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SCHOLINGSFONDS
In deze nieuwsbrief wederom
een verslagje van een tweetal
jongeren die wij ondersteunen
in ons scholingsfonds.
Alle studenten en kinderen
in ons scholingsfonds
hebben wij samen met
onze zusterorganisatie
geselecteerd. Alle
geselecteerden hebben een
meer dan gemiddeld zwaar
bestaan. Zij komen ofwel uit
een 1 ouder gezin, of zijn
wees en zijn gemotiveerd
om te studeren. Stichting
Ladder biedt hen een kans tot
educatie.
Educatie is nog steeds de
enige manier om aan de
armoede te ontsnappen.

Education
is the
most
powerful
weapon
which you
can use
to change
the world.
Nelson Mandela
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“With the financial assistance from Ladder,
I am able to continue my studies”

Ramya

My name is Ramya. My father
name is Rajan and mother name is
Mary. My brother name is Rajesh
and he is doing his secondary
education. My father is a deaf
and dumb person. Therefore, now
and then, someone may offer him
work on daily wage as helper in
the field or construction. When
the day he works he gets Rs. 400
(5 Euros). My mother works in a
cashew nut factory. Her monthly
salary is Rs. 2700 (34 Euros). We
live in a very small house covered
with asbestos sheet. I struggled
a lot to finish my secondary
education because of the financial
condition of my family. After
finishing the secondary education
in April 2014, I planned to work
in the cashew nut factory or in
a shop. However, Fr. Augustine
of Venadu Ladder foundation
motivated me to continue my
higher education. He helped me
to get the admission in the college
through the financial support of
Stichting Ladder.
Now I
Degree

am
in

studying Bachelor
English language

at
Nanjil
Catholic
College,
Kaliyakavilai.
When I entered
into the college to study English
Literature in July 2014, I felt very
shy. I felt isolation. However,
the motivation and dream of
getting educated was inside me
and pushing me to get rid of the
feeling of isolation and shyness.
At this moment the Venadu
Ladder board members motivated
me to focus on my education
and gave financial assistance to
pay for my fees, uniforms and
other expenses. In the 1st and
2nd semester examinations I
passed in all subjects. It gave
me lot of confidence and now I
am feeling bold enough to speak
to other students in my college
and getting associated with my
fellow students. Venadu ladder
board members met me 4 times
last year and encouraged me to
achieve in my study and life
If I would not have received the
financial support last year from
Stichting Ladder, I might have
become a drop out and would
have been working in a cashew
nut factory or in a petty shop.
Therefore, I am very happy that
Stichting ladder has continued to
support me in this academic year
2015 – 2016. I also would like
to ask the board to support girls
like me so that we feel confident
and respected. Let me thank the
board members of Ladder for their
support to achieve my dream of
getting educated.

ROBIN

My name is Robin (Vattavilai,
Parasalai,
(Irudayapuram)
Kerala). My father name is Mr.
Rasilaiyan, my mother name is
Mrs. Vasantha. Both of them died
of AIDS when I was a small boy.
I was brought up in the house of
my aunt. When Fr. Richard was
the parish priest, he supported
me for my education. Without
his support, I could have been
dropped out of education and
entered into child labour or hard
manual labour. I completed my
secondary level education with
the support of Fr. Richard and
Venadu Stichting Ladder.
Now I am studying at morning star

poly technical college second year
in the department of mechanical
engineering.
I have completed two semesters
in the first year with first class all
paper cleared so I am very happy
that I have first class marks.
The college Teachers are giving
very good training and well
faculty. They are caring to me
as well. They have the concern
towards all the students also the
college atmosphere is also very
good.
I have got a very good residency
in the hostel. I am getting good
food and well accommodation
When my father and mother died
I had a fear who will look after
me? How I will come up
In my life? How will I meet my
future?
These are the questions that run

in my mind. But now I have got
the confidence through Fr.Richard
and Stichting Ladder. Fr.Richard
has taken the place of my parents.
He is my guide guardian and looks
after me well.
I realise through Fr. Richard and
the financial support of Stichting
ladder my life has changed and
they have lifted me up as a ladder
So I thank each and every one of
Stichting Ladder donators!
I wish you all the best so that so
many people like me will come
up their life like me. I am always
grateful to you
Thank you very much for your
generality and kindness towards
my education and me
Yours faithfully
Robinson

Zoals u heeft kunnen lezen kunt u 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%.

Secretaris worden???
Na ruim 7 jaar met volledige
inzet in ons bestuur zitting
te hebben gehad, heeft onze
huidige secretaris Esther Boers
besloten haar werkzaamheden te
beëindigen.
Wij zijn Esther heel dankbaar voor
alle mooie leuke en succesvolle
momenten die we met haar
meegemaakt
hebben
in
de
opbouw jaren van onze stichting.

Het aanvragen van subsidie en
het doorspitten en uitschrijven
van lange teksten was bij Esther
in goede handen.
Natuurlijk gaan we haar missen
en kunnen we niet zonder een
nieuwe goede secretaris.
We doen dan ook bij deze een
oproep aan u allen.

Heeft u interesse in de
secretaris functie of kent u
iemand die dat zou willen
worden? Mail dan naar:
info@stichtingladder.nl
We
zouden
een
verjonging
binnen ons bestuur ook wel erg
toejuichen.
Dus deze oproep doorspelen aan
een leuk jong inspirerend iemand
wordt gewaardeerd.

Teleurstelling voor Stichting Ladder
Zoals onze voorzitster al in een
eerdere nieuwsbrief schreef is het
werken in een land als India niet
altijd eenvoudig.
In Mei 2014 kwam Narendra Modi,
van oorsprong een extremistische
Hindu, aan de macht in India.
Vanaf dat moment is het werken
door Ngo’s, met name die met
een andere geloofsovertuiging,
een stuk lastiger geworden. De
regels t.a.v. geldstromen vanuit
het buitenland zijn aangescherpt
en op sluwe wijze wordt werken in
India haast onmogelijk gemaakt.
Uit
uitgelekte
stukken
van
de
Indiase
inlichtingendienst
gericht aan de minister president
Modi blijkt dat zij vinden dat
door buitenlandse organisaties
gefinancierde Ngo’s ontwikkeling
van India tegengaan. Ze zouden
dienen als instrumenten van
buitenlandse belangen.
Ook
grote
organisaties
als
Greenpeace en Cordaid wordt het
werken in India haast onmogelijk
gemaakt door het niet verstrekken
van de juiste papieren en het
afkeuren
van
internationale
betalingen om hun werk voort te
zetten.
Ondanks de mooie beloftes van
Modi kampt India met grote
problemen. Het is somber te
zien dat India democratie steeds
minder hoog in het vaandel heeft
staan.
Wat betekent dit alles voor
Stichting ladder?
Door de sterk aangescherpte
regels is het op dit moment
onmogelijk
om
nieuwe
bouwprojecten van de grond te
krijgen. Wat voor ons betekent dat
tot ons allergrootste teleurstelling
en frustraties het niet gaat lukken
het langverwachte “Skillcentrum
“ te bouwen.
We hadden gehoopt dat na al die
jaren wachten en onderhandelen

Ons maandelijkse
Skype vergadering
met onze
zusterorganisatie
Venadu-Ladder

met politici en instanties ons
skill centrum in 2016 al volop in
gebruik zou zijn.
Wij hebben van onze kant
alle
benodigde
papieren,
jaarverslagen,
activiteiten
plannen, aanbevelingen, notulen
en verslagen aangeleverd met
officiële goedkeuring door een
erkend
accountantsbureau.
Steeds kwamen er weer nieuwe
vragen en eisen vanuit India,
steeds hebben we de gevraagde
informatie direct en volgens de
regels aangeleverd. Toch blijft
de benodigde vergunning om
geld officieel naar dit nieuwe
bouwproject te krijgen uit. We
wachten nu anderhalf jaar en als
we proberen bij het “MINISTRY OF
HOME AFFAIRS” te achterhalen
hoe de stand van zaken is, krijgen
we te horen “Under investigation”.
Ook de mensen van onze Indiase
zusterorganisatie kunnen hier
niets aan veranderen. Of de
goedkeuring er wel of niet komt
lijkt te berusten op willekeur. Wij
zijn een seculiere stichting met
in India een bestuur dat deels
katholiek is en het lijkt er steeds
meer op dat dat reden is ons
onderop de stapel te laten liggen.
Als de benodigde vergunningen
plots toch verstrekt gaan worden
dan zullen we ons langverwachte
skill
centrum
alsnog
gaan
proberen te bouwen.

Maar dat kan, zo nu blijkt, wellicht
nog een paar jaar duren.
Gezien deze situatie waarin wij
niets kunnen doen met het geld dat
bestemd is voor ons bouwproject,
voeren wij momenteel gesprekken
met onze zusterorganisatie en
tevens met andere grote en
kleine organisaties in Nederland
(Wilde ganzen ) en India die
wel beschikken over de juiste
papieren en vergunningen. Met
als doel een betrouwbaar project
te vinden, eveneens in Tamil
Nadu, gericht op educatie voor
de meest kansarme jongeren. We
houden u hierover op de hoogte.
Even voor de duidelijkheid…
Het scholingsfonds, waarin wij
kansarme kinderen en studenten
ondersteunen is een reeds lopend
succesvol project wat gelukkig
doorgang kan blijven vinden
omdat wij hiervoor geen nieuwe
vergunningen nodig hebben.

Luister via deze link naar
Radio NPO 1 waar Gerrit Oonk,
Directeur van de Landelijke India
Werkgroep uitlegt waar we mee
te maken hebben in India op dit
moment.
http://www.radio1.nl/
popup/terugluisterenprogramma/16/2015-06-03

Trots op onze “Mother Ida“

Ida, de 87 jarige moeder van
onze oprichtster Eileen en de
vrouw van onze grote inspirator
Peter O’Neill is afgelopen zomer 7
weken in India geweest. Zij is niet
persoonlijk actief in ons bestuur
maar zij is natuurlijk wel onze
beste ambassadeur.
Er is niemand die ons werk zo
uitdraagt als deze fitte “Mother
Ida“, zoals ze in India liefkozend
wordt genoemd.
Door de eerdere reizen die wij
maakten waarin Ida soms met
ons mee reisde is zij bevriend
geraakt met vele mensen aldaar.
De vriendschap’s banden die zij
met India heeft lijken door de
social media alleen maar toe te
nemen. Ze zit dan ook geregeld
achter haar laptop om weer
een berichtje te sturen aan een
bevriende Indier.
Ze wordt in India door vele

mensen op handen gedragen en
een ieder is blij als zij hen komt
bezoeken.
Zo bezoekt ze ook af en toe de
studenten uit ons studiefonds
en de projecten die we met
Ladder in eerdere jaren hebben
gerealiseerd. Ze wordt dan steeds
onthaald als Maharani ofwel “de
koningin”.
Hoe geweldig en bijzonder dat
een vrouw van deze respectabele
leeftijd dit soort internationale
vriendschappen heeft kunnen
opbouwen dankzij het werk van
Stichting ladder.
In Maart wordt Ida 88 en in Juli
van dit jaar zal ze weer afreizen.
Ze reist dan mee met een jonge
Indiase priester student , Ajin
genaamd, die naar huis gaat
voor een huwelijk. Ajin heeft
zich afgelopen reis bewezen als
een ware personal assistent. Hij

ontfermt zich met hart en ziel over
mother Ida op de lange reis en
daar zijn wij hem zeer erkentelijk
voor.
Ze zal dit keer een maand in India
gaan verblijven.

Experience of Working in Collaboration
with Stichting Ladder
life with dignity. The board of
directors of SL has a strong belief
and commitment to this vision.
In order to achieve this vision SL
collaborates with Venadu Ladder
for the past 8 years. The board
members of SL are committed
volunteers who spent their energy,
time and money to achieve this
vision.

I am Augustine, a catholic priest,
actively involved in the training
and development of youth workers
in South India. I came into
contact Mr. Peter O’ Neill in 2000.
He was the source and inspiration
of the birth of Stichting Ladder in
Netherlands in 2007. Since then
I coordinate the education and
training programs supported SL
in South India especially in the
district of Kanyakumari through
Venadu Ladder (an organisation
striving for the development of
vulnerable young people).
I am happy to share with you
my experience in working with
Stichting Ladder from India since
2007. I appreciate the vision of
SL; that is to assist the vulnerable
and poor young people especially
women to empower them towards

Mutual trust and collaboration as
equals are the hall mark of SL board
members while collaborating with
the projects of VLF. I experienced
this for the past 8 years while
working with SL board members.
At certain moments the SL board
members felt shy in expressing
our views and opinion on the
projects. However, I also would
like to underline that SL board
members are honest and open
in expressing their views while
collaborating the projects with
SL. This opened the mind of SL
board members also to be honest
in collaborating with SL.

while implementing the projects
with VLF.
I am amazed of the hard work
of the SL board members in the
Netherlands. It is because of their
hard work, SL has been able to
reach out hundreds of people
with good will in the Netherlands
who support the projects. The
planning of the projects, regular
communication with VLF board
members,
the
fundraising
activities, the publication work
etc. are testimonies of their hard
work.
I learned from SL board members
to be frank and open in expressing
views and opinions, commitment
to
the
vision
and
plans,
communication
with
different
partners in the projects and hard
work. I am trying to punt into
practice in my work as a priest
and board member of Venadu
Ladder.

One more very important aspect is
the passion of SL board members
to empower the poor, vulnerable
young people especially women
have a life with dignity. They
always verify that the beneficiaries
of the projects are very poor. The
gender balance and empowerment
of women is one of the core vision
and action of SL board members

Het stuk land voor het Skill centrum:
Zolang wij in afwachting zijn
van de officiële vergunning en
bankrekening voor het nieuwe
project Skill centrum, hebben
we samen met onze partner
Venadu Ladder besloten het land

aan te planten met bananen en
kokosnoot bomen. De opbrengst
die hier uitkomt wordt gebruikt
voor het studiefonds project. Het
land ligt er dus mooi verzorgd bij.

Er staat een klein huisje aan de
poort
Dat dient als ontmoetingsplek
voor de vergaderingen van ons
Venadu Ladder bestuur.

