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We hebben onlangs ons scho-

lingsfonds voor kansarme jon-

geren uitgebreid. We hebben 

samen met onze zuster-

organisatie een groep kinderen/ 

jongeren geselecteerd. Alle 

geselecteerden hebben een 

meer dan gemiddeld zwaar 

bestaan. Zij komen ofwel uit 

een 1 ouder gezin, of zijn wees 

en zijn gemotiveerd om te 

studeren. 

Stichting Ladder biedt hen een 

kans tot educatie. 

Educatie is nog steeds de enige 

manier om aan de armoede te 

ontsnappen. 

Graag stellen we een paar van 

de door ons geselecteerde 

studenten aan u voor: 

Scholingsfonds

Education is the most powerful weapon which you 
can use to change the world. Nelson Mandela

I am Ruchma. My father’s name 
is Mr. Babu and mother’s name is 
Mrs. Vijaya. My father abandoned 
us 17 years ago. My mother is 
working as cook in the hostel of 
Morning Star Polytechnic under 
Fr. Richard. My mother has lot 
of debt to bring us up. We do 
not have any house of our own. 
Therefore, we live in the house of 
our grandfather (Viyaya’s father)

Last year when I completed my 
secondary school education, 
I thought of discontinuing my 
studies. However, Foundation  
Venadu Ladder and Fr. Richard 
motivated and supported me to 
continue my education and go for 
the college studies.   Otherwise 
I would have discontinued my 
study and ended up working in 
a shop for the monthly wage 
of Rs. 2000 (Euros 25). At the 

Ruchma

moment I am studying Bachelor 
of Commerce (2nd Year) at Holy 
Cross College, Nagercoil. This is 
3 years study. The annual fee is 
Rs. 25000 (Euros 312). I am very 
thankful to Stichting Ladder that 
they support me to continue my 
education.

My name is Aswin. When I was 2 
years old my parents abandoned 
me. I am like an orphan now. I 
was brought up by my uncle 
(a daily worker) and aunt. The 
people in the village support 
me for my cloths and my uncle 
supported me for my secondary 
level education. However, when 
I joined in the college to study 
higher education the fees are 
high and my uncle could not 
pay all my expenses. Therefore, 
2013 I explained my situation to  
Fr. Augustine. He with the help of 

Stichting Ladder supported me to 
pay part of my fee last year. I am 
very thankful to Stichting Ladder 
that they support me to continue 
my education, otherwise I fear I 
may have become a drop out. 

Now I am studying 2nd year of 
Bachelor of Business Administra-
tion course at Annai Velankanni 
College, Tholayavattai. This is 3 
years study. 
The annual fee is Rs. 25000
(Euros 312).

Aswin 
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Naast alle activiteiten die we zelf 
organiseren om geld te werven
voor onze projecten zijn wij voor 
onze fondsenwerving afhankelijk
van donaties en acties van 
bedrijven en particulieren. 
Wilt u ook vaste donateur worden 
van stichting Ladder? 
Dat kan al vanaf € 10,00 per 
maand. Meld u dan nu aan via: 
info@stichtingladder.nl

VASTE DONATEURS GEZOCHT!

Zoals u heeft kunnen lezen kunt 

u voor betrekkelijk weinig geld 

een kansarm kind een betere 

toekomst bieden. De schoolfees 

varieren van €88,- tot €1000,- 

per jaar. (Bij de hogere bedragen 

zit onderdak inbegrepen) Onze 

zusterorganisatie Venadu Ladder 

Foundation (VLF)  zorgt via lokale 

bijdrage voor 20% van de 

schoolgelden en Stichting Ladder 

Nederland voor de overige 80%.

Als straks ons skill centre 

afgebouwd is (verwachting Jan 

2015) zullen de studenten uit 

ons fonds een fijne plek hebben 

om begeleid te worden op hun 

vaak eenzame pad. 
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Vanisha is 3 years of age. Due 
to conflict between father and 
mother, the mother committed 
suicide and the father abandoned 
2 children at the age of 1 and 3. 
Relatives bring up the children in 
their home. 

She is studying 1st year (Kinder) 
at St. Josephs Central Board 
School, Muttam. The annual fee 
for the kinder level is Rs. 18000 
(Euros 225). This is an English 
medium school. Therefore, the 
payment for the fees is high. 
When she moves to primary 
and secondary level the fees will 
be higher. Vanisha is extremely 
talented. Stichting Ladder will 
support Vanisha  until she finishes 
her school education. 

Vanisha

Er wordt in de pers veel geschreven over grote organisaties die veel 

kosten maken, waardoor er in sommige gevallen te weinig terecht 

komt bij degene die het het hardst nodig hebben. Wij zijn trots op 

het feit dat we kunnen zeggen dat we maar 4,38 % kosten maken 

en dat de overige 95,62 % terecht komt bij de kansarme  kinderen 

in India.

Wellicht reden voor u om donateur te worden??? 

95,62% ten bate 
van onze projecten in India

4,38 % 
kosten 

2013

 www.stichtingladder.nl

Wat gebeurt er met uw geld?
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Mensen vragen me heel vaak: waarom heten jullie Stichting Ladder???
Als kind al tekende ik ladders naar de maan. Het idee dat je met een 
ladder kon ontsnappen uit het hier en dus een ‘daar’ fantaseerde, boeide 
me. Het zette me aan tot dagdromen over plekken ver weg. Gedurende 
mijn leven is de betekenis van ‘de ladder’ steeds meer toegenomen. 
Als kunstenaar heb ik dit symbool verheven tot icoon van mijn werk. 
Toen ik besloot een stichting op te richten met als doel kinderen in India 
te helpen, was er dus voor mij maar 1 naam mogelijk… STICHTING 
LADDER!
Met deze Stichting heb ik mij via een ladder verbonden met een andere 
plek op aarde. De ladder als symbool van verbinding in de breedste zin 
van het woord.

Onze oprichtster Eileen O’Neill over Ladder...

Vaak zoek je snel een cadeautje 
omdat je iemand wilt feliciteren, 
bedanken of omdat iemand ziek 
is. Maar wat geef je aan iemand 
die alles al heeft?
Denk eens aan een bijdrage aan 
de studie van een kansarm kind!

Stichting Ladder introduceert nu 
een cadeaucheque waarmee je 
meer mensen per keer een plezier 
doet: de ontvanger, jezelf en het 
kind in India.

Jouw vriend, famileilid of collega 
krijgt een mooie cadeaucheque 
waarop staat dat zijn of haar 
cadeau naar iemand anders is 
gegaan die dat heel hard nodig 
heeft.  

Je laat op deze manier je maat-
schappelijke betrokkenheid op 
een heel persoonlijke manier zien. 

Cadeaucheque
De cadeaucheque kan al gegeven worden vanaf €10,-
Klik op deze link om een cheque te bestellen:

http://www.stichtingladder.nl/site2/content.php?wid=734984820

Of:
Stuur een mailtje naar info@stichtingladder.nl met daarin je naam 
en adresgegevens plus het bedrag dat je wilt schenken.
Maak het bedrag over op reknr: 
NL 98 RABO 0127 0232 83
Zodra de betaling door ons 
ontvangen 
is krijg je de 
cheque thuis 
gestuurd. 
Wij hopen 
dat u allen de 
cadeaucheque zal 
bestellen voor in 
de cadeautjes la….

 3

Cadeaucheque 

  www.stichtingladder.nl

heeft als cadeau aan u, 

een donatie gedaan van €...... aan Stichting Ladder. 

Met het geld van deze donatie 

helpen wij kansarme kinderen 

met de financiering van hun onderwijs. 

Dank je wel, voor deze mooie geste.


