
My name is Asin Biju. Last year I 
was successful in my study and I 
was promoted from 6th standard 
to 7th standard. I attend the class 
regularly. 
After my father died I thought of 
discontinuing the study and go 
look for work. However, Stichting 
Ladder as well as Venadu Ladder 
supported me to continue my 
study. 

I am very shy and do not speak 
in the children’s group meeting. 
However, now I am trying to make 
friendship with other students 
in the class. The class teachers 
motive me a lot to study well. 

I thank the members of Stichting 
Ladder and Venadu Ladder for 
your support to continue my study
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My name is Asco. My father died 
last year of Pneumonia and a heart 
attack. He was also an alcoholic.
I was successful in my study last 
year and I was promoted from 9th 
standard to 10th standard. This 
year study is very important for 
me,
because I will be appearing for the 
final year examinations in April 
2017 at the High School level. 
Once I pass this examination, 
I can go for the Higher Secondary 
level study for 2 years. Therefore, 
I am studying hard and going for 
special tuition (coaching) class 
after the school hour.    

Now I am member of student 
movement. This group helps me 
to relate with other students and 
improve my communicative skills. 
My dream is to get a good job 
and help my mother. I thank the 
members of Stichting Ladder and 
Venadu Ladder for your support 
to continue my study. 

SCHOLINGSFONDS
  
In deze nieuwsbrief dit 
keer een tweetal lagere 
schoolkinderen die wij 
ondersteunen in ons 
scholingsfonds.
Alle studenten en kinderen 
in ons scholingsfonds 
hebben wij samen met 
onze zusterorganisatie 
geselecteerd.  
Al deze geselecteerden 
hebben een meer dan 
gemiddeld zwaar bestaan. 
Zij komen ofwel allemaal 
uit een 1 ouder gezin, 
of zijn wees en zijn zeer 
gemotiveerd om te studeren. 
Stichting Ladder biedt hen 
een kans tot educatie.

Educatie is nog steeds de enige manier 
om aan armoede te ontsnappen 

U kunt voor betrekkelijk 
weinig geld een kansarm 
kind een betere toekomst 
bieden. De schoolkosten 
variëren 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%.



Na 2 jaar wachten op de vereiste 
vergunningen kwam in Februari 
dan eindelijk het verlossende 
nieuws!
We hebben u allen toen dmv een 
“breaking news alert”, via de mail 
en de social media op de hoogte 
gebracht van het heuglijke feit 
dat de bouw kon beginnen.

Inmiddels is de bouw aardig 
gevorderd en de verwachting is 
dan ook dat het in November 
klaar zal zijn. 
Dan vindt ook het toetsings-
moment door de overheid plaats. 

Doordat het Skillcentre reeds een 
vergunning heeft, zal dit slechts 
een formaliteit zijn, maar wel een 
noodzakelijk moment.

In Januari zullen Karina en Eileen 
wederom naar India afreizen 
om de officiële opening van ons 
eigen Ladder Skill centrum bij te 
wonen. 
We hebben de grote wens hier 
een mooie inspiratievolle plek 
van te maken, waar kansarme 
kinderen diverse vaardigheden 
kunnen leren en waar middels 
coaching en begeleiding hen een 

kans zal worden geboden op een 
betere toekomst!

Onze mensen daar zijn op dit 
moment druk bezig met het 
inventariseren van alle kosten 
voor de noodzakelijke spullen en 
onderwijzend personeel. 
De bomen rondom het centrum 
zijn gespaard gebleven en 
kunnen daardoor een kleine bron 
van inkomsten zijn, door o.a. 
de kokosnoten die erin hangen. 
Deze inkomsten kunnen dan 
ook blijvend in de kas van het 
centrum vloeien.

Opening Skill centrum in januari 2017!!

Tijdens onze komende reis naar 
India in Januari staat, naast het 
bijwonen van de opening van het 
Skillcentre en het bezoek aan 
onze lopende projecten,
ook bezoeken gepland aan een 
aantal andere stichtingen, die 

soortgelijk werk doen in ons 
projectgebied. We denken dat 
het delen van ervaringen een 
goede zaak is in een ingewikkeld 
land als India.
Daarnaast voelen we wel iets 
voor het uitbreiden van onze 

huidige projecten met een klein 
project in samenwerking met een 
nieuwe partner. 
We gaan dus ook kijken of 1 van 
de bezochte partijen de juiste 
klik heeft met onze Stichting.

Samen staan we sterker



De Verenigde Naties hebben 11 
oktober tot Wereldmeisjesdag uit-
geroepen. Waarom? 

Miljoenen meisjes in ontwikke-
lingslanden worden achtergesteld, 
uitgebuit en gediscrimineerd.
Vooral in India, dat volgens de 
VN, het gevaarlijkste land ter we-
reld is om als meisje geboren te 
worden.

Een van de redenen is de ver-
plichting van het betalen van een 
bruidsschat (geld en juwelen)  
door de familie van de bruid aan 
de familie van de bruidegom. 
Officieel is het in India al sinds 
1961 verboden om een bruids-
schat te geven of te ontvangen, 
maar het is nog steeds een wijd-
verbreid gebruik.

Hoe hoog die die bruidsschat dan? 
Een voorbeeld uit ons projectge-
bied, de bruidsschat (dowry) is  € 
12.000,- en een maandsalaris van 
een arbeider is € 130,-!! 
Om dit bedrag bij elkaar te krij-
gen moet de hele familie dus bij-
dragen.

Ondanks de modernisering wor-
stelt India nog steeds met de eeu-
wenoude denkwijze dat meisjes 
een financiële en sociale last zijn 
en is de geboorte van een meisje
vaak slecht nieuws in Indiase fa-
milies. Dit resulteert in vele abor-
tussen, babymeisjes worden net 
na de geboorte vaak vermoord of 
in de steek gelaten.
Er is een sterke afname van het 
aantal meisjes (1000 jongens – 
914 meisjes) en de gevolgen zijn 

gevaarlijk.
Het tekort aan huwbare jonge 
vrouwen zorgt namelijk voor de 
handel in meisjes, kidnappings, 
verkrachting en het kopen van 
bruiden in de armere gedeelten 
van India.
Het is zelfs zo dat ook kleine meis-
jes verkracht worden. Dit maakt 
India één van de meest gevaar-
lijke plaatsen voor een meisje om 
geboren te worden en op te groei-
en!

Daarom is educatie en het empo-
weren van meisjes heel belangrijk 
om uiteindelijk een verandering 
in bovenstaande gebruiken te be-
werkstelligen.
Dit is waar wij als Stichting Lad-
der voor staan!!

Wereldmeisjesdag 11 Oktober

We zoeken een DOENER die wil 
toetreden tot ons stichting Ladder 
team.
Iemand met als hoofdtaak, 
voor  ons een jaarlijks wervings 
evenement organiseren. 
Het werven en organiseren behoort 

tot jouw eindverantwoordelijkheid 
We zoeken Iemand die het 
leuk vindt dingen te regelen, 
op mensen af te stappen, zelf 
initiatieven te nemen, iemand die 
durf heeft en tevens handig is met 
social media.

Herken je jezelf in dit profiel en 
heb je interesse, stuur dan een 
mail naar info@stichtingladder.nl
Voor de duidelijkheid, het gaat 
hier om een vrijwilligersfunctie 
dus geen betaalde baan. 

Ben jij een aanpakker??? 



Vanaf april 2016, is  Monique 
Metzlar toegetreden tot ons 
bestuur als secretaris. We zijn 
heel blij met haar komst in ons 
team en hopen nog vele mooie 
jaren met haar samen te werken.

Bij het verschijnen van deze 
nieuwsbrief is onze vernieuwde 
website bijna klaar
En daar zijn wij trots op!
Bij de opzet zijn wij uitgegaan van 
u.
Als lezer en gebruiker wil je 
duidelijke informatie en snel 
kunnen vinden wat je zoekt.
• Waar staat Stichting Ladder 

voor?
• Waar ligt de oorsprong?
• Wat is de verhouding kosten 

baten?

• Op welke projecten ligt de focus?
• Wat heeft Stichting Ladder tot 

nu toe gerealiseerd?
• Wat kunt u zelf doen?
• Een duidelijk lees-en foto 

overzicht van de afgelopen jaren
• En op een eenvoudige manier 

donaties doen

Naar ons idee is dit gelukt en 
nodigen wij u van harte uit om 
binnenkort een kijkje te nemen 
op onze hernieuwde website!

Maart 2017 bestaat Stichting 
Ladder (alweer) 10 jaar. We 
kunnen terug kijken op mooie 
jaren ondersteund door vaste 
donateurs, andere gulle gevers 
en mooie evenementen.
We laten het natuurlijk niet 
ongemerkt voorbijgaan en zullen 
u de komende tijd op de hoogte 
houden van wat er in maart/
april staat te gebeuren. Houd uw 
agenda maar een beetje leeg…..

Even 
voorstellen:  
onze nieuwe 
secretaris  

10 Jaar!!!!
BEKIJK 
ONDERSTAANDE 
VIDEO!!
https://vimeo.com/104623669

Dit prachtige filmpje is van een 
andere NGO waarmee we in 
contact zijn en die wij in januari 
2017 zullen gaan ontmoeten. 
Het laat heel duidelijk zien met 
welke problematiek we in ons 
projectgebied te maken hebben.

Chapeau voor Jelle!!

HOERA, ONZE NIEUWE 
WEBSITE IS ZO GOED ALS 
KLAAR!!!!!


