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Een jaar Skill Center
Het Skill Center draait nu bijna
één jaar en de volgende zaken
zijn bereikt:

w.o. beschilderen van glas, sari-beschildering en het maken van
sieraden gevolgd. Deze vaardigheden zijn een meerwaarde voor
hun curriculum vitae.

De naai-opleiding is onderverdeeld in 2 secties, een cursus van
maandag tot en met vrijdag en
een weekend cursus.
• Wat de weekcursus betreft hebben 18 jonge vrouwen naai-vaardigheden geleerd.
10 deelnemers hebben gekwalificeerde certificaten behaald zodat
ze werk kunnen krijgen in een
naai-winkel of een kledingfabriek.
4 van de 10 zijn hun eigen kledingwinkel gestart zodat ze hun
eigen inkomsten hebben.
• De meeste van de 16 weekendstudenten zijn nu in staat om
hun eigen kleding te maken zodat
ze geen kosten meer hebben aan
het laten maken hiervan.
• 17 vrouwen hebben zich aangemeld voor de naailessen gedurende de zomervakantie( 2 maanden).
Computercursus
Het werven van studenten voor
de verschillende computercursussen, door middel van flyeren en
aankondigingen in verschillende
parochies, ging aanvankelijk wat
moeizaam. Na een klein jaar is
het Skill Center steeds bekender geworden en willen jongeren
graag een computercursus volgen.
Dit resulteert in een aanmelding
voor de zomervakantie van 16
studenten voor de computercursussen die afgesloten worden met

Skill Center en
werkgelegenheid
Het Skill Center heeft 1 manager,
1 computerdocent, 1 naaidocent,
1 kantoorassistent / beveiliger en
1 schoonmaker in dienst.

een examen en bij positief resultaat een certificaat, gecertificeerd
door de overheid, ontvangen.
Hier is absoluut sprake van een
stijgende lijn en daar is Stichting
Ladder heel blij mee. Het bewijs
dat wij voorzien in een leerbehoefte van onze doelgroep!
Vanaf het begin van het SC is de
computercursus onderverdeeld in
2 secties, een weekcursus (Office
Automation, Web designing, Desk
Top Publishing en Data Entry) en
een weekend cursus (Office Automation en Web designing)
• 4 van de 6 deelnemers die de
weekcursus hebben gevolgd hebben het examen behaald en kunnen nu een baan in (kleine) bedrijven en winkels vinden
• 9 van de 16 deelnemers hebben een “course completion certificate” ontvangen.
Teken-, kunst en
ambachtcursussen
• 36 deelnemers hebben de teken-, kunst en ambachtscursus

Voor het komende jaar worden
weer de naaicursussen gegeven
evenals de weekend computercursussen. Gedurende de maanden april en mei gaan de studenten weer aan de slag met de
zomercursussen (basis computeren naaivaardigheden, beschilderen van glas, sari-beschildering
en het maken van sieraden).
Ook wordt onderzocht of het Skill
Center gebruikt kan worden als
job center waar jongeren hun sollicitatievaardigheden kunnen vergroten.
De focus van het Skill Center is
het voorlopig aanleren van basis
vaardigheden omdat de doelgroep
voornamelijk bestaat uit jonge
vrouwen met geen of minimale
opleiding / vaardigheden.
SL heeft regelmatige monitoring
en overleg met onze zusterorganisatie VLF over de ontwikkeling
van het Skill Center met als doel
een zo optimaal mogelijk gebruik
van het SC met als gevolg: jongeren / jong-volwassenen die weer
een trapje hoger op de Ladder
kunnen zetten!

Stand van zaken omtrent
het Studiefonds
Vanuit India krijgen wij het bericht dat het goed gaat met de studenten
uit ons studiefonds.
Om u een indruk te geven om wat voor soort opleidingen het gaat,
hierbij een overzicht van het type opleidingen en de jaarlijkse kosten
waar wij aan bijdragen:
•
•
•
•
•

Lagere School
€ 369,Middelbare School
van € 147,- tot € 184,Education in Engineering
€ 492,Bachelor of Business Administration
€ 492,Master of: Nursing, Tamil Language,
Science, Commerce and Business Administration 
€ 615,• Master of English Language
€ 713,Het schooljaar is begin april afgelopen en de leerlingen hebben de
maanden april en mei vakantie.
De meeste van deze leerlingen gaan gedurende de vakantie naar het
Skill Center om daar summer classes te volgen.
Tot nu toe zijn er 3 bijeenkomsten geweest met de studenten en hun
ouders, om feedback te geven over hun resultaten en motivatie.
In de maand mei staat de volgende bijeenkomst gepland waar
een inventarisatie wordt gemaakt over zowel de resultaten als de
persoonlijke verhalen van de leerlingen (en ouders).
Wat gaat goed? Waar lopen ze tegenaan? Wat hebben ze nodig van
onze zusterorganisatie VLF?
Wij zullen u op de hoogte houden van hun persoonlijke verhalen.
Voor deze leerlingen maakt het volgen van een opleiding een GROOT
verschil in hun leven. Met een diploma op zak hebben ze namelijk meer
kansen op de arbeidsmarkt en daardoor een menswaardiger leven!

Cycloon Ockhi in gebied van
onze zusterorganisatie S.I.S.P.
Op donderdag 30 november 2017 trok de cycloon over het gebied
en werden de vissersfamilies in de dorpen verschrikkelijk zwaar
getroffen door de tropische cycloon Ockhi die honderden vissers op
zee doodde, hun boten vernielde en honderden huizen beschadigde
Aangezien er een maand niet kon worden gevist, hadden de meeste
van de families die door SISP op een of andere manier al gesteund
worden, geen inkomen.
Wekenlang verbleven de meeste families in opvangcentra in kerken
en scholen. SISP zorgde dat tientallen beschadigde huizen van deze
families zo vlug mogelijk gerepareerd werden en de families terug
naar huis konden.
Stichting Ladder heeft een bedrag overgemaakt naar S.I.S.P.
bestemd voor de hulp aan deze getroffen vissers families.

Tailoring shop
In het kader van het bevorderen
van de duurzaamheid van het
Skill Center, is er veel nagedacht
over de manier waarop wij dit
kunnen bewerkstelligen.
De leerlingen van het Skill Center hebben in samenspraak met
ons en onze contactpersonen het
idee uitgedacht van een klein
winkeltje, bij de ingang van het
terrein waarop het Center staat
en zichtbaar vanaf de weg. Dit
alles is gerealiseerd met behulp
van twee donaties die wij hebben
gekregen, welke graag anoniem
willen blijven maar waarvoor wij
zeer dankbaar zijn.
In het winkeltje zijn op dit moment twee mensen werkzaam en
er is plek voor zeker 3 plekken
meer.
De kleding en overige producten
zoals tafelkleden, zakdoeken etc
welke de leerlingen fabriceren in
hun tailoring/ embroidery classes
in het Skill Center, worden hier
verkocht. Zo kan het geld terug
stromen in het Center en daarmee is een eerste stap gezet in
het selfsupporting zijn van het
Center.

Yogadag
Op 20 Januari organiseerde
Vibeke Maan van “La Luna” huid
verzorging een heerlijke yoga
dag met 100 % opbrengst voor
onze stichting.
Op haar prachtige boerderij in
Lekkerkerk waren, verspreid over
de dag, drie verschillende yoga
workshops te volgen.
Na afloop van de workshops
stonden er voor alle cursisten
zelfgemaakte biologische hapjes
klaar om met elkaar na te
genieten.
Joy de Slegte van ”Joyfull Fruits”
verzorgde belangeloos de
overheerlijke verse sappen voor
iedereen.
Het was een hele bijzondere
ontspannen dag met mooie
ontmoetingen.
De opbrengst van deze TOP dag
was: € 1068,50. Voor herhaling
vatbaar!
We zijn Vibeke , Joy en ook de
3 yogi’s : Cher Prema, Marjolein
Rikkelman en Cecilio Lopes,
hiervoor enorm dankbaar !!!!

LANDELIJKE INDIA WERKGROEP
Indien je geïnteresseerd
bent in de doelgroep waar
wij als Stichting Ladder
voor en mee werken geeft
het forum “Landelijke India
Werkgroep”, een onafhankelijke
niet-gouvernementele
organisatie die opkomt voor de
belangen van rechtelozen en
gemarginaliseerde groepen in
Zuid-Azië, veel informatie.
De LIW doet dit door
maatschappelijke en
politieke pleitbezorging en

(beleids)beïnvloeding door
publiekscampagnes. Zij werkt
hierin nauw samen met lokale
organisaties in Nederland,
Europa en internationaal.
Een van de campagnes waar
zij zich op richten is de ‘dalits/
kastelozen’, een doelgroep waar
SL zich ook voor inzet.
Een voorbeeld van een rapport
van LIW is een onderzoek
naar kinderarbeid met als
aanleiding een zelfmoord van
een meisje van 14 jaar in een

spinnerij in Zuid-India na een
werkdag van 16 uur. Vakbond
en mensenrechtenactivisten
spreken hun zorgen uit over de
slechte arbeidsomstandigheden
in de industrie en het gebruik
van kinderarbeid,
In Tamil Nadu werken 400.000
kinderen in meer dan 1500
spinnerijen die katoen tot
garens, stoffen en kleding
verwerken.

Winter Fair bij Vicini
Van 16 tm 18 November stond
Stichting Ladder op de winterfair
in Vicini met prachtige hand and
heart made producten.
Er waren leuke beschermengeltjes en mooie
handgemaakte manden te
koop. Deze manden werden
speciaal voor onze stichting door
Bernadette O’Neill vervaardigd.
Er lagen mooie decoratieve
kerstkransen als voorbeeld, zodat
mensen direct ter plekke een
kerstkrans konden bestellen,
net als het jaar daarvoor. Dat
resulteerde in een behoorlijke
lijst met bestellingen, die we
samen met Lilian van Houten
verdeeld over de December
maand hebben gemaakt en
afgeleverd .
Al met al heeft deze fair ons
€ 2796,00 opgebracht.
We zijn heel dankbaar voor
het toenemend aantal privé
initiatieven om onze stichting te
steunen.

Onlangs schonk Margot Rutten
van “SOAP7” ons een partij met
100 % natuurlijke zepen voor de
verkoop .
Dit soort attente en fijne
initiatieven zorgen ervoor dat we
op een leuke manier geld binnen
krijgen om ons werk in India te
kunnen voortzetten.

Overleden
Onlangs zijn twee van onze
zeer trouwe donateurs
overleden. Cor Kleisterlee en
André Kleisterlee, beide broers
van Ida O’Neill -Kleisterlee.
Wij hebben van hen beide altijd
veel financiële en mentale
steun mogen ontvangen.
Daarvoor zijn wij hen intens
dankbaar.
Door de sociale en politieke
betrokkenheid van Cor
Kleisterlee kreeg Peter
O’ Neill herhaaldelijk de
kans op internationale YCW
conferenties (KAJ genoemd in

Nederland) Indiase priesters
te ontmoeten en op die manier
contact te houden met het land
dat hij in zijn hart had gesloten
nadat hij daar als jonge jongen
gelegerd was. Zo ontstond
de steun die Peter gaf aan
projecten in India.
Daaruit is in feite het latere
idee voor Stichting Ladder
van zijn dochter Eileen voort
gekomen. Je kan dus met
recht zeggen dat Cor indirect
van groot belang is geweest in
de ontstaansgeschiedenis van
onze Stichting.

We zullen de inspirerende
gesprekken met Cor Kleisterlee
over ons werk in India missen.
Ook Andre Kleisterlee droeg
ons immer een zeer warm
hart toe. Zo schonk hij ons
meerdere malen de opbrengst
van verjaardagsfeestjes of
jubilea. Zelfs de onlangs
gehouden collecte (€ 567,51) in
de kerk tijdens zijn begrafenis
ging voor 100% naar onze
stichting. Wat een ontroerend
prachtig en trouw gebaar!
Twee bijzondere mensen om
nooit te vergeten!

Interessante romans over India
1.‘De onaanraakbaren’ van
Mulk Anand Raj uit 1935
In “De
onaanraakbaren”
leven we een dag
mee met Bakha.
De kiem van
verzet tegen zijn
lot is er, maar
hoe weet hij nog
niet. Het is 1935,
veertien jaar
voordat een nieuwe grondwet zal
worden opgesteld, geschreven
door de jurist Ambedkar, zelf
afkomstig van de allerlaagste
kaste. Vanaf dat moment bestaan
er geen onaanraakbaren meer,
officieel, maar die afschaffing
heeft niet tot een verdwijnen
van het kastensysteem geleid.
Ook het moderne India kent nog
jongens zoals Bakha…………

2.‘De romantici’ van Pankaj
Mishra
Als de rusteloze
Samar zijn
geboortedorp
verlaat om in de
universiteitsstad
Benares te
gaan studeren,
wordt hij
geconfronteerd met een India
dat hij nog niet kent. Reizigers
uit alle delen van de wereld
introduceren hun westerse
gewoonten en denkwijzen.
Samar kan zich niet aan dit
roerige leven onttrekken

3.‘Een geschikte jongen’ van
Vikram Seth
‘Ook jij gaat trouwen met een
jongen die ik heb uitgezocht’
zei Rupa Mehra vastberaden
tegen haar jongste dochter. Met
deze o zo simpele zin begint de

Brits-Indiase
schrijver
Vikram Seth
(1952) zijn
magistrale
roman De
geschikte
jongen,
die zich
voornamelijk
afspeelt in de fictieve Indiase
stad Brahmpur, gelegen aan
India’s heiligste rivier de Ganges.

4.‘De witte tijger’ van Arvind
Adiga
Balram Hawai
is een man
met vele
gezichten.
Hij is dienaar,
chauffeur,
entrepreneur
en filosoof.
En hij is een
moordenaar.
Balram
groeit op in de binnenlanden
van India en blijkt al snel het
slimste jongetje van het dorp
te zijn, maar zijn familie kan
geen verdere scholing betalen.
Wanneer een welvarende
zakenman uit Delhi hem
inhuurt als zijn chauffeur krijgt
hij eindelijk kans op succes.
Delhi is een openbaring voor
Balram: overal ligt rijkdom voor
het grijpen en zijn uitzichtloze
bestaan lijkt ten einde. Maar
Balram beseft dat er maar één
manier is om boven zijn eigen
kaste uit te stijgen: hij moet zijn
meester vermoorden.
De ‘Witte Tijger’ is een rauwe
en venijnige roman over het
moderne India.

5.‘Een wankel evenwicht’ van
Rohinton Mistry
Het verhaal
speelt tijdens
de in 1975
afgekondigde
noodtoestand,
in een
overbevolkte
metropool die
gemodelleerd
is naar
Bombay. In die periode van
schaarste en sociale knechting
raken vier personen met
elkaar in contact en op elkaar
aangewezen die dat onder
normale omstandigheden nooit
zou zijn overkomen. Ondanks
hun grote verschillen groeit een
band die de indiase klasse-en
waardeoordelen ontstijgt.

6.‘Godenspelen’ van Vikram
Chandra
Een literaire
“Godfather’, een
roman over de
onderwereld van
Bombay, over
corruptie, geloof
en de queeste
van één man.
Sartaj Singh, een
Sikh en politieagent in Bombay,
wordt op een ochtend wakker
gebeld door een anonieme man
die hem de verblijfplaats van
Ganesh Gaitonde vertelt, een
Hindu bendeleider en een van de
meest gezochte criminelen van
India. De politie vindt de zwaar
beveiligde bunker van Gaitonde
maar als Sartaj de bunker
binnenstormt blijkt Gaitonde
dood, hij heeft zichzelf een kogel
door het hoofd geschoten. Ook
wordt het lichaam van een dode
vrouw gevonden.

