
Onder de bezielende leiding van 
de 26 jarige Manager, Christal 
Sajini is in April het eerste 
cursusjaar van start gegaan. Zij 
heeft naast een master in fysica 
ook een onderwijsbevoegdheid 
behaald. Haar grootste wens was 
echter om een sociaal project 
te mogen begeleiden. Christal 
stuurt het skill centrum waar drie 
leerkrachten werkzaam zijn op 
enthousiaste wijze aan.

Het centrum is klein van start 
gegaan omdat we natuurlijk 
nog een degelijke naam moeten 
opbouwen in dit rurale gebied.
Er zijn op dit moment 12 
vrouwelijke kleermakers en 10 
computerstudenten begonnen 

aan de cursussen. Allen komen 
uit de rurale gebieden. Zij worden 
op het skill centrum begeleid om 
zich te ontplooien middels het 
leren van nieuwe vaardigheden. 
Naast het reguliere lesprogramma 

wordt er door Christal gewerkt 
aan algemene ontwikkeling, zelf 
bewustzijn en het kweken van 
zelfvertrouwen. We zijn benieuwd 
waar de leerlingen zullen staan na 
het eerste cursusjaar? 

Stichting Ladder
Oudedijk 163 B

3061 AB Rotterdam
Tel: 0655774540

Reknr: NL98 RABO 0127023283
KvK 24412283

www.stichtingladder.nl
info@stichtingladder.nlw w w . s t i c h t i n g l a d d e r . n l

Nieuwsbrief
uitgave september 2017

Het eerste cursusjaar is van start 
gegaan in ons skill centrum

In ons laatste reisverslag vertelde 
we u over de ontmoetingen die 
we gehad hebben met 2 andere 
NGO’s, die actief zijn in Zuid India. 
Deze vruchtbare ontmoetingen 
en de daaruit voortvloeiende 
goede contacten hebben geleid 
tot een beginnende kleinschalige 
samenwerking met beider 
organisaties. 

• Bij ASHOKA gaan wij het 
“Vulnerable children Development 
program” kleinschalig helpen. 
We beginnen met het jaarlijks 
ondersteunen van een vijftal 

kinderen, die veelal wees zijn 
geworden door de tsunami. 
Deze kinderen zijn na het verlies 
van hun ouders ondergebracht 
bij familieleden of dorpsgenoten. 
Deze families kunnen echter niet 
de kosten dragen van onderhoud 
en onderwijs. Wij helpen hen 
hierin. De kinderen krijgen 
dagelijks ontbijt lunch en avond 
eten bij Ashoka. 
Tevens ontvangen ze maandelijks 
een KIT die bestaat uit 
tandenborstel en tandpasta, zeep 
en andere hygienische artikelen, 
wasmiddel etc. Hier kunnen dan 

de families die hen geadopteerd 
hebben ook gebruik van maken.

• Bij SISP financieren wij de 
kosten van een psycholoog 
voor de school. De vaak 
getraumatiseerde kinderen die in 
complexe levenssituaties leven, 
kunnen hiermee goed begeleid 
worden bij het leren op school. 

Wij wensen de psychologe 
“Rajashree Praveen” genaamd, 
heel veel succes in het begeleiden 
van de jongeren in het SISP 
centre. 

Nieuwe samenwerking met een 
tweetal andere NGO’s gestart



Sinds meer dan 20 jaar. vecht onze 
NGO, voor en met de allerarmsten 
in de kuststreek van Zuid-Kerala, 
India. Onze missie is om samen 
met hen, hun leven te verbete-
ren via tweede kans onderwijs 
voor kinderen die vroegtijdig hun 
scholing stoppen, women empo-
werment, sociaal welzijn en soci-
ale tewerkstelling. Over de jaren 
heeft SISP een betere toekomst 
helpen bouwen voor duizenden 
kinderen, vrouwen en families.

Aangezien wij niet geholpen wor-
den door de Indische overheid, 
konden wij dit alleen realiseren 
dank zij onze partners in Belgie, 
Nederland, Italie, Spanje, Enge-
land, V.S, Canada,….

SISP heeft veel te danken aan de 
Stichting SISP Nederland, die on-
der leiding van Ton Groenendijk, 
een niet te onderschatten bijdra-
ge hebben geleverd tot de uit-
groei van wat SISP nu is.
Enkele jaren terug is de Neder-
landse Stichting SISP Nederland 
spijtig genoeg gestopt en hadden 
wij enkel nog individuele sponsors 
in Nederland.
Het was dan ook een ontzettend 
genoegen Stichting Ladder en 
zijn bezielers, Eileen en Karina te 
ontmoeten. Hun bezoek en aan-
moediging waren voor ons een 
heel belangrijke motivatie om ons 
werk, dag na dag, verder te zet-

ten. Gezien het prachtige werk 
Stichting Ladder al jaren doet 
met hun educatief project in Tamil 
Nadu, zaten we onmiddellijk op 
dezelfde golflengte.

Het hele bestuur en medewerkers 
van het SISP-Centrum in India 
zijn erg opgetogen om terug een 
Nederlandse partner te hebben. 
Het enthousiasme, idealisme, de 
niet aflatende inzet en de passie 
van Eileen en Karina, om de toe-
komst hoopvol te maken voor de 
kleinsten onder de kleinen, is een 
nieuwe steunpilaar voor ons Cen-
trum. 

Met heel veel dank kijken wij er-
naar uit om nog lang te mogen 
samenwerken met Stichting Lad-
der aan een betere toekomst voor 
de armsten onder de armen in 
Zuid-India.

Paul van Gelder
Oprichter en Directie SISP-
Centrum, Kovalam, India

Mogen we u even voorstellen… 

“SISP” 

Ontzettend blij 
wederom een partner 
in Nederland te 
hebben:  
STICHTING LADDER 



Na een prachtige reis door de 
natuur kwam ik aan op de school 
waar ik jaren lang al zo veel 
verhalen over had gehoord van 
mijn tante Eileen. Al zo vaak had 
zij mij foto’s en filmpjes laten 
zien en prachtige verhalen verteld 
over al het goede werk wat zij 
daar doen. Toen ik hoorde dat ik 
met mijn coschap naar India zou 
gaan in de buurt van Tamil Nadu, 
moest en zou ik met eigen ogen 
zien.

Overal waar ik keek op het 
schoolterrein stonden breed 
glimlachende kinderen ons 
roepend en druk zwaaiend op te 
wachten. Ik voelde mij vereerd en 
was ontzettend trots.
Ik werd langs alle klassen geleid 
om bij alle kinderen een kijkje te 
kunnen nemen. De klaslokalen 
waren erg simpel, maar opvallend 
schoon voor Indiase begrippen 
en door alle kleurrijke tekeningen 
en de roze verf op de muren, 
was het een prettige omgeving. 
Alle kinderen lieten mij trots hun 
schriften zien. Waar super netjes 
in geschreven was. 
Wat mij het meeste is bijgebleven 
van het bezoek is de motivatie van 
de kinderen. Zij hadden allemaal 
een duidelijk doel voor ogen. Zij 
gingen hun familie van voldoende 

Jonge arts Charlotte Cords, 
bezoekt onze projecten

In Augustus reisde Charlotte Cords (arts in opleiding) naar 
Manipal India voor haar Co- schappen. 
Charlotte is de kleindochter is van onze inspirator Peter O’Neill 
en erg geïnteresseerd om met eigen ogen ons werk in Tamil 
Nadu te zien. Samen met een collega reisde zij hiervoor speciaal 
af naar het zuiden van India. Onze mensen daar hebben hen 
hartelijk ontvangen en hen langs al onze projecten geleid. 

Charlotte doet hieronder verslag van haar ervaringen. 

geld voorzien door op school hard 
hun best te doen. Dus wordt er 
niet alleen overdag gestudeerd, 
maar ook ’s avonds en in de 
weekenden zitten kinderen met 
hun boeken op schoot op de 
grond te studeren. Want nadat 
zij klaar zijn op school, gaan zij 
meestal door naar bijles in een 
gebouw wat ook door Stichting 
Ladder is gebouwd. Hier werken 
leraren iedere dag voor vrijwel 
niets om de aller armste kinderen 
in Tami Nadu een kans te geven 
op een betere toekomst dan 
hun ouders. Bij de aller armste 
gezinnen in Tamil Nadu moet je 
denken aan mensen zonder bed 
of zonder fatsoenlijke kleding of 
zelfs zonder huis. Ik ben er van 
geschrokken in wat voor situaties 
sommige mensen moeten leven. 
Het is daarom extra mooi om te 
zien hoe dankbaar iedereen hier 
is voor wat Ladder doet. 
Het is mij ook opgevallen dat 
ondanks het feit dat mensen 
het hier ontzettend moeilijk 
en zwaar hebben, er toch veel 
wordt gelachen. Dit is iets wat de 
Indiërs ontzettend siert en waar 
wij in het westen nog heel wat 
van kunnen leren. Iedereen is zo 
dankbaar voor de kansen die zij 
met behulp van Stichting Ladder 
hebben gekregen. De drive om 
hogerop te komen heb ik nergens 
zo gezien als in India. 



Op 11 Juni j.l. organiseerden we 
ter ere van ons 10 jarig bestaan 
een ‘thank you’ borrel voor de 
vaste donateurs. Dit vond plaats 
in de sfeervolle basement van 
Vicini in Kralingen. 

Onder het genot van een drankje 
en lekkere hapjes (gesponsord 
door Vicini!) was het een leuke, 
informele ontmoeting.

Gezamenlijk werd er gekeken naar 
het korte filmpje, dat is gemaakt 
over ons werk in India. De 
aanwezigen beleefde dit als een 
ontroerend en mooi moment. Na 
afloop spraken we met een aantal 
mensen over onze bijzondere 
ervaringen die we in 10 jaar India 
hebben opgedaan.

Er was voor een ieder een 
kleinigheidje uit India als dank 
voor de support aan ons werk.

Bedank borrel donateurs



Jaarlijks hebben wij minimaal 
€ 32.000 euro nodig, om al ons 
mooie werk voort te kunnen zet-
ten. 
Aangezien we het afgelopen jaar 
heel veel geld hebben gestoken 
in de bouw van ons nieuwe skill 

centrum, is de kas behoorlijk leeg 
geraakt. Er is hard geld nodig om 
de voortgang van onze projecten 
te garanderen! 
Draagt u ons een warm hart toe? 
Help ons dan door vaste donateur 
te worden. 

Helpt u ons door vaste 
donateur te worden? 

U kunt ons enorm helpen door een 
eigen activiteit te organiseren. 
Dat kan en hoeft niet ingewikkeld 
te zijn. Als je datgene waar je zelf 
goed in bent inzet, dan is het voor 
velen een haalbaar initiatief.
Initiatieven zoals:
• Een Ladder spaarbusje op de 
zaak neerzetten

• Een etentje, tegen betaling, 
voor je vrienden organiseren 
• Een workshop, tegen betaling, 
thuis organiseren
• Het evt. cadeau voor jouw 
(verjaardags/ pensioen/trouw) 
feestje schenken
etc.
 

Maar ook het voordragen van 
Stichting ladder aan derden 
als goed doel op fundraising 
evenementen is voor ons een 
enorme steun in de rug. 

We hopen op uw support.

Helpen kan op verschillende manieren

Jubileum IJsjes
In Juni hebben we, ter ere 
van ons jubileum, aan alle 
mensen op onze adreslijst 
een brief gestuurd met een 
kleine verrassing. 
Een ieder ontving een 
aantal ijsbonnetjes om een 
gratis ijsje te halen bij de 
nieuwe ijswinkel Gelato 
Gelato, tevens gevestigd in 
het pand van VIcini aan de 
Korte Kade.

Netflix documentaire:  
“Daughters of Destiny” 

Wil je begrijpen waar wij mee te maken hebben in India ??? 
Kijk dan deze prachtige documentaire, die gaat over een 
school genaamd Shanti Bavan. 
Deze school is met eigen geld opgezet door een succesvol 
zakenman,omdat hij het niet kan aanzien dat er een groep 
kinderen in India is die geen of weinig kans maken op een 
beter leven. Shanti Bavan is een school voor deze allerarmste 
kinderen (Dalits) die normaliter weinig of geen kans maken 
op onderwijs.
Er is voor gelijke kansen in India nog een long way to go, 
maar wij vinden het erg goed om te zien dat er vanuit de 
Indiers zelf nu ook langzaamaan dit soort sociale initiatieven 
komen.


