

en de middelbare school 

voltooid is voor Avilash, 

het Indiase bestuur en de 

staf in het “Dip children 

center” het eindpunt van 

het verblijf van deze kinde-

ren in Malandighi. U kunt 

dit allemaal lezen in de 

enthousiaste verslagen van 

onze groep.  

 Wat ons zorgen 

baart, is niet de huidige 

situatie in Malandighi, het 

welzijn van deze 120 kin-

deren, het functioneren van 

de staf of alle voorzienin-

gen ter plaatse.  

Wat ons zorgen baart, is de 

toekomst van het verblijf 

van deze kinderen in Ma-

landighi. Dit project wordt 

voor de helft gesponsord 

door de Deense organisatie 

ICWS en de andere helft 

door ons (Children of Dur-

gapur). De laatste jaren is 

het aantal sponsors flink 

afgenomen en dit zal vanaf 

2017 gaan betekenen, dat 

een aantal kinderen moet 

worden weggestuurd.   

Terug naar een straat-

arme moeder, die 

twee jongere kinderen 

maar amper kan voe-

den. 

  Ons bestuur 

gaat dit jaar nog stap-

pen ondernemen om 

met onze website naar 

Facebook, twitter, etc. 

te gaan om de Neder-

landse jeugd te berei-

ken met een ietwat 

moderner en sneller 

verhaal. Ook hopen 

wij, dat de huidige 

sponsors ook dit lo-

pende jaar weer stor-

ten en deze kinderen 

een toekomst geven, die zij 

verdienen.  

We hebben een film ge-

maakt van ons verblijf in 

Malandighi-2015 en wilt u 

deze dvd gratis toegestuurd 

krijgen, stuur dan een mail 

met uw huidige adres naar: 

 

pgamdenijs@gmail.com. 

Hartelijk dank voor uw 

sponsoring en belangstel-

ling! 

Pieter de Nijs. 
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regio) heeft naast 

een middenstand 

een groot aantal 

boeren, die ver 

onder het be-

staansminimum 

leven. En hoewel 

zij hun kinderen 

naar de dorps-

school sturen, ha-

ken de meeste 

kinderen af als ze 

een jaar of 9 zijn: 

analfabete ouders, nodig op het 

land, zeer grote klassen en geen 

enkele motivatie.  

 Deze 3 vrouwen willen 

voor die kinderen opvang en bijles 

verzorgen. Elke dag voor of na 

school 2 uur extra studie, bijles, 

opvang, om de motivatie voor 

school te verhogen en uitval tegen 

te gaan. Sandip heeft de vrouwen 

voorgesteld die extra lessen op 

verschillende locaties in het dorp 

te houden: het gemeenschapshuis 

en twee grote veranda's. De ouders 

moeten ook beloven, dat de kinde-

ren deze opvang regulier volgen; 

de moeders komen de kinderen een 

keer per week zelf brengen en zo 

wordt een socialisatie-project in 

gang gezet.  

 Wij waren blij van ons 

bestuur 200 euro mee te hebben 

gekregen en hebben Tanya en haar 

team kunnen ondersteunen met 

schoolbord, schriften, pennen en 

kleurpotloden. Deze 3 vrouwen 

krijgen voor hun werk 15 euro per 

maand. Sandip evalueert elke drie 

maanden  de opkomst, uitval en 

progressie. Van een dergelijk initi-

atief worden wij heel blij!   

Carla de Nijs 

 

 In Malandighi maak-

ten wij kennis met Tanya, een af-

gestudeerd meisje uit het dorp, dat 

samen met nog twee vrouwen naar 

Sandip was gekomen om hem te 

vragen hen te helpen met een pro-

gramma om vroegtijdige school-

verlaters te helpen.   

Malandighi (300 inwoners, grote 

 Jitu is 13 

jaar en komt uit een dorpje, 150 km 

verwijderd van Malandighi. Een rusti-

ge, zeer beschaafde, ijverige en op-

rechte jongen. Woonde daar met een 

oudere zus en jonger broertje. Toen 

Jitu 7 jaar oud was stierf zijn vader 

(tbc). Jitu kon daarna niet meer naar 

school met een ziekelijke moeder, die 

niet voor het huishouden kon zorgen.  

 Jitu moest voor het vee van 

de buren gaan zorgen en kreeg hier-

voor wat geld. Enige tijd later ver-

huisde zijn moeder met dochter en 

jongste zoon naar het huis van Jitu’s 

oom en Jitu bleef alleen ter plekke 

achter, als schaapherder en in het huis 

van zijn oma. Het jaar daarop overle-

den zowel zijn moeder als zijn zus 

(redenen ziekte of oorzaak overlij-

den onbekend) en Jitu bleef alleen 

achter, depressief, onzeker en emo-

tioneel zeer zwak. Zijn jonger 

broertje Situ kwam ook terug 

“thuis” wonen en mocht naar 

school, terwijl Jitu schaapherder 

bleef.  

 In 2011 kwam hij naar de 

Malandighi campus, samen met 

zijn broertje. Allebei naar school, 

en in twee jaar had Jitu vijf jaar 

onderwijsachterstand ingehaald. 

Ambitieus en hardwerkend zal Jitu 

het zeker gaan maken in de toe-

komst, ondanks zijn zwaar trauma-

tisch verleden.                           

Sandip Chatterjee 
 . 

Opvang en bijles  

 Manager Sandip vertelt over Jitu Hansda  
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 Één van de hoogtepunten van onze vakantie in India was uiteraard het 

bezoek aan en verblijf in het kindertehuis in Malandighi. Een kleine 3 jaar na 

ons laatste bezoek voelde dit weer als "thuiskomen", een warm en enthousiast 

welkom door medewerkers en kinderen. Veel nieuwe gezichten van vooral 

kleinere kinderen. Het was goed om te zien dat de tijd niet stil heeft gestaan, 

een tweede gebouw erbij zodat jongens en meisjes apart gehuisvest kunnen 

worden, verharde paden, een schoon terrein, 

moestuintjes die door de kinderen zelf onder-

houden worden, koeien voor de eigen melk-

voorziening enzovoort. Daarnaast is er veel aandacht voor  scholing en wordt er 

voldoende  tijd ingeruimd voor studiebegeleiding, bijscholing, dans- en tekenles-

sen. Petje af voor Sandip Chaterjee, zijn vouw Hasi en hun medewerkers.   Bert en 

Marianne Vermeeren 

We zijn getuige geweest van diverse morning- en eveningprayers, we hebben stu-

dielessen bijgewoond en we hebben met de kinderen gespeeld, geknutseld, met de 

grotere jongens gevolleybald en we hebben enkele gezellige dans-, zang- en spel-

letjesavonden met de kinderen beleefd. Ze kunnen zich echter ook uitstekend al-

leen of in groepjes vermaken. Ze zien er gezond uit en je voelt dat ze de aandacht 

krijgen die ze nodig hebben.  Maria Doggen 

 Dit verhaal begint eigen-

lijk op 26 maart 2015. Team en 

ouderraad van basisschool Vin-

kenbos uit Sprundel besluiten hun 

Vastenactie-opbrengst te doneren 

aan onze Stichting. Pieter en on-

dergetekende nemen de cheque in 

ontvangst en stellen Sandip en 

zijn mensen op de 

hoogte dat zij de gewel-

dige gift van € 1.941,53 

mogen omzetten in een 

project naar keuze tij-

dens ons verblijf in 

Malandighi. 

 De keuze valt 

op een tweedaagse trip 

voor alle kinderen, be-

geleiders en voor ons 

( uiteraard op eigen 

kosten ) naar de historische stad 

Murshidabad, 200 km. van Ma-

landighi. Na een lange reis komt 

het hele gezelschap aan bij hotel 

Sagnik en na kamerverdeling en 

de lunch vertrekt          ’s middags 

een lang blauw-wit lint van kinde-

ren naar het beroemde Hazarduari 

Palace, een wandeling door 

Murshidabad die op ons en de 

plaatselijke bevolking heel veel 

indruk maakt. De kinderen en ook 

wij genieten met volle teugen.  

 ’s Avonds is er in het ho-

tel een zogenaamde “function” 

waarbij de kinderen optredens voor 

elkaar verzorgen met muziek en 

dans en waarbij vooral de meisjes 

van de ook meegereisde school uit 

Santibari een hoofdrol spelen, 

maar ook de jongens uit Malandig-

hi en de muzieklerares met haar 

groep laten zich niet onbetuigd. 

 De volgende dag  gaan we 

met tuk-tuks op pad en bezoeken 

we onder meer de beroem-

de Katra Moskee, de Ka-

thyola Garden en nog 

meer bezienswaardighe-

den. Op een van de laatste 

tussenstops verrassen wij 

de kinderen met een lekker 

ijsje en dat wordt zeer op 

prijs gesteld. 

Rond half vier vertrekt het 

gehele gezelschap terug 

richting Malandighi waar 

we, na een oponthoud van-

wege protesterende vrachtwagen-

chauffeurs, rond 9 uur ’s avonds 

moe maar een enorme ervaring 

rijker “thuiskomen”.                   

Jan Doggen 

Reisindrukken (ingekort, de volledige reisbeschrijvingen kunt u lezen op onze website) 

Excursie naar Murshidabad 
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 Ik logeerde in het kinderhuis bij de meisjes. Samen met de meisjes 

tekenen leek mij wel leuk. Maar toen ik wilde beginnen stroomden de lief-

hebbers toe.  Ik scheurde alle blaadjes uit de tekenblok maar doormidden. 

Kleurpotloden waren er genoeg, maar er waren maar 2 tekenmalletjes: die 

moesten dan maar gedeeld.                                                                

Ik wist toen nog niet dat ze “vrij tekenen ‘’ , of zoals enkele oudere kinderen 

het noemden “with the mind” duidelijk niet gewend waren. Het “vrije wer-

ken” naar eigen inbreng was maar voor een enkeling weggelegd. Uiteinde-

lijk hebben  zowat alle kinderen door het gebruik van de mallen eenzelfde 

tekening gemaakt. Ik vond het leuk dat ze hun naam erbij schreven.                                                                                                                                                 

 Het was een enerverende ervaring waar ik met plezier aan terug 

denk. Ik heb alle tekeningen mee  naar huis genomen om er een slinger van te maken. Van die mooie slinger ga ik een foto 

maken zodat ik via de mail kan laten zien –via de manager- hoe feestelijk hun tekeningen bij mij hier in mijn Nederlandse 

huiskamer hangen.          Marij van de Rijt 

 Na 3 jaar is het fijn om iedereen weer terug te zien. En wat een veran-

deringen, o.a de beestenboel. Een stal met 9 koeien, prachtbeesten, die vrij rond 

kunnen lopen in een gedeelte van de campus. Nu hebben ze verse melk voor 

eigen gebruik. Een vijver met  …….. eenden, een duivenhok, 3 emoes. Worden 

het er misschien meer, dan kunnen ze verkocht worden. Ook kippen liepen er 

rond, en 4 waakhonden, wat toch een veilig gevoel geeft. 

Verder zag ik er veel groen. Mangobomen, struiken met mooie bloemen, zelfver-

bouwde groenten, aardappels, kruiden.  En ook hier weer, wat teveel is wordt 

verkocht. Sommige kinderen hadden zelfs  een eigen stukje tuin. Leuk om te 

zien hoe blij en enthousiast de kinderen hiermee bezig waren! Een heerlijk gevoel hier weer te zijn geweest!                     

Nelleke Wijnbergh. 

 

Wat ons vooral opviel was hoe goed gekleed de kinderen waren. Ook het eten was 

voor de kinderen van een zelfde kwaliteit als voor ons. Ondervoede kinderen konden 

we ook niet ontdekken,  integendeel zelfs, ze zagen er allemaal gezond en wel door-

voed uit en dat voor een land als India. Enkelen liepen zelfs met een gebitsbeugel dus 

daar was ook hier veel aandacht voor. 

Opvallend was dat er veel gedaan werd aan tuinbouw  en er waren  grotere velden 

waar groentes geteeld werden. De kinderen bewerkten ook veel kleinere tuintjes die 

gebruikt werden voor diverse groentes. Elke ochtend  werd er fanatiek gesproeid en het 

groeiproces met belangstelling gevolgd.  

De hele opbouw zag er netjes en verzorgd uit; in het midden lag een redelijk groot veld 

afgebakend met palmen waar de kinderen ‘s avonds allerlei spelletjes speelden tot vol-

leybal toe, lekker fanatiek.  

Een bijzonder mooi project dat door westerse ogen wel enige aanpassing zou kunnen gebruiken, maar uit Indiaas oogpunt 

bijzonder goed is opgezet, met veel  inzet en  betrokkenheid. Peter en Anne Gillesse 

 

s Morgens vanaf het balkon zie ik al kinderen rondlopen. De een speelt. De 

ander geeft de planten water. Als ze me zien roepen ze al van ver “good mor-

ning sir”. 's Avonds is het terrein vol kinderen, die 

met een bal spelen, touwtje springen, achter elkaar 

aanrennen. Ze hebben veel plezier, lachen en roe-

pen door elkaar, een helder geluid zoals een kopje 

op een schoteltje rinkelt.                                                                                                                                                     

        Uiteindelijk het FEEST. Iedereen 

danst met iedereen. Pieter wringt Bert uit vanwege 

het zweet. De kinderen dansen met de volwassenen. 

De pubers dansen op eigen houtje. Het is één groot FEEST voor iedereen.    

De sfeer is geweldig: een warme douche, een warme deken. Wat een succes voor Sandip en Hasi, de regisseurs, die dit voor 

deze kinderen mogelijk maken.  Wim Thomassen 
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Het bestuur wenst U fijne feestdagen 

Een warme 

douche 


