
Het gaat goed met ons 

(=jullie) project, de campus 

in Malandighi. Er zijn nu 

160 kinderen op de campus 

(5-18 jaar). Zoals u weet, 

wordt het leeuwendeel ge-

sponsord door de Denen 

(ICWS). Zij zijn vorig 

jaar gestopt met een project 

in Bangladesh (slechte lei-

ding) en hun sponsors wil-

den graag verder met ons 

gezamenlijk project. En 

meer kinderen op de cam-

pus betekent minder kosten 

inkoop voedsel, het macro-

effect. De Denen spon-

soren  met een budget 

van 26 euro per kind 

per maand, waarvan 

alles betaald moet wor-

den: eten, kleding, ge-

zondheid, onderwijs-

materiaal, uniformpjes, 

recreatie, electriciteit, 

onderhoud, salaris staf, 

etc.etc. De afgelopen jaren 

zijn de prijzen voor rijst, 

groenten, fruit, vis, kip, ei 

de pan uit gestegen en van 

dit Deense budget gaat nu 

alleen al 2/3 op aan fat-

soenlijk eten voor de kin-

deren. Fatsoenlijk betekent 

elke week toch zeker één 

keer kip, één keer ei en één 

keer vis.                         

Van dat resterende 1/3 deel 

moeten alle andere ge-

noemde zaken gefinancierd 

worden. Dat is een heidens 

karwei en vereist heel wat 

bokkesprongen van die 

toch zeer bekwame mana-

ger Sandip Chatterjee, die 

gelukkig van vele markten 

thuis is. Enige maanden 

geleden hebben Sandip en 

de leiding van de organisa-

tie Avilash een voorstel 

van de deelstaatregering 

West-Bengalen om het 

project in Malandighi over 

te nemen wijselijk afgewe-

zen, ook al "bood" de rege-

ring 28 euro per kind per 

maand. Men zou dan na-

melijk in Malandighi alle 

kinderen, die door de rege-

ring werden geselecteerd, 

op moeten ne-

men: kinderen van alle 

leeftijden, 

dropouts, kinderen blootge-

steld aan misbruik en kin-

derarbeid, kinderen, die al in 

aanraking zijn geweest met 

justitie, geestelijk gehandi-

capten, noem maar op. Voor 

de regering is een NGO een 

gemakkelijke vuilnisbak. De 

huidige 160 kinderen in Ma-

landighi hebben al een rug-

zakje en hebben behoefte aan 

extra aandacht, begeleiding 

en genegenheid en zelfs aan 

een dergelijke goedwillende 

en meegaande groep hebben 

de medewerkers op de cam-

pus al hun handen vol.       

De organisatie Avilash   

heeft duidelijk aangegeven 

met de hulp van "Danish 

and Dutch" verder te willen, 

zolang als het kan. En wij 

ook! Maar dat kan niet zon-

der jullie en we hopen, dat 

jullie eind dit jaar ook weer 

aan Malandighi denken. U 

sponsort 160 kinderen. Die 

zijn blij op de campus te 

kunnen vertoeven! Wij wen-

sen jullie een gezond, geluk-

kig 2017. 

 

Ans en Fons Schillings      

Ryan van de Sande           

Carla en Pieter de Nijs. 
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ber) om de kinderen te vervoeren naar 

een cultureel programma in Durgapur, 

o.a. het Durga Puja-festival. De kinderen 

woonden verschillende vieringen met 

muziek bij op  plekken in de stad waar 

enorme kunstbeelden worden opgericht 

van verschillende goden (vooral Durga), 

begeleid door bands en muziek.         

Wij hebben vorig jaar met de 

kinderen van de campus ook een 

dergelijk festival bezocht. Er is 

nog een beetje geld over en dat 

zal in januari, 2017 worden ge-

bruikt voor de jaarlijkse sport-

meeting op de campus.  Hierbij 

worden nu ook voor de eerste 

keer oudere studenten van de or-

ganisatie Avilash uitgenodigd. 

Die wonen niet meer op de cam-

pus,  maar in de regio Kolkata en  

studeren daar aan een vervolgop-

leiding. Wat je met deze gift uit 

Sprundel in India niet allemaal 

kunt doen, moge duidelijk zijn ! 

 

 

Goede Doelenactie.                              

 De goede doelenactie van ba-

sisschool Vinkenbos uit Sprundel vorig 

jaar bracht 2.500 euro op. Manager San-

dip heeft met dit geld een hoop leuke 

dingen voor de 160 kinderen in Malan-

dighi kunnen doen. Hij heeft niet meteen 

dit volledige budget gebruikt voor sport-

artikelen alleen, maar ook wat geld ach-

ter de hand gehouden, omdat sportspul-

len ook kapot gaan en meerdere keren 

per jaar aangeschaft moeten worden. 

Deze maand, bij de laatste uitreiking van 

nieuw sport- en spelmateriaal heeft   

Sandip een goochelaar uitgenodigd en 

daar hebben de kinderen bijzonder van 

genoten. Ook heeft hij twee keer twee 

bussen gehuurd (in augustus en in okto-

 Pampa werkt niet meer op 

de campus, zij was jarenlang een van 

de leidsters van de kinderen en daar-

naast behalve grote steun en toever-

laat van die kinderen ook manusje 

van alles en boekhoudster van inko-

pen in het project in Malandighi.  

 

Ze is afgelopen zomer getrouwd en 

woont nu met haar man in het huis 

van haar schoonouders in Amtala, 24 

km ten zuiden van Kolkata..             

       Dat zal een hele overgang 

voor haar zijn. Ze werkt nog wel 

voor de organisatie Avilash, die de 

campus in Malandighi beheert en 

ook een aantal kinderen in de regio 

Kolkata ondersteunt en sponsort 

bij hun vervolgstudies. Pampa be-

zoekt en "monitort" nu deze kinde-

ren en brengt hun studieresultaten 

en algemeen welbevinden in kaart.                                        

 En Sucharita (20) is be-

zig aan haar tweede studiejaar aan           

de politieacademie van Kolkata. 

Ze wil politieagente worden en 

heeft nu een vriend , die ook poli-

tieagent is. Haar vriendin Joyshri 

is dit jaar ook getrouwd.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allemaal meisjes, die wij we al 

minstens 15 jaar kennen en vanaf 

hun vroege jeugd in Sonatala heb-

ben gevolgd.  

 SPONSORSCHOOL  SPRUNDEL 

 MEISJES UIT DE CAMPUS 
PAMPA (GETROUWD), JOYSHRI (GETROUWD) EN SUCHARITA (OPLEIDING). 
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Joyshri Pampa 

Sucharita 



 In de meest recente mail 

(26-11-2016) van manager Sandip 

Chatterjee kregen wij nog wat aan-

vullende informatie over de financi-

ële situatie in Malandighi. 

De Deense organisatie ICWS.             

ICWS sponsort 160 kinderen, die 

permanent op de campus zijn en 

één keer per maand een weekend 

naar huis gaan. Elk kind wordt indi-

vidueel gesponsord  en de zgn. 

sponsorouder(s) in hun systeem 

krijgen elk jaar informatie over dat 

kind (algemeen welbevinden, 

schoolresultaten, etc.). De Denen 

hebben wel 12 projecten in Afrika 

en India en zij sponsoren 

alle kinderen in die pro-

jecten op dezelfde ma-

nier en met hetzelfde 

budget per kind. Dat kan 

wel eens tegenvallen in 

een land als India, waar 

de koers van de roepie 

dit jaar flink gedaald is 

(van 77 naar 72 roepies 

per euro). 

De Nederlandse organi-

satie.                                 

“Kinderen van Durgapur” sponsort 

niet met een vast bedrag per kind, 

maar vult het bedrag van de Denen 

aan in alle zaken, die nodig zijn 

om de campus draaiende te hou-

den: onderwijs en opvoeding, ge-

zondheid, onderhoud, administra-

tie, salariskosten personeel, etc. 

Door de Denen wordt elke maand 

26 euro per kind betaald. Van dit 

Deense sponsorgeld voor elk kind 

gaat ongeveer 2/3 op aan eten. Er 

wordt op toegezien, dat de kinde-

ren behalve rijst, groenten en fruit 

ook elke week één dag kip, één 

dag ei en één dag vis krijgen. Wij 

benadrukken ook regelmatig, dat 

goed en gezond eten voor de kin-

deren een eerste voorwaarde is en 

moet blijven. 

Prioriteit.                                  

Van het vaste sponsorgeld van de 

Denen voor de kinderen blijft elke 

maand ongeveer 882 euro over, 

voor alle kosten. Hiervan gaat 

bijna de helft op aan elektriciteit 

en de rest aan alle salariskosten 

van de medewerkers op de cam-

pus, en daar zit manager Sandip 

nog niet bij. Helaas is één van 

onze beste sponsors gestopt met 

sponsoren, nu een 5-jarig contract 

is uitgediend, waaruit alle ma-

nagement- en bijkomende kosten 

in de campus werden betaald.   

                                                                                                                                 

Nu is het aan onze kleinschalige 

organisatie om te bepalen, waar de 

prioriteit ligt bij de verdeling van het 

jaarlijkse sponsorgeld van de door ons 

jarenlang trouw gebleven Nederlandse 

sponsors. Zo is de vraag, of wij spon-

sors kunnen krijgen  voor 3 begelei-

dende leerkrachten op de campus in 

Malandighi. Alle kinderen bezoeken 

regulier de staatsschool in het dorp, 

met klassen van 60-80 leerlingen.  

Achterstand in onderwijs.                  

De meeste kinderen op de campus heb-

ben meestal al een achterstand in on-

derwijs, wanneer ze in Malandighi 

worden opgenomen. Kinderen van 

ouders met een gemiddeld of hoger 

inkomen gaan naar een particuliere 

school of krijgen bijles. Maar 

op een “normale” staatsschool 

je staatsdiploma middelbaar 

onderwijs halen is voor onze 

kinderen minder kansrijk, van-

wege hun onderwijsachter-

stand én de groepsgrootte op 

de staatsschool. Manager San-

dip heeft de afgelopen maan-

den sterk benadrukt, dat het 

team op de campus voor kwa-

liteit wil gaan voor de 160 

kinderen, niet alleen op het gebied van 

voeding en begeleiding, maar ook on-

derwijs.                                                                                                   

 KOSTENPLAATJE OP DE CAMPUS 

IN MALANDIGHI/DURGAPUR 
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Sandip Chatterjee 



 

Wilt u ons steunen? 

U kunt uw gift overmaken op: 

IBAN NL 42 INGB 0002 3643 18 

Stg. Children of Durgapur 

Oudenbosch 

 

www.childrenofdurgapur.nl 
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Het bestuur wenst U fijne feestdagen 

Het weer in Malandighi is op dit 

moment heel aangenaam. Een aan-

tal kinderen heeft deze week (25-

11-2016) op een aan hen toegewe-

zen klein stukje grond op de cam-

pus wintergroente gezaaid en zij 

gaan het ontkiemen en groeien 

observeren en van water voorzien. 

Wij willen de financiële steun 

aan de campus in Malandighi 

graag nog wat jaartjes voort-

zetten, maar het behoeft geen 

betoog, dat we dit niet kun-

nen zonder onze trouwe spon-

sors en bedanken jullie allen 

hartelijk voor jullie jaarlijkse 

bijdrage.  

 

Het ideale plaatje zou zijn, dat er 

drie leerkrachten op de campus in 

Malandighi komen, die de kinderen 

elke dag begeleiden bij hun studie 

voor het middelbare schooldiploma. 

Leerkrachten voor  wiskunde, en-

gels en “humanities”: geschiedenis, 

aardrijkskunde en literatuur. 

Wat kost het?                                 

De kosten voor een begeleidende 

leerkracht bedragen 210 euro per 

maand. Dit is absoluut het mini-

mum, dat leerkrachten moeten krij-

gen en betekent een jaarlijks kosten-

plaatje van 7.560 euro voor 3 leer-

krachten. In januari gaan we met 

ons bestuur bekijken, of we dit om 

te beginnen gedurende de komende 

twee jaar kunnen bekostigen. Tenzij 

er andere, belangrijkere prioriteiten 

zijn. Uiteraard houden wij jullie 

hiervan volgend jaar op de hoogte!  

 

Wenst u een gift voor meerdere 

jaren te doen, dan krijgt u een 

deel van uw donatie terug van de 

belastingdienst (zie website). 


