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Zonder jullie...
‘Zonder jullie zou dit allemaal
niet hebben bestaan’ aldus
Mr Isaac van de Christ the
King school in Iruthayapuram,
Tamil Nadu.
En dit geven we graag aan jullie
door. We zagen ‘onze’ kinderen
aan het werk in de klassen. Zij
maken goed gebruik van de bibliotheek en ze kunnen dankzij
onze bijdragen naar een toilet.
Klinkt simpel maar is het niet in
India. De overheid zorgt voor een
dagelijkse maaltijd. Veel dank namens alle leraren en kinderen. We
gaan door hen te ondersteunen
door het scholarship uit te breiden.
Op dit moment worden in India de
namen van de kinderen verzameld
die vanaf volgend schooljaar in
ons studiefonds opgenomen worden. Met relatief weinig geld
kunnen we kinderen ondersteunen
wiens ouders niet in staat zijn geld

ter beschikking te stellen voor
studie. Ons oog is vooral gericht
op wezen en een- ouder kinderen

omdat zij
hebben.

het

nog

moeilijker

Daar doe je het voor!
Yaya Kamari was de kleuterjuf in
het dorp. Zij verliet haar man, die
haar mishandelde en haar (plus de
kinderen) zelfs via brandstichting
om het leven dreigde te brengen.
Zij moest daardoor het dorp verlaten. Er bestaat in India helaas
VASTE DONATEURS GEZOCHT!
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
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nog steeds minachting van de gemeenschap op het verlaten van
je man. Stichting Ladder en haar
Indiase tegenpool hebben gezorgd
voor een nieuw bestaan. De studie
van beide dochters wordt betaald
vanuit uw hulp.
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Naar India
2 van de bestuursleden hebben India weer bezocht. Hoe gaat het met
iedereen, wat kunnen we verbeteren, zijn we nog up to date? Contact
blijven houden met de dorpen, de school en de activiteitencentra is
vitaal. We zien en horen van
Helaas komt de nieuwe
alles en we weten daardoor
nog beter waar we de hulp op
‘rijkdom’ nog niet ten
de effectiefst mogelijke manier goede aan de allerarmsten
kunnen plaatsen. Contact met
ons Indiase bestuur is ook van groot belang. India verandert en zij en wij
bewegen mee. Helaas komt de nieuwe ‘rijkdom’ nog niet ten goede aan
de allerarmsten en daarom gaan we onverminderd voort met ons werk.
2 vrijwilligers die in het activiteiten
centrum in Mananvilai kinderen helpen.

Zo arm
Nog iemand die blij was ons te
zien. Sangheeta is 20 jaar een
heeft een complex leven. Zij moet
zorgen voor haar geestelijk zieke
moeder en haar niet al te vrolijke
oma. Samen wonen ze in slechte
omstandigheden , slapen met z’n
drietjes in een piepklein donker
warm kamertje. Stichting Ladder
zorgt voor medicijnen voor de
moeder

en

zorgt

voor

betere

leefomstandigheden.
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Peter zou trots
zijn
Peter O ‘Neill, de vader en inspirator van de oprichtster van
stichting Ladder zou trots zijn.
De fundering van het nieuwe
skillcentre ligt. India zou India
niet zijn als de bureacratie wel
een en ander vertraagd had.
We hebben besloten ons niet vast
te leggen op een aantal beroepen
maar stellen ons flexibel op zodat
we allerlei groeperingen die hulp
en ruimte nodig hebben van
dienst kunnen zijn. We denken
bijvoorbeeld aan bijles voor studenten. Kennis van een vak is mooi
maar belangrijk is ook dat kinderen zich leren handhaven in de
maatschappij door middel van
personality development lessen.
Ook Engelse les en kennis over het
milieu staat op het programma.
We zagen in de activiteitencentra
hoe belangrijk een ruimte is in
een dorp. Er is licht in de avond
dus de ruimte heeft sociaal een
belangrijke functie. Er komen bijvoorbeeld ook vrouwen werken
die bij verdienen met het maken
van kleding. Kortom een centre
helpt de mensen hun intiatieven
te ontplooien. De kinderen worden
daarbij ondersteund door vrijwilligers.
Heb je vragen over onze
werkzaamheden mail naar:
We staan je graag te woord en
kunnen je alles vertellen over
Stichting Ladder en waarom we
doen wat we doen. Het is hard
nodig en daarom zetten we ons
werk met plezier voort.

Iets te vieren?
Jubileert u of uw bedrijf

Als alternatief voor bloemen

dit jaar? Heeft u een mooi

en flessen wijn geeft u

nieuw project gerealiseerd?

kansarme kinderen in India

Weet u eigenlijk niets te

kans op onderwijs.

vragen voor uw verjaardag?
Zo maakt u van uw eigen feest
Denk ook eens aan, of vraag

een gebeurtenis waar uzelf en

om een gift voor Stichting

andere mensen met een goed

Ladder.

gevoel aan terugdenken.
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