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Huidige stand van zaken in ons
projectgebied Tamil Nadu
Covid treft ons op allerlei gebied
in Nederland maar hier bestaat
nog een financieel vangnet. Dit
in tegenstelling tot de situatie
in ons projectgebied waar de
bewoners geen overheidssteun
hebben en waardoor de armoede,
gebrek aan medische zorgen,
geen toegang tot internet,

schoolachterstand door de
pandemie vergroot wordt.
Om een voorbeeld te geven een
gemiddeld loon van een dagloner
is momenteel
150 roepies = € 1,75!
De leerachterstand die de
leerlingen hebben is groot, over
het algemeen kun je stellen dat

het hele onderwijssysteem in
India, van kleuter tot universiteit
door de pandemie een jaar
achterstand heeft.
Vandaar dat de educatieprojecten
die wij steunen extra belangrijk
zijn in een tijd als deze!!

Succesvolle actie in samenwerking met
Wilde Ganzen!!
In de nieuwsbrief van oktober
2020 hebben wij u bericht over
een nieuwe projectaanvraag van
Sigaram “reaching out to the
unreached.
Het doel: 200 arme en
kwetsbare studenten, met
meisjes als voorkeur, via online
onderwijs voor te bereiden voor
verschillende examens en de
ontwikkeling van vaardigheden.

Benodigdheden en kosten
• 100 Samsung Galaxy Tablets
(1 tablet voor 2 leerlingen)
à € 136,- 		
€ 13.623,• Internet verbinding
(100 x) à € 29,76
€ 2.976,• 1 Interactive Smart Board		
				
€ 3.221,• 1 Printer Xerox Machine Canon
				
€ 1.748,Totaal		
€ 21.568,-

AKTIE

Door Corona en de zeer strenge
lockdownregels heeft Sigaram
€ 1.700,-, Stichting Ladder
€ 12.678,- opgehaald en
Wilde Ganzen heeft € 7.191,bijgedragen aan dit project.
Alsnog hartelijk dank voor
alle donaties die wij hiervoor
mochten ontvangen!!!

Handgemaakte vlaggenlijn uit India
De kleurrijke vlaggenlijnen, welke door de
vrouwen uit ons Skill centrum met de hand worden
vervaardigd, van € 18,50 nu voor € 12,50!!!! (excl.
verzendkosten)
Zeer duurzaam omdat ze van katoen zijn (en dus ook
wasbaar) Heel decoratief voor verjaardagen maar ook
om blijvend in een tuinhuis of serre te hangen…
Te bestellen via onze website https://
stichtingladder.nl/wordpress of via een mailtje naar
penningmeester@stichtingladder.nl

Update over educare en empowerment program

In onze vorige nieuwsbrief,
oktober 2020 hebben wij u
uitgebreid bericht over het
Educare Project van Sigaram (zie
www.stichtingladder.nl, kopje
nieuws, nieuwsbrieven).
De on-line lessen gegeven aan
102, waarvan 73 vrouw, zijn
effectief. Vakken die onderwezen
worden zijn: wetenschap,
wiskunde, geschiedenis,
aardrijkskunde, argumentatieleer,
maatschappijleer en
levensvaardigheden. Ook toetsen
zijn online afgenomen.
India Onafhankelijkheidsdag
(15 aug), Lerarendag (14 nov),
dag van de Mensenrechten (10
dec) zijn ook online gevierd.
24 Studenten werden voorbereid
om mee te doen met het
Wetenschapscongres voor
kinderen. Zij hebben 12 mini
onderzoeksprojecten voorbereid,
allen met als onderwerp Eco
systemen ten behoeve van
duurzaamheid.
Goed nieuws is dat 2 projecten
geselecteerd zijn voor het

Tamil Nadu Staatsniveau en
4 studenten zijn geselecteerd
om het wetenschapscongres op
staatsniveau bij te wonen en te
praten met wetenschappers.
Het was een extra uitdaging om
deze studenten hierop voor te
bereiden vanwege de strenge
coronaregels.
Sowieso raakt de
Coronapandemie de armste
kinderen het hardst, zij hebben
veel zorgen en stress omtrent
hun familieomstandigheden en
is het extra uitdagend om deze
kinderen te motiveren en te
monitoren.
In de nieuwsbrief, mei
2020 staat de uitgbereide
projectbeschrijving van het
Empowerment program.
Momenteel zijn er 35 klasweken
achter de rug om de studenten
voor te bereiden op de entree
(33 meisjes)- en competitieve
(30 jonge vrouwen) examens.
Vakken die gegeven worden
zijn: wiskunde, engels,

biologie, schiekunde, Fysica,
omgevingsecologie, algemene
ontwikkeling, geschiedenis,
aardrijkskunde, politicologie,
economie, levens- en
leiderschapsvaardigheden.
De lessen begonnen aanvankelijk
on-line maar nu ook gedeeltelijk
off-line, rekening houdend met
de zeer strenge Covid-regels.
Sigaram is trots dat het hun
gelukt is daar heel veel instituten
gesloten bleven.
Sigaram is zeer begaan met
de arme kinderen zonder
vanzelfsprekende mogelijkheden
en doet haar uiterste best om
deze kinderen kansen te bieden.
U begrijpt dat wij voor de
2 bovengenoemde projecten
de komende tijd nog veel
steun kunnen gebruiken!!

Procentuele kosten van de jaarrekening 2020
In 2020 heeft Stichting Ladder
5,9% kosten gemaakt. Dit
betekent dat 94,1% van alle
ontvangen gelden daadwerkelijk

ten bate zijn gekomen aan onze
projecten.
Een gedetailleerd overzicht
van de kosten en baten kunt

u vinden op onze website
onder het kopje “Wie zijn wij”
Jaarrekening 2020

Een verdrietig bericht…..

Op 11 Februari verloren wij op 92
jarige leeftijd zeer plotseling,
Ons boegbeeld Onze rots in de
branding Onze Mater familias
Maharani IDA Allegonda O’Neill
Zittend in een stoel bij 1 van
haar kinderen blies ze plots,
onverwacht haar laatste adem
uit.
Ze is heen gegaan in het harnas
Geen pijn. Geen ziekte
Ze was 92, bijna 93 jaar oud.
Ze was een geweldige moeder
voor velen.
Wat hebben we van haar genoten
Ze leek onsterfelijk!
12 Jaar lang was ze onze trouwe
reisgenoot.
De vriendschapsbanden die zij
hier mee heeft opgebouwd in
India waren van grote waarde
voor haar.

Door de Corona situatie kon er
tot haar grote teleurstelling in
2020 natuurlijk niet afgereist
worden naar India. Dat was een
enorm groot verdriet en gemis
voor haar.
Ze werd immers door de Indiase
gemeenschap wonend rondom
onze projecten door alle jaren
heen steeds meer als “koningin”
ontvangen.
Om de vriendschapsband toch
voort te laten leven werd er
heel veel gefacetimed door
Fr Augustine en Fr Richard
vanuit India. Dat gaf haar veel
levensvreugde en daar zijn we
hen zeer dankbaar voor.
Zelfs op de ochtend voor haar
plotse overlijden was er nog
contact geweest met India.
Hoe bijzonder als je 92 bent.
Dankzij livestream kon de
begrafenis door mensen
verspreid over de hele wereld

toch mee beleefd worden.
Heel dierbaar en fijn om na
afloop zo veel waarderende
liefdevolle reacties te ontvangen
uit Engeland, Canada, USA,
Australie, India, St- Maarten,
Suriname ,St -Mautritius.
Namens onze stichting willen
we iedereen bedanken die
ipv bloemen een donatie
aan ons heeft gedaan ter
nagedachtenis aan onze lieve
moeder Ida.
Er is in totaal € 3065,- binnen
gekomen. Dat geld wordt
besteed aan ons nieuwste
project “Reaching out to the
unreached” ism Wilde Ganzen
en Sigaram. Waarbij we
200 kinderen gaan voorzien
van tablets en internet
voorzieningen zodat ze niet
langer geisoleerd blijven van
lesmogelijkheden.

Skater Rahul

Rahul is geboren en getogen in een
vissersfamilie in de sloppenwijken
van
de
vissershaven
van
Vizhinjam, Zuid-Kerala. Zoals
in de meeste vissersfamilies,
zetten de dagelijkse strijd om te
overleven, alcoholisme en gebrek
aan tijd om de opvoeding van de
kinderen te volgen een stempel
op zijn leven.
Omdat het zijn ouders niet veel
uitmaakte of hij naar school ging
of niet, stopte hij op zijn 14e
met school en begon hij rond te
hangen met andere drop-outs,
deed hij wat werk in de haven om
wat zakgeld te krijgen.
Een drop-out vriend bracht Rahul
in contact met onze Skate Club
coördinator Vineeth toen hij
15 was. Vineeth nodigde Rahul
uit om ons skatepark een keer
uit te proberen. Rahul kreeg
van de anderen te horen dat
hij zijn opleiding weer moest
oppakken om door te gaan met
skateboarden.
Volgens het principe “Geen
school, geen schaatsen – geen
school, geen surfen” en de vele
motiverende workshops die ons

programma de studenten biedt.
Rahul, vanaf het moment dat hij
individuele academische aandacht
kreeg, leek een zeer briljante
jongen te zijn. Hij werd al snel
een van de beste in zijn groep,
nam zeer actief deel aan andere
workshops
en
Skateboarden,
zoals hij zelf zegt, werd zijn leven.
Eind 2019 nam hij deel aan de
Indian National skateboarding
competitie in Vizag, A.P. en werd
nationaal kampioen in de +18
categorie.
Rahul spreekt en schrijft nu goed
Engels en wordt zeer gewaardeerd
door
zijn
klasgenoten.
Hij
ontwikkelde zich ook als een
leidende figuur op het skatepark
met zijn leeftijdsgenoten en
begon de coördinator steeds
meer te helpen. Rahul voltooide
zijn 11e en 12e klas in 3 jaar en
slaagde met vlag en wimpel voor
de overheidsexamens van Open
School Kerala. Hij werd ook een
van de toonaangevende studenten
in ons DGD-programma : Dreams
Go Digital
Door de individuele aanpak van
drop-outs wanneer dat nodig is,

door motiverende workshops aan
te bieden en door skateboarden
te combineren met onderwijs,
hebben we Rahul zien groeien van
een onzekere, verwarde tiener tot
een veelbelovende adolescent die
zijn talenten verkent.
Hij heeft een brede interesse
ontwikkeld
in
maatschappij,
technologie en menselijkheid.

Van kansarm naar kansrijk!

Verslag van een jonge vrouw
die wij vanaf het begin
gesteund hebben en nu haar
diploma Verpleegkunde heeft
behaald!
Sinds onze eerste reis naar India
in 2008 hebben wij een zeer arme
familie, een moeder met twee
dochters gesteund. De moeder
was kleuterleidster op de school
die wij deels herbouwd hebben.
Eén van de dochters heeft een
persoonlijk bericht aan ons
gestuurd waarin ze zegt: “Al sinds
mijn jeugd heeft ons gezin veel
problemen met als oorzaak het
gedrag van mijn vader. Hij sloeg
ons, gaf geen geld voor eten en
onderwijs. Hij dronk heel veel
alcohol en probeerde ons een
aantal keren te vermoorden.
Wij waren zo bang van hem.
In het begin probeerden de
dorpsbewoners te bemiddelen
maar mijn vader gaf geen gehoor.
Na verloop van tijd werden wij
meer aan ons lot overgelaten
en restte ons niets anders dan
naar het geboortedorp van mijn
moeder te gaan en hebben 18

maanden bij mijn oom gewoond.
We
hadden
veel
financiële
problemen en Father Richard
(één van onze contactpersonen
en bestuurslid van VLF (Venadu
Ladder Foundation) heeft ons
gezin geholpen en bracht ons
in contact met Ida, Eileen en
Karina. Dankzij jullie hebben
we
onderwijs
gevolgd,
ik
heb Bachelor and Master in
verpleegkunde gestudeerd en
met zeer goede cijfers heb ik
mijn diploma behaald!!. Na mijn
opleiding ben ik geselecteerd als
tutor bij dezelfde opleiding die ik
zelf heb gevolgd.
Mijn zus is ook succesvol, zij heeft
de studies Bachelor en Master Arts
in Tamil, Master of philosophy in
tamil en momenteel is ze bezig
met de opleiding Philosophy of
Doctorate in Tamil. Zij heeft nog
twee jaar voor de boeg, mijn zus
heeft zoveel prijzen gekregen voor
voordracht- en debat competities.
Ik ben ervan overtuigd dat zij
ook een baan zal vinden na haar
studie.
Momenteel heeft weer een drama
ons gezin getroffen, er is een boom

op het dak van ons huis gevallen
en nu moeten we buiten koken.
We delen met z’n drieen één
kamer. Stichting Ladder wil ons
gelukkig helpen met het herstellen
van de schade. Stichting Ladder
heeft echt gezorgd dat wij enkele
treden hoger op de ladder zijn
gekomen en zullen jullie steun en
hulp nooit vergeten!!”

Najaar acties

Afgelopen najaar zijn wij flink
actief geweest met verschillende
acties. Door Covid 19 kon helaas
ook de jaarlijkse Winterfair in
Brasserie Vicini niet doorgaan.
Op zaterdag 21 november
hebben we daarvoor in de plaats
een (geheel corona proof)
verkoop gehouden vanuit het
atelier aan de Oude Dijk. Veel
leuke cadeautjes verkocht aan
voorbijgangers en bekenden, met
een fijne opbrengst van € 446,00
. (foto verkoop atelier)
Verder is de December maand
natuurlijk de kerstkransen
maand. Geen workshops dit
jaar helaas maar wel heel veel
bestellingen. We (lees Lilian
en Eileen ) hebben er 90 stuks
mogen maken en verkopen. Zo
fijn dat mensen ons hier elk jaar
weer voor bellen en bestellen!
Het maken van originele
mondkapjes ging ondertussen
ook door, onder de bezielende
leiding van Lilian van Houten en
met hulp van ons fantastische
Crea Team. Naast de mondkapjes
werden er ook de z.g.n “Zippers “
verkocht. Hele leuke en handige
toilettasjes voor allerhande

gebruik.
Freya Martijn, lid van het Crea
Team maakt hele originele
tuinschorten voor de fanatieke
tuinders onder ons en die werden
rap verkocht.
Al met al hebben wij met zijn
allen dit najaar het fantastische
bedrag van € 6554,00 op kunnen
halen voor de Stichting!
Met dank o.a. aan een aantal
ondernemers, die ondanks de
enorme zware tijd waarin zij
verkeren, toch een bijdrage
leverden in de vorm van een
bestelling of in de vorm van
verkoop van onze artikelen.
Met name willen wij noemen:
Angela’s Hair in Capelle a/d IJssel
Master’s Coffee and Tea op de
Lusthofstraat (mondkapjes met
koffiebonen)
Joy Coffee op het Groenendaal
La Luna Schoonheids salon in
Lekkerkerk (€ 400,00 verkocht
aan Zippers)
Ook Dela uitvaartcentrum deed
een bestelling van Zippers
en mondkapjes voor al het
personeel.

Wij zijn blij met elke donatie en
bedanken nogmaals iedereen die
een bijdrage levert.

