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India verandert snel, maar niet voor iedereen!
Met name in India gaat de economische ontwikkeling snel. Maar
niet iedereen profiteert ervan. De
middenklasse groeit snel, maar de
meeste armen blijven arm!
Hoe beïnvloedt dat het werk van
Stichting Ladder?
Wij zetten ons in voor educatie in
India. De Indiase overheid ontwikkelt gelukkig zelf ook steeds meer
goede plannen om het (basis)
onderwijs verder te stimuleren.
zij promoot dat de jeugd de lagere school (Basic Education) en
middelbare school (High school)
afmaken.
Wij zijn hier uiteraard zeer blij
mee, want dat is een ambitie en
taak die wij de afgelopen jaren ook
hebben gesteund en gefinancierd
voor een grote groep kinderen in
ons projectgebied.
Achter de schermen van de stichting zijn daardoor wel vele discussies gevoerd over welke weg
we in moesten slaan. Doorgaan
op dezelfde weg of de aandacht
meer specifiek richten op de kinderen die tussen wal en schip
dreigen te vallen.
Onze doelgroep is hierdoor veranderd. Wij focussen nu op de
schoolverlaters uit de armste kasten die van de overheid de minste
aandacht krijgen. Het blijkt dat
deze groep adolescenten, met
name meisjes, te kort schiet in
kennis van de Engelse taal, basis

computervaardigheden en sociale
vaardigheden. Op veel scholen
wordt alleen in de moedertaal lesgegeven en mondjesmaat Engels
gesproken. Geld voor computers
is er vaak niet.
Vooral jonge meisjes komen daardoor terecht in eenvoudige en
geestdodende baantjes, terwijl zij
wel de capaciteiten hebben voor
meer.
Het nieuw te bouwen Skill
centrum wil deze groep hulp aanbieden in de vorm van cursussen,
korte opleidingen en speciale

sociale vaardigheidstrainingen.
Na intern onderzoek in ons projectgebied is gebleken dat deze
aanpak zeer gewenst is en zeker
zal aanslaan; niet alleen in ons
projectgebied maar ook in aangrenzende gemeenten.
Op het terrein dat Ladder eerder
heeft gekocht wordt momenteel
de fundering gelegd voor een
kleinschalig buurtcentrum waar
trainingen en cursussen kunnen
worden gegeven.
Foto’s en meer informatie nemen
we op in de volgende nieuwsbrief.

Iets te vieren?
Jubileert u of uw bedrijf dit
jaar? Heeft u een mooi nieuw
project gerealiseerd? Weet u
eigenlijk niets te vragen voor
uw verjaardag?
Denk ook eens aan, of vraag om
een gift voor Stichting Ladder.
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Als alternatief voor bloemen
en flessen wijn geeft u kansarme
kinderen in India kans op
onderwijs .
Zo maakt u van uw eigen feest
een gebeurtenis waar uzelf en
andere mensen met een goed
gevoel aan terugdenken.
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CORDAID helpt:
Wij hebben onlangs een informatief
gesprek gehad met Cordaid.

Zij

werkt al bijna een eeuw aan
het bestrijden van armoede en
uitsluiting in ’s werelds meest
kwetsbare

samenlevingen

en

conflictgebieden.
Wij konden bij hen terecht met
onze vragen en twijfels omtrent de
doelstellingen van onze stichting.
Onze terugblik op de afgelopen
5 jaar en het bijstellen van onze
plannen werd door Cordaid beloond.
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Zoals u wellicht al weet, is er is
op dit moment in de wereld een
verschuiving van economische ontwikkeling gaande die leidt tot
meer rijke mensen in arme landen en meer arme mensen in
rijke landen. In het rijke Westen
en dus ook in Nederland zoeken
we naar andere manieren om
ontwikkelingslanden te helpen.
Niet langer geld voor ontwikkelingsprojecten geven, maar de handel tussen rijke en armere landen
stimuleren.
Het bedrijfsleven wordt serieuzer
betrokken bij OS-2. TRADE en AID
moeten steeds meer hand in hand
gaan. AID is natuurlijk nog heel hard

OS 2 = Ontwikkelingssamenwerking
Nieuwe Stijl
Het is tijd voor OMDENKEN:

de traditionele
vorm van hulp aan
ontwikkelingslanden is
toe aan herziening.

Veel stichtingen gaan maar gewoon
door zonder te evalueren!
Cordaid heeft ons een specialist
in

India

aanbevolen

om

de

opzet en levensvatbaarheid van
het te bouwen Skill centrum te

Fondsenwerving
Ladderloop
Ook dit jaar organiseren we een
Ladderloop rond de Kralingse plas.
Jong en oud kunnen meedoen.
Het is geen wedstrijd maar een
gezellige prestatieloop van 5 kilometer. En gewoon wandelen mag
ook. Deelnemen kost € 5,-. Via
Facebook zullen we nog een aankondiging doen, maar geeft het
alvast door aan vrienden, buren
en bekenden!
Onze Ladderloop staat gepland
in september. De exacte datum
volgt.

beoordelen.
*De opbrengst van de vorige
Ladderparty, in 2012, hebben
we nog niet bekend gemaakt,
ontdekten we recent tot onze
schaamte. Welnu, de netto
opbrengst van een geslaagd feest
was € 3750,-. Een welkom bedrag
dat zal worden besteed aan het
Skill centrum.

Wij

Ladderparty 7
Ook in 2013 krijgt de Ladderparty
een vervolg. De exacte datum is
nog niet bekend en naar een leuke
locatie wordt nu gezocht. Nadere
informatie volgt.

is en daadwerkelijk bijdraagt aan
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hebben

inmiddels

contact

gelegd met hem en samen met
onze

zusterstichting

in

India

zullen zij extra onderzoek plegen.
We willen zeker weten dat onze
investering geen ‘weggegooid geld’

de ontwikkeling en een betere
toekomst van kansarme jongens
en meisjes.

nodig, maar duurzame (handels)
relaties zijn van essentieel belang
voor een beter economisch evenwicht in de wereld. Het ouderwetse
beeld van zielige kinderen die hun
hand ophouden en het westen dat
met bakken geld komt om alles te
regelen verdwijnt. Daarvoor in de
plaats komt het beeld van mensen
die al een stap hebben gezet maar
moeten leren meer zelfredzaam,
creatiever, bewuster te worden.
Het is tijd voor OMDENKEN door
zowel het westen als het projectland zelf. En ook Stichting Ladder
bezint zich op de ambitie en aanpak
in de komende jaren.
De workshop van Cordaid maakte
ons duidelijk dat het mogelijk en
verstandig is de middenklasse van
India te betrekken bij het creëren
van kansen voor de allerarmsten.
Ladder bezint zich op een aanpak
om rijkere Indiërs te bewegen tot
hulp aan de eigen armen.’
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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?
Meld u dan nu aan via:
info@stichtingladder.nl
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