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In augustus van dit jaar vonden er 
in de Indiase staat Kerala enorme 
overstromingen plaats. De lokale 
autoriteiten spraken van de ergste 
overstromingen van de afgelopen 
honderd jaar. Aanhoudende 
moessonregens hebben tot deze 
ernstige overstromingen geleid.
Veel mensen zijn verdronken 
of raakten bedolven onder 
modderstromen of ingestorte 
gebouwen als gevolg van de 
waterstromen.

Hierbij zijn vele woningen 
beschadigd geraakt. Sommige 
delen van Kerala zijn dusdanig 
overstroomd, dat het opzetten 
van luchtbruggen de enige manier 
is om het gebied te bereiken.

Meer dan 223.000 mensen 
moesten hun huizen in de 
zuidelijke staat ontvluchten. Zij 
worden opgevangen in kampen 
en ontvangen voedselpakketten. 
Veel van onze jonge mensen van 
het Skill center hebben noodhulp 
georganiseerd aan een groep 

zwaar getroffen en geïsoleerd 
geraakte families en  wij hebben 
dat met de Stichting (kunnen) 
bekostigen. Enkele donaties 
zijn hier speciaal voor gegeven 
waarvoor onze dank!

Ook het gebied waar ons Skill 
Center staat heeft, weliswaar een 
staartje, te kampen gehad met 
erge overstromingen. De schade 
aan het Skill Center valt gelukkig 
mee, wel heeft het helemaal onder 

water gestaan en is er een muur 
rondom het terrein ingestort. De 
kosten door de floods komen dus 
op zo’n 2700 euro.

Na veelvuldig contact met onze 
contactpersonen is de directe 
schade opgemaakt. Wij streven 
ernaar deze schade aan het center 
zo snel mogelijk te herstellen 
en willen zeker via deze weg 
iedereen bedanken voor hun 
donatie! 

Overstromingen



De chairman van onze 
zusterorganisatie in India, 
Sigaram, kwam 1 augustus 
voor een week naar Nederland, 
waarna hij verder reisde naar 
Helsinki om deel te nemen aan 
een congres over onderwijs en 
educatie.

We hebben samen met hem 
een rondleiding gekregen van 
Annelies Bernard, al jaren 

werkzaam bij de Centrale 
bibliotheek. Hij keek zijn ogen 
uit naar het enorme aanbod 
en de overige faciliteiten van 
“onze” bibliotheek. Gedurende 
zijn verblijf konden wij hem veel 
vragen stellen over het reilen en 
zeilen van de stichting Sigaram 
en te weten komen waar de 
behoeftes op dit moment zoal 
liggen. 

Tijdens een bestuursvergadering 
hebben we uitgebreid gesproken 
over de projecten en ook 
over de problematiek in India 
rondom meisjes. Fijn om eens 
langer te kunnen praten en wat 
ervaringen met elkaar te delen.
Voor Sebastian was deze reis 
ook bedoeld om meer te weten 
te komen over onze manier van 
lesgeven. Sebastian wil alle 
beste ingredienten proberen te 
verwerken in zijn educatieve 
projecten.
Daarbij was dit een mooie 
gelegenheid om meer ideeën 
uit te wisselen over een nieuw 
meisjes-project en de mogelijke 
toekomstige samenwerking 
tussen Sigaram en ons Skill 
center.

Bezoek van Francis Sebastian 
aan Rotterdam 

Ontmoeting SISP in Mechelen  
Op 1 september waren wij als bestuur uitgenodigd door Paul van 
Gelder, oprichter  en bezieler  van SISP, voor een intieme bijeenkomst 
van vrienden en donateurs van deze Belgische Stichting.
Ter info: SISP tracht de levenskwaliteit te verbeteren van de 
allerarmsten en de drop-outs van de Indiase samenleving in enkele 
dorpen in Zuid Kerala. SISP doet dit via gratis scholing, training in 
sociale weerbaarheid, opzetten van spaarsystemen (micro credit 

unions), begeleiding en financiële hulp voor medische behandeling, voeding en/of schoolkosten. SISP 
werkt daartoe nauw samen met plaatselijke hulpverleners en autoriteiten.
We werden heel gastvrij ontvangen bij een van de bestuursleden thuis in Mechelen, waar Paul  oorspronkelijk 
ook vandaan komt. We hebben fijn ervaringen en informatie kunnen uitwisselen en contact gemaakt met 
anderen die ook een NGO leiden in hetzelfde gebied als waar Stichting Ladder actief is. 
We gingen er ook heen om onze samenwerking te bezegelen en te praten over een mooi nieuw meisjes 
dropout project dat we gaan steunen. 
Natuurlijk ging het ook over de update betreffende de overstromingen, welke voornamelijk de Kerala 
provincie hebben geteisterd, maar welke ook ons center niet hebben overgeslagen. 



De O.G.Heldring school uit de 
Vogelwijk in Den Haag heeft voor 
hun kerstactie Stichting Ladder 
als het goede doel uitgekozen dit 
jaar. 

D.m.v. Kaart in Actie, waarbij 
alle kinderen tekeningen maken, 
die vervolgens in briefkaartvorm 
worden gedrukt en die de 
kinderen daarna zelf gaan 
verkopen, krijgt deze actie vorm. 

Karina en Monique hebben vorige 
week de school bezocht en aan 
de onder- midden-en bovenbouw 
een presentatie gegeven, 
aangevuld met onze mooie film 
uit 2017.

Tijdens de presentatie werden 
er door twee vaders symbolisch 
Ladders in elkaar gezet.

Het werd met groot 
enthousiasme door de kinderen 
ontvangen en wij danken de 
school bij voorbaat al voor hun 
inzet! Hopen op een mooie 
kerstactie!

Heeft u nu ook ideeën voor 
een ludieke actie of wellicht 
connecties op een (basis)
school, die een soortgelijke 
actie willen ondernemen/
starten, neem dan contact 
met ons op.

Actie van basisschool in Den Haag



Uiteraard is Stichting Ladder 
blij met alle donateurs maar in 
deze nieuwsbrief willen wij één 
donateur speciaal noemen en 
bedanken en dat is Stichting Wolz 
Handmade onder de bezielende 
leiding van Margo Lew en Monique 
de Laat – Sakko.

Zij maken trendy, fashionable 
en handgebreide vilten 
modeaccessoires van 100% 
schapenwol zoals clutches, tasjes, 
smartphone- en IPadhoesjes.
Wanneer mensen een Wolz artikel 
bestellen komt dit ten goede aan 
Stichting Ladder.
Elk jaar steunen zij Stichting 
Ladder met een aanzienlijk 
bedrag, in de periode van 2012 
tot oktober 2018 heeft Stichting 
Wolz Handmade € 9.488,25 aan 
ons geschonken!

Fantastisch zo’n donateur en wij 
hopen dat zij nu en in de toekomst 
nog vele mooie producten maken! 
Ze zijn voornemens ons te 
koppelen aan elk verkochte tas de 
komende tijd. Ontzettend fijn.

Wolz Handmade

In Januari zullen Eileen en 
Karina de Ladder projecten in 
India wederom bezoeken.
Ze gaan dit keer naast de 
gebruikelijke bezoeken aan 
onze eigen projecten en 
vergaderingen met ons zuster 
bestuur,ook wat langer tijd 
vrij maken om te overleggen 
en te praten met de mensen 
van SISP en van Sigaram, 
om bij beide de toekomstige 
samenwerking te vergroten 
middels een  mogelijk nieuw 
educatief project voor (drop 
out) meisjes uit de meest 
kansarme families.

Geplande 
reis naar 
India

Het wordt al een beetje een tradi-
tie, zo in de donkere dagen, want 
op 23, 24 en 25 november vindt 
er weer  de ‘winter’ fair plaats in 
de basement van het leuke eta-
blissement VICINI, op de Korte 
Kade.

Tassen, kleding, sieraden, woon 
accessoires (o.a. plaids uit Nepal) 
kinderboeken en onze Stichting 
natuurlijk, kan men hier deze da-
gen verwachten. Dus kom gezellig 
langs, om alvast wat kerst inko-
pen te doen. Cadeautjes en idee-
en genoeg.

Stichting Ladder zal hier aanwezig 
zijn, o.a. met een paar voorbeel-
den van mooie kerstkransen, wel-
ke zoals elk jaar, dan weer te be-
stellen zijn voor de kerst. Tevens 
zullen er twee workshops  “kerst-
krans maken” komen, waarvoor 

je je tijdens deze fair  kunt in-
schrijven. Heel leuk om met een 
paar vriendinnen (vrienden mag 
ook natuurlijk) te doen.

Winterfair in Vicini


