Nieuwsbrief
uitgave Mei 2020

www.stichtingladder.nl

Geen enkel land blijft op dit moment het Covid 19 virus
bespaard. Zo ook niet, ons projectland, India. India is een land
met 1,3 miljard mensen die veelal dicht op elkaar leven en
waarvan een groot deel in armoede leeft.
De regering van de deelstaat Tamil Nadu (waar wij onze
projecten hebben) heeft sinds 23 maart de lockdown
afgekondigd. Alle economische activiteiten (behalve
winkels die medische- en kruidenierswaren verkopen),
onderwijsinstellingen, visserij, bouw en landbouw zijn
stopgezet.
Wij maken ons heel erg zorgen
om het welzijn van velen en
hebben gelukkig via de moderne
technieken regelmatig contact
met onze mensen in India.
Om u een indruk te geven van
de situatie aldaar hebben wij alle
drie de partijen waar wij mee
samenwerken gevraagd ons te
schrijven over de huidige situatie
en wat het effect is op hen en
de mensen om hen heen. Ook
hebben we hen gevraagd naar
hun persoonlijke gedachten,
omdat wij het van belang vinden
verbinding te houden tussen daar
en hier.
Wij zijn van mening dat dit
nu belangrijker is dan ooit, in
deze bizarre tijden…..
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Onze 3 partners
Bij SISP worden die in het eigen
werkcentrum gemaakt.
• Voorlichting geven over
hygiënemaatregelen (wassen van
handen, dragen van maskers)
• Telefonisch contact en per
email van docenten met de
studenten

Onze 3 partners , Venadu
Ladder Foundation, Sigaram
en SISP richten zich alle 3 op
educatie van kansarme en
kwetsbare jongeren.
Voor alle 3 de partners geldt
dat de Corona pandemie
ENORME gevolgen heeft
voor de mensen die aan hen
verbonden zijn.
Ernstige problemen waarmee ze
geconfronteerd worden zijn:
• Honger
• Overbevolkte huizen waar
sociale afstand niet gehouden
kan worden
• Of geen behuizing
• Huiselijk geweld
• Vrouwen en kinderen worden
extra zwaar getroffen
• Banenverlies, de mensen in
ons projectgebied zijn veelal
dagloner, geen werk = geen geld
• Ziekenhuizen kunnen niet
bezocht worden
• Onderwijs voor arme kinderen
is volledig weggevallen (geen online mogelijkheden)
• Angst, eenzaamheid en
gevoelens van wanhoop
Mensen hebben ernstige
financiële problemen. De
regering van Tamil Nadu heeft
aangekondigd dat voor de

maanden april en mei de armen
1000 roepies (= € 12,-) krijgen,
buiten de 20 kg. rijst die ze elke
maand ontvangen. Deze hulp
is echter veel te weinig, voor
mensen die ook huur, gas en
electra moeten betalen.
Onze partners doen wat ze
kunnen. Hulp tot nu toe:
• Voedsel verstrekken aan
armen, SISP heeft een speciaal
programma opgezet; Meals on
Wheels (300 zeer arme families,
vrouwen van de 40 women
groups, families van de dropout kinderen die een opleiding
volgen bij SISP krijgen een
basispakket, gedistribueerd door
circa 20 vrijwilligers met speciale
toestemming van de regering om
dit werk te doen).
• Uitdelen van maskers, de
overheid heeft strikt bevolen om
een masker te dragen bij het
naar buiten gaan. Tot nu toe zijn
er circa 3000 maskers verstrekt.

Onze partners denken na over
hoe de lessen en programma’s
kunnen continueren, hoe het
systeem en de infrastructuur
omgebogen moeten worden.
Voor veel arme kinderen is
het niet mogelijk om on-line
onderwijs te volgen.
De komende tijd is er nog veel
hulp nodig en waar mogelijk
willen wij onze partners
ondersteunen.
Welke hulp?:
• Voedselpakketten met basis
producten (rijst, dahl, olie en
fruit), voor een gezin van 5 kost
dit per pakket € 36,- per maand.
• Desinfectiemateriaal;
gezichtsmaskers (kosten van 1
masker is € 0,24) en zeepflessen
(kosten per fles € 1,80 per fles)
• On-line leersystemen
Hopelijk kunnen wij hen met
uw hulp deze aanvragen
realiseren. Laat uw hart aub
spreken en doneer!

Woman empowerment project
In
onze
vorige
nieuwsbrief
schreven wij al over het nieuwe
woman empowerment project
dat Stichting Ladder i.s.m Wilde
ganzen en Sigaram (NGO India)
wil gaan realiseren.
Wij willen voor (kans) arme
meisjes en jonge vrouwen de
toegang tot hoger onderwijs en
geschikte banen mogelijk maken.
Doel: jaarlijks rond de 150 jonge
meisjes (tussen de 16 en 27 jaar)
helpen aan een betere toekomst
Hoe: • jaarlijks 30 vrouwen te
begeleiden en trainen voor, door
de
overheid
voorgeschreven,
landelijke toelatingsexamens voor
hoger onderwijs (geneeskunde,
engineering
en
technologie,
economie, recht en milieukunde)
• 20 vrouwen op te leiden en voor
te bereiden op toelatingsexamens
voor overheidsfuncties
• 100 jonge vrouwen op te leiden
voor functies bij maatschappelijke
– en overheidsorganisaties De
opleiding van slimme, maar zeer
arme meisjes en jonge vrouwen
sluit heel vaak niet aan op de
eisen die gesteld worden aan
vervolgopleidingen en kansrijke
banen. Door spoedcursussen en
trainingen kunnen zij toch toegang
krijgen tot deze vervolgopleidingen
en zo missen zij niet de kans op
een betere toekomst. Met een
beperkte investering van € 340
per meisje, krijgen zij een beter
toekomstperspectief.
We hebben het afgelopen half jaar
heel hard gewerkt om de gelden
bij elkaar te werven die nodig zijn
om in Juni van start te kunnen
gaan met dit mooie project.
Dit werven deden we door:

• De kerstkrans workshops actie
• Verkoop van vlaggenlijnen en
andere producten gemaakt door
onze meisjes van het skill center
in India.
• Verkoop van handgemaakte
bescherm engeltjes
• Presentatie gehouden in een
kerk
• Oproep tot donaties op de social
media
• Schenkingen van bedrijven en
prive donaties plus onze vaste
trouwe donateurs
We zijn heel blij dat het gelukt
is 1/3 (€11350) van het totaal
bedrag (€34050) opgehaald te
hebben. Sigaram moest ook 1/3
bijleggen middels werving in
India. Dat was voor hen een hele
uitdaging, omdat fundraising in
India zelf nog een lange weg te
gaan heeft. Om hen enigszins te
helpen mocht Sigaram op kosten
van Wilde ganzen een cursus
volgen in India om aldaar te leren
fondsenwerven.
Godwin Jinu heeft een hele week
cursus gevolgd om kennis op te
doen met een cursus van “the
change the game academy’.En
het resultaat is dat het hen gelukt
is dit bedrag bij elkaar te krijgen!
Hoe?
1. Door Donaties van individuen,
professionals,
weldoeners
en
vrijwillige bijdragen van de
begunstigden van de Sigaramactiviteiten.
2.
Inkomsten
uit
opleiding
en
professionele
hulp
aan
onderwijsinstellingen
door
Sigaram Team
3. Verkoop van boeken en
studiemateriaal

4. Om commitment te creeren
wordt er ook n hele kleine bijdrage
gevraagd van alle geselecteerde
toekomstige meisjes (cursisten).
Het team draagt ook nog eens bij
doordat drie van hen geen salaris
vragen voor hun werk bij Sigaram.
Kortom we hebben met zijn allen
het benodigde geld opgehaald en
we zouden in principe van start
moeten kunnen in Juni. WARE
het niet dat COVID 19 ons heeft
overspoeld in de gehele wereld.
U zult begrijpen dat we op dit
moment weer voor een nieuwe
uitdaging staan.
Covid 19 zorgt ervoor dat het
reguliere programma aangevuld
zal moeten worden door online
lessen en begeleiding. Als we
hier nu niet op inspelen gaat
deze toch al zo kwetsbare groep
nog harder verliezen van de rijke
groep die wel over alle faciliteiten
beschikken.
Er is software en hardware nodig
om dit binnen Sigaram voor deze
groep meisjes mogelijk te maken.
Daarvoor is nog eens €5383 extra
nodig om straks goed voorbereid
van start te kunnen gaan in Juni.
We hopen dat Wilde ganzen
met hun Corona fonds ons nog
een stukje op weg zal kunnen
brengen. We gaan hiertioe een
verzoek indienen
Maar u zult begrijpen, we zijn
naarstig op zoek naar mensen
die hierin financieel iets willen
en kunnen betekenen. Heeft u
interesse om ons te steunen dan
kunt ons mailen op
info@stichtingladder.nl of u kunt
doneren via de
roze doneer
button op onze
website.

Ambassadrice
In deze nieuwsbrief willen wij een
speciaal iemand in het zonnetje
zetten. Met recht wordt zij, Lilian
van Houten, de ambassadrice
van Stichting Ladder genoemd,
en terecht.
Met haar tomeloze inzet en
enthousiasme zet zij zich al
jaren in, om met alle soorten
acties geld op te halen voor onze
doelen in India.
Het is inmiddels een traditie
geworden, begin december, de
kerstkransen actie. Lilian heeft
er inmiddels zoveel gemaakt dat
het niet meer te tellen is. Het
organiseren en begeleiden van
de workshop “kerstkrans maken”
doet zij elk jaar fantastisch.

En zij staat ook altijd één of
meerdere dagen op de Fair bij
Vicini.
Daarnaast maakt zij in die tijd
ook andere artikelen voor de
verkoop zoals de poppetjes van
vogelvoer, sleutelhangers en hele
leuke speldenkussentjes.
Uit haar koker kwam het idee
voor een sieraden en tassen fair,
welke wij in het najaar 2019
hebben gehouden en een leuke
opbrengst heeft gegenereerd.
Voor herhaling vatbaar.
Wij willen Lilian via deze weg
heel erg bedanken voor wat zij
allemaal voor Stichting ladder
heeft gedaan en nog steeds doet!
Dank!!!!

Bijzondere dank!
Van Eileen , onze voorzitter…..
Eind Oktober werd ik gebeld door
Marjon Kolk. Ik kende Marjon
via onze wederzijdse kinderen
die al vrienden waren vanaf het
begin van de middelbare school.
Marjon en ik hadden vanaf dag
1 al een klik. Er waren weinig
woorden nodig tussen ons om
elkaar te begrijpen. Het contact
tussen ons was zeker niet op
regelmatige basis maar als we
elkaar zagen gebeurde er iets
extra’s. Het contact leek zich
vaak op een ander, dieper, niveau
af te spelen.
Marjon vroeg mij in dit telefoon
gesprek of ik langs kon komen
om een tweetal ladderkaarsenstandaards te brengen.
Marjon lag eigenlijk al op sterven
en zou binnen niet al te lange
tijd overlijden aan de gevolgen
van een hersentumor . Ik
kwam binnen met de kaarsen
standaards. Een oud ontwerp
van mijn hand die de symboliek
van “verbinding“ in zich draagt.
Er volgde een bijzondere en
dierbare ontmoeting. De woorden
van waardering van Marjon aan
het adres van mij t.a.v het werk
in India, maakte diep indruk op
mij en zal ik nooit en te nimmer
meer vergeten.
Marjon maakte op dat moment
tevens kenbaar dat ze meerdere
ladder standaards wilde afnemen
als symbool van onze verbinding
en het gedachtegoed van onze
stichting.
Deze zouden zijn voor haar
kinderen en dierbaarste vrienden
als afscheidscadeau.
Tevens liet ze aan alle mensen
weten geen bloemen te willen
ontvangen op haar begrafenis
maar liever een donatie aan
onze stichting wilde zien. Dat
resulteerde in het ontvangen van

een totaal bedrag van €1116,U zult begrijpen dat dit een
gebeurtenis is die mij diep in
mijn ziel raakte.
De liefdevolle welgemeende
waardering, zowel in woord als
in daad, zal voor altijd in mijn
geheugen gegrift staan.
Ik ben Marjon hier enorm
dankbaar voor.
Verder is Stichting Ladder
natuurlijk alle donateurs die
ons de afgelopen tijd gesteund
hebben zeer dankbaar.
Meerdere bedrijven, een afscheid
nemende arts, een stichting, een
kerk, een omroepvereniging,
een kringloopwinkel en vele
particulieren hebben ons de
afgelopen maanden weer
gekozen als goed doel en wij zijn
hen hier heel dankbaar voor.
U zorgt er met zijn allen voor
dat wij onze zo nodige projecten
kunnen uitvoeren.

