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Bestuur;
Stichting Ladder Bestuur
Nederland;
Ons bestuur bestaat nu uit 6
personen. Dick Bres ondersteunt
sinds januari 2012 het officiële
bestuur met raad en daad.

Daarnaast hebben we natuurlijk
geprobeerd Richard een
onvergetelijke reis te bezorgen
door mooie plekken in en om
Rotterdam te bezoeken.

Zoals het indrukwekkende en
uitgestrekte 2e Maasvlakte
project. Waar beiden, zoals u
kunt zien, enorm van genoten
hebben!

Venadu ladder foundation
(bestuur in India)
Twee van onze bestuursleden
uit India waren afgelopen
augustus even in Nederland.
Richard was op prive uitnodiging
overgekomen en was erg onder
de indruk van het leven in
Nederland dat zo anders is dan
het Indiase dorp waar hij zelf
opgegroeid is. Augustine was
( zoals gebruikelijk 2 x per jaar)
in europa ivm zijn werk voor
YCW (young christian workers).
Wij hebben van de gelegenheid
gebruik gemaakt om uitgebreid
te vergaderen over de
activiteiten in 2013!

3 November -Ladder danceparty !
Op zaterdag 3 november geeft
Stichting Ladder alweer de 6e
danceparty! Dit jaar hebben we
een prachtige line up van Dj’s.
De kick off zal gegeven worden
door DJ’s Duo Penotti met Dance
classics opgevolgd door de Dj’s
van BuuR met groovy clubhouse.
Ibiza’s Blue Marlin Dj “Jerome
Waard “ zal ons muzikaal gaan
verrassen met zijn terugkomst
naar Nederland.
Saxofonist Ruud de Vries

en percussionist Mohan
Chandie Shaw zullen de avond
doen opvlammen met hun
professionele muzikale acts.
& De jonge talentvolle Techno DJ
“ James D” zal zorgen voor een
daverend einde van de avond.
Klinkt goed toch?? Dus dat wordt
lekker swingen voor het goede
doel, wat wil je nog meer?
Jij komt toch ook? Kaarten
kosten €30,- en zijn
verkrijgbaar via onze website,

of via info@stichtingladder.nl
Aan de deur kosten de kaarten
€37,50

Koop
Koop nu
nu je
je tickets
tickets op:
op: www.stichtingladder.nl
www.stichtingladder.nl
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Projecten;
Leerling projecten:
Er worden op dit moment geen
nieuwe studenten in ons, al 5
jaar lopende studie financieringsproject opgenomen. We willen
onze focus leggen op het
nieuwe ambachtsschool project.
Uiteraard worden de leerlingen
die de basic of higher education
nog niet hebben afgerond nog
financieel ondersteund, totdat zij
klaar zijn met school of studie.
Huizenproject
Voor enkele families, die
nauwelijks een dak boven hun
hoofd hadden, hebben wij
eenvoudige betonnen huizen
laten bouwen. Tot nu toe staat de
teller op 12 gerealiseerde huizen.
Omdat we op dit moment al onze
inkomsten in het huidige project
willen stoppen, hebben we het
huizenproject even op een laag
pitje gezet.

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

Ambachtsschool:
Ambachtsschool, een leer
werktraject.
Dit jaar hebben we ons stuk
land kunnen voorzien van een
prachtige omheining, zodat
het bouwterrein afgesloten
en veilig is. De bouw van de
ambachtsschool op dit terrein
gaat binnenkort beginnen! Dit
jaar nog wordt er begonnen met
de grond ophogen (wettelijk
voorgeschreven ivm tsunamis)
en het leggen van de fundering.
De tekeningen en afspraken zijn
gemaakt en in 2013 moet het
gebouw klaar zijn.
De toekomstige leerlingen op de
ambachtsschool worden opgeleid
door vakleerkrachten, onder
toezicht van ons bestuurslid van
de zusterstichting in India. Hij
zal de adolescenten begeleiden
in een leer-werktraject. Naast
het leren van een vak, worden
zij ook wegwijs gemaakt in het
zelfstandig worden, solliciteren,
een eigen bedrijfje opzetten
enz. Deze begeleiding is niet

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.
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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gebruikelijk in India, waardoor
deze leerlingen een veel betere
kans van slagen hebben in de
toekomst.
De aangeboden ambachten op
de school stemmen we af op de
vraag uit de arbeidsmarkt in ons
projectgebied.

Nieuws;
Personal Trainings marathon
Mirjam Hobma, personal
trainster, organiseerde op 29
September een PT marathon
bij David Lloyd Capelle. De
opbrengst van deze dag ging in
zijn geheel naar onze stichting.
Na 12 intensieve uren sloeg
echter de pech toe. Door een
gesprongen waterleding ontstond
een moeilijk te verhelpen
stroomstoring. De overige
PT uren van Mirjam plus het
geplande avond programma met
een feestje met D.J, spinning
en zumbalessen moesten
worden afgeblazen. Ondanks
de teleurstelling die natuurlijk
van ons allen meester maakte.
leverde MIrjam’s geweldige actie
toch nog €1165,- op. We zijn
Mirjam en alle deelnemers hier
heel dankbaar voor.

1. Langzaam langs de ladder omhoog

Jaap Siewertsz van Reesema
Tekst: Kees Verhaar en Ed Jansen, muziek: Kees Verhaar

Kiki van Deursen en Carolien Spoor
Gebaseerd op “Anak” van Freddie Aguilar
Tekst: Kees Verhaar en Ed Jansen,
Arrangement: Mark Snijders

3. Tuk Tuk

John Buijsman en Martin van Waardenberg
Muziek: Doug Kershaw (don’t mess with my toot toot)
Nederlandse tekst: Mark Snijders

4. Bombay

Barry Hay
Tekst en muziek: Barry Hay, George Kooijmans,
Nederlandse tekst: Kees Verhaar, Ed Jansen

Solo’s: Emma vd Ban, Fenne de Boer,
Skipper de Jong, Iza Nieuwenhuijs, Hester Smit
Tekst: Kees Verhaar en Ed Jansen,
Muziek: Kees Verhaar

7. In Die Ja

Robin Maas
Tekst en muziek: Robin Maas

8. Aisha

Marjolein Meijers
Tekst en muziek: Marjolein Meijers

9. Jai Ho

Arie van der Krogt en Nina van Essen
Muziek: AR Rahman
Nederlandse tekst: Arie van der Krogt

5. Vriendschap

Nina van Essen en Kees Verhaar
Tekst: Nina van Essen en Kees Verhaar,
Muziek: Kees Verhaar

www.stichtingladder.nl

lad2012

CD, Langs de Ladder omhoog:
3 Juni was de release van de
eerste echte Ladder Cd. We zijn
supertrots op het eindresultaat!
Kinderkoor Prettig Weekend
heeft er samen met een aantal
BN’rs, waaronder Barry Hay, John
Buisman, Martin Waardenburg en
Marjolein Meijers een heel mooi
geheel van gemaakt.
Nieuwsgierig?
Bestel via info@stichtingladder.nl

langs de ladder omhoog - kinderkoor Prettig weekend

2. Dat andere Land

6. India

Rotterdam Racing:
Tijdens het evenement
Rotterdam Racing werd onze
stichting goed gepromoot. Op de
zijkant van de pace car was onze
naam duidelijk te lezen.
Thank you Pietersen US Cars &
Bikes!!!

lad2012

haar,
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langs de ladder omhoog - kinderkoor Prettig weekend
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Goed voorbeeld, doet…
Na 5 jaar vertellen over
onze projecten in India aan
de hoteleigenaar is hij door
ons geïnspireerd geraakt en
organiseert iedere zondag een
inloopspreekuur voor de
straatarme vissers rondom het
hotel. De ayurvedische arts werkt
op kosten van het hotel. Super!
Chapeau voor Beach and Lake
Resort, Pozzikhara Beach.
Facebook, Twitter enz:
De social media worden ook voor
ons steeds belangrijker. Twee
van onze bestuursleden zijn
op cursus geweest en zijn up
to date w.b. de mogelijkheden
op Web 2.0. You Tube, Twitter,
Crowdfunding, we kunnen aan
de slag. Op Facebook zijn we al
een tijd actief.
De website wordt binnenkort
door een professionele
tekstschrijfster aangepakt, zodat
de teksten en verhalen korter en
bondiger worden.
Wij houden u op de hoogte van
de vorderingen.
Heeft u nog ideeën voor onze
website of social media; wij
horen het graag!

