
Begin 2007 vroeg Eileen of ik er 
wat voor voelde om de uitdaging 
aan te gaan om een Stichting, 
gericht op educatieve projecten in 
Zuid-India, vorm te geven.

De naam Ladder werd onder het 
hardlopen bedacht. Het was een 
avontuur waar ik tot op heden 
nooit spijt van heb gehad. 

Mooie ontmoetingen, nuttige 
projecten, jongeren die door 
ons scholing ontvangen en meer 
mogelijkheden krijgen. Na 15 jaar 
heeft Eileen te kennen gegeven 
dat zij het voorzittersstokje (met 
gemengde gevoelens, zie haar 
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Beste mensen,

Met pijn in het hart wil ik 
mede delen dat ik vanaf 2023 
afscheid ga nemen van het 
voorzitterschap van Stichting 
Ladder. Ik heb de volledige reis 
vanaf de oprichting in Maart 
2007 ervaren als een enorme 
verrijking in mijn leven. Ik 
heb India en haar bewoners 
diep en onuitwisbaar in mijn 
hart gesloten. Ze zijn een 
ontegenzeggelijk onderdeel 
geworden van mijn leven.

Ik heb in de afgelopen 16 
jaar in alle opzichten veel 
van mijzelf gegeven met mijn 
werk voor de stichting. De 
verantwoordelijkheid voor het 
draaien van de stichting en alles 
wat daarmee gemoeid gaat 
begint me echter te zwaar te 
worden.

Waardoor de energie die het me 
kost te veel wordt.
Daarnaast is er in de privesfeer 
veel gebeurd in mijn leven 
waardoor ik me realiseer dat tijd 
en energie niet oneindig zijn.
Vandaar dat ik de moeilijke 
beslissing nu wil nemen om mijn 
voorzitterschap neer te leggen.

Ik voel dat het tijd is voor een 
nieuw hoofdstuk in mijn leven 
dat me energie geeft.
Het is tijd om nu volop aandacht 
te geven aan een ander licht in 
mij, namelijk mijn eigen pad als 
“createur”-” kunstenaar”
.
Het is een intrinsiek verlangen 
van mij dat ik al lange tijd 
koester en al te lang heb 
genegeerd, waaraan ik nu 
eindelijk ten volste gehoor wil 
geven.

Het prachtige mooie werk 
van Stichting Ladder zal zich 
gelukkig voort blijven zetten 
door miin trouwe metgezel 
reismaatje en penningmeester 
Karina de Paepe.
Zij zal zoals u al heeft kunnen 
lezen de voorzitterstaken op 
zich nemen en is druk doende 
met het werven van nieuwe 
bestuursleden als aanvulling op 
het Ladder team.

Ik wil u danken voor alle support 
in de afgelopen 16 jaar.
Ik zou u allen willen vragen 
trouw te blijven aan ons als 
donateur. Want het werk dat 
we in India verrichten blijft van 
groot belang.

Hartelijke groet 
Eileen O’Neill

HET STOKJE WORDT 
DOORGEGEVEN……..

stukje hieronder) wil overdragen.
Ik zal haar enorm missen wat 
Stichting Ladder betreft, we zijn 
immers een mooi en goed team 
maar soms zijn nieuwe stappen 
nodig / onvermijdelijk in het 
leven. En eerlijk is eerlijk, Eileen 
heeft de meeste energie in de 
Stichting gestopt.

De lopende projecten zijn 
waardevol en zeer effectief. 
De partners in India zijn actief 
met een betrokken hart bij de 
jongeren (met name de meisjes / 
jonge vrouwen). 
Mijn beslissing om het 
voorzitterschap over te nemen doe 

ik dan ook met volle overtuiging. 
Ik hoop dat u / je vertrouwen in 
mij stelt en onze projecten blijft 
steunen! Middels nieuwsbrieven 
houd ik u / je op de hoogte van 
de lopende projecten en nieuwe 
ontwikkelingen. 

Met hartelijke groet,
Karina de Paepe



In de vorige nieuwsbrief (februari 
2022) is vermeld dat we een 
start hebben gemaakt  met het 
project van Sigaram Academy of 
Excellence “Empowerment van 
vrouwen”.
50 Meisjes per jaar krijgen via dit 
project een kans om zich verder 
te ontwikkelen.
30 Meisjes uit arme gezinnen zijn 
een jaar lang intensief begeleid, 
zodat zij zich maximaal konden 
voorbereiden op het halen van 
het toelatingsexamen voor de 
universiteit.
Daarna ligt de weg naar een 
opleiding geneeskunde, economie 
of bijvoorbeeld technologie open.
Sigaram Academy heeft ze 
geholpen bij het aanvragen van 
een beurs en lening en heeft ze 
begeleid tot het einde van de 
studie.
Daarnaast zijn 20 meisjes 
geholpen bij het afronden van 
hun middelbare school, zodat ze 
een baan bij de overheid kunnen 
vinden.

Geleverde bijdragen:

Sigaram: €  4.486,-
Stichting Ladder €  9.048,-
Wilde Ganzen €  6.767,-

Totale budget € 20.301,-

Vanwege het succes heeft 
Sigaram aangegeven dat zij 
de intentie hebben om dit 
succesvolle project nog 3 jaar te 
vervolgen. 
U begrijpt dat donaties erg 
welkom zijn om de meisjes/jonge 
vrouwen deel te kunnen laten 
nemen aan dit project!

1. In 2022 hebben wij het 
salaris van een psycholoog / 
schoolcounseler (€ 2.063,-) 
betaald. 
De taak van de psycholoog is 
om leerlingen te begeleiden 
die kampen met problemen 
in de persoonlijke en sociale 

sfeer. Voor leerlingen die veel 
persoonlijke problemen hebben 
is dit een zeer waardevolle / 
onmisbare bijdrage.

2. In samenwerking met 
Wilde Ganzen is het volgende 
gerealiseerd:

• Nieuw school meubilair voor 
de klassen
• Eén Smart Class
• Tijdens de lockdown is er een 
tweede termietenaanval geweest 
op al het houtwerk (ramen en 
deuren). Het was dringend nodig 
om het aangetaste hout te laten 
wegnemen en te vervangen.

Kosten: Houtwerk  € 1.567,-
Smart Class   € 1.629,-
Klasmeubilair:  € 2.300,-
Extra kosten w.o.  
materiaal, transport  € 568,-

Totaal:  € 6.064,-

PROJECT EMPOWERMENT VAN VROUWEN IN 
SAMENWERKING MET WILDE GANZEN EN ONZE 
INDIASE PARTNER SIGARAM SUCCESVOL AFGEROND!

SUCCESVOLLE PROJECTEN VOOR SISP 
(Sebastian Indian Social Projects)



FAIR VICINI

Op vrijdag 25 en zaterdag 
26 november is er weer een 
gezellige fair geweest in Vicini 
in Kralingen met verschillende 
ondernemers.
Met hulp van de immer 
enthousiaste ambassadeur van 
Stichting Ladder, Lilian van 
Houten hebben wij voor ruim  
€ 800,- aan (zelfgemaakte) 
spullen verkocht!
Ook waren er weer veel 
bestellingen voor kerstkransen 
en amaryllisbollen op standaard 
of plateau. Chapeau!!! 
Opbrengst KERSTACTIE: € 1400,-

VLAGGENLIJNEN 

Een vlaggenlijn kun je altijd 
gebruiken, om wat te vieren 
of leuk om als cadeautje te 
geven.
Lilian van Houten maakt deze 
vlaggenlijnen op bestelling 
en u bepaalt de lengte, prijs 
€ 5,50 per meter. Het hele 
bedrag komt voor 100% ten 
goede aan onze educatie 
projecten.
Bestellen via Lilian, 06-24 165 
309 of Karina 06-19 925 157

Ook het afgelopen jaar hebben 
wij 10 studenten in diverse 
disciplines gesteund. 
Deze studenten uit arme 
families worden met zorg door 
onze contactpersonen in India 
uitgekozen. Dit varieert van 1 
student op de lagere school en 9 
op het voortgezet onderwijs met 
verschillende richtingen zoals 
Nursing, Mechanical Engineering, 
filosofie en Business and 
Administration. 
De lesgelden variëren van  
€ 280,- tot € 1.125,- per jaar.

STUDIEFONDS

Hierbij wil ik alle donateurs 
bedanken, klein of groot, elke 
euro is heel belangrijk en 
wordt goed besteed.
Extra dank voor Stichting 
Wolz Handmade en 
Stichting Kringloopwinkel 
Op é Nij te Koudum!

ALLE 
DONATEURS 
BEDANKT!

TIP: Wellicht voor u, die ons, 
Stichting Ladder een warm 
hart toedraagt een idee om bij 
uw werkgever voor te stellen 
om Stichting Ladder als goed 
doel te kiezen.


