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COVID-19 NOODHULP VOOR ONZE
SAMENWERKENDE INDIASE PARTNERS
Tijdens de wereldwijde Corona
pandemie heeft WG tijdelijk de
beslissing genomen om geen
50% maar 100% ! premie op het
geld te geven van Nederlandse
Stichtingen.
Zij hebben in totaal circa 250
aanvragen ontvangen.
Eèn voorwaarde was wel dat er al
een eerdere samenwerking met
de partner in India geweest is.
Natuurlijk heeft Stichting Ladder
daar dankbaar gebruik van
gemaakt en hebben wij voor
onze partner Sigaram noodhulp
aangevraagd.
Concreet is het volgende
gerealiseerd:
*1.1 Rijst linzen groente fruit en
medicinale kruiden zijn geleverd
aan 120 families (578 personen)
De producten werden bij
herhaling geleverd en zorgde
ervoor dat deze mensen gezond
en weldoorvoed een maand
konden doorkomen. De hulp die
wij boden was de enige hulp
die deze gezinnen ontvingen
gedurende deze extreem zware
tijden.
*1.2 Het verspreiden van
gezichtsmaskers en zeep aan 320
families (1580 maskers )
Het verspreiden van informatie
aan deze families om bewustzijn
te creëren over de gevaren van
Covid en vooral ook waar op
te letten (handen wassen en
afstand houden etc.).
*2.1 Het creëren van een
ruimte in het studiecentrum

van Sigaram waar op een goed
niveau online onderwijs gegeven
kan worden.
We hebben de ruimte uitgerust
met de juiste hardware,
software en infrastructuur. Een
Videocamera, een interactief
smartboard en een audio visuele
installatie werd aangeschaft en
geïnstalleerd.
Electriciteit werd daarvoor
uitgebreid en kleine
interieuraanpassingen werden
gedaan.
Een lange termijn investering
om te kunnen starten met online
educatie om de onbereikbaren te
bereiken.
*2.2 We hebben de leerkrachten
van onze faculteit opgeleid om
online lessen te kunnen geven.
Het is een uitdagend proces
om deze geheel nieuwe vorm
van onderwijs vorm te geven.
Vanaf de eerste week Juli zijn we
begonnen met de online lessen,
begeleidingsprogramma’s,
bewustmakingsprogramma’s en
counseling.

314 studenten hebben
geprofiteerd van online lessen en
het aantal zal de komende tijd
toenemen.
Kosten
1.1. 			
€ 3.610,1.2 			
€ 2.707,2.1. en 2.2		
€ 5.343,Totaal			€ 11.660,waarvan zowel Stichting Ladder
als Wilde Ganzen
€ 5.830,betaald hebben
Tevens hebben wij aan onze
zusterorganisatie VLF € 2.000,als noodhulp geschonken.
Van dit bedrag zijn betaald:
• Levensmiddelen € 1.636,• Zeep		
€ 146,• Maskers		
€ 36,• Transport		
€ 182,Kortom, met de geschonken
noodhulp, met of zonder
samenwerking van Wilde Ganzen
zijn veel mensen tijdens deze
moeilijke periode geholpen.
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We want to give power to the girls!

De 105 kinderen die we
geselecteerd hebben,
komen allen uit sociaal sterk
achtergestelde gezinnen. Ze
hebben in het afgelopen jaar veel
extra begeleiding gekregen om
de kwaliteit van het vaak slechte
onderwijs dat ze volgen te
verbeteren. De studenten krijgen
studiemateriaal, boeken en
tijdschriften en kunnen gebruik
maken van de door Stichting
Ladder ondersteunde bibliotheek
Het bijwonen van lezingen,
excursies, het bezoeken van
tentoonstellingen, zit allemaal in
het Educare aanbod.
Ook de ouders hebben meerdere
informatieve bijeenkomsten
kunnen bijwonen. Het is voor
veel van deze straatarme mensen
die zelf geen onderwijs hebben
genoten belangrijk om te leren
hoe positief om te gaan met hun
kinderen en het ”onderwijs”
We hebben veel positieve
reacties gekregen van de
studenten en de families. Ze
zijn erg blij met deze extra
educatieve inhoudelijke steun.
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Het tweede jaar van het door ons
i.s.m Sigaram opgezette Educare
programma is inmiddels van start
gegaan. Door Corona staan we
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met dit project echter voor grote
uitdagingen.
Het studiecentrum en de
bibliotheek zijn sinds kort weer
geopend. De openingstijden zijn
uitgebreid om kinderen toch in
kleine groepjes zoveel mogelijk
de kans te geven te komen
studeren.
Het vraagt veel extra tijd en
creativiteit van de leerkrachten.
Om de leerlingen allemaal
voldoende te begeleiden moet
er ook voor de kinderen in dit
project nu vooral online begeleid
en onderwezen worden.
Er is een eerste goede start
gemaakt aan het online
onderwijzen, begeleiden en
ondersteunen van de kinderen.
Maar het geheel moet nog
opgeschaald worden om meer
kansarme kinderen te kunnen
bereiken. Er zijn helaas nog veel
kinderen volledig geïsoleerd
geraakt En wij weten allemaal
ondertussen dat geen onderwijs,
geen toekomst betekent!!! We
willen ook hen proberen te
bereiken en zouden hen graag
een laptop of mobiele telefoon
aanbieden. Deze mogen de
leerlingen in bruikleen houden,
ze blijven eigendom van
Sigaram.
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Concreet heeft Sigaram een
nieuwe projectaanvraag,
“reaching out to the unreached”
genaamd ingediend bij Stichting
Ladder in samenwerking met
Wilde Ganzen.
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,Wilde Ganzen zal 1/3 voor haar
rekening nemen ( € 7.189,- )
en Stichting Ladder met Sigaram
samen 2/3 ( € 14.378,-)
U begrijpt dat wij hierbij
alle financiele steun kunnen
gebruiken.
Doneren kunt
u via de roze
button op
onze website.

Skill center

Open huis
verkoop

Helaas is de situatie rondom ons
skill centrum zeer nijpend.
Het centrum is inmiddels al
maanden gesloten vanwege de
totale lockdown door de regering.
Alle cursussen hebben dus stil
gestaan. Gelukkig hebben we het
personeel wel doorbetaald, zodat
hun gezinnen in ieder geval hun
bestaan voort kunnen zetten.
Ook het winkeltje plus de
dependance in de stad heeft

Door Covid is de Swan
Market op zondag 25 okt niet
doorgegaan
Als alternatief zal in het
atelier van Eileen O’Neill
op de Oudedijk 163b op
21 November een open
huis worden gehouden
voor de verkoop van onze
handgemaakte producten.
Uiteraard zal dit covidproof
plaats vinden.
Houd u de komende tijd
vooral ook onze posts op
de Social media in de gaten
voor online bestellingen
van de verschillende
handgemaakte producten.
(vlaggenlijnen, beschermengel
kettinkjes, rieten manden,
tuinschorten,macrame flessen
hangers en easy zippers)
En vanaf die datum kunt u ook
weer de bestelling plaatsen
voor de Stichting Ladder kerst
krans

amper kunnen functioneren door
de ernstige situatie waarin het
gebied zich bevindt.
We zijn in hoopvolle afwachting
van de heropening. Er gaan
geluiden op dat dit eind deze
maand zal plaatsvinden.
De nieuwe cursisten voor
het naaiatelier staan al in de
startblokken. Zodra de overheid
groen licht geeft gaan de
cursussen weer van start.
We hebben in deze nare periode
besloten het stuk grond rondom
ons centrum om te toveren
tot een “Nursery garden” (een
kweekplek voor planten) van
waaruit kokosnoot plantjes
verkocht gaan worden. Hiervoor
hebben we de ingang iets
moeten aanpassen en het land
moeten bewerken. We hopen dat
dit nieuwe initiatief extra geld zal
gaan genereren.
Let’s hope for the best!

Donateur uitgelicht..
Het is heel fijn dat de bekendheid
van Stichting ladder reikt tot ver
over de provinciale grenzen…
Wij worden namelijk al jaren
gesteund door de kringloop
vestiging van de Stichting
Emmaus in het Friese Koudum.
Deze goedlopende kringloop
winkel wordt geheel bemand
door vrijwilligers, merendeel uit
Koudum. Onder de leiding van
Janet Metzlar, voorzitster van
de Stichting Emmaus Koudum
loopt deze kringloop winkel super
goed.
Elk jaar worden er van de
opbrengst van de winkel
verschillende goede doelen met
een donatie gesteund o.a. dus
aan Stichting Ladder.
Tijd voor een bezoekje uit

Rotterdam! Eind september is
onze secretaris afgereisd naar
Koudum (best ver) met echte
Rotterdamse koekjes voor alle
vrijwilligers.
Zij trof een heel goed
georganiseerde, nette kringloop
winkel aan. Er worden met grote
regelmaat spullen gebracht. Die
worden met zorg gesorteerd op
bruikbaar en verkoopbaarheid.
Vervolgens worden ze schoon en
wel uitgestald in de winkel met
een leuk klein prijsje erop. En
vele kleine prijsjes maken een
groot bedrag!
Dankbaar dat wij door deze
fijne kringloop winkel worden
gesteund! Keep up the good
work!

KRINGLOOPWINKEL
Emmaus Koudum
Onderweg 6, 8723AX Koudum

Mondkapjes actie

Toen begin maart Covid 19
zich genadeloos over de wereld
verspreidde en Nederland niet
oversloeg, werd het dragen van
mondkapjes al gauw vrij normaal
in het dagelijkse straat beeld.
Onze ambassadrice Lilian Van
Houten zette gelijk een actie
op touw om zelf mondkapjes te

fabriceren. Samen met circa 7
andere vrijwilligers en tevens
creatieve dames werd een soort
van netwerkje opgestart. Stofjes
werden er gezocht, de een knipte
en vervolgens zette een ander de
mondkapjes op de naaimachine
in elkaar. Elastiekje erin en
klaar.(met dank aan Matson
naaimachines Rotterdam)
Het streven was zeker 250 stuks
te verkopen en daar zijn wij met
z’n allen ruim overheen gegaan.
De actie werd gecommuniceerd
via alle social media kanalen en
zeer goed opgepikt.
Het was zeer dankbaar werk:
bijdragen aan onze eigen
bescherming en gelijk geld
ophalen voor eerste hulp voor de
vele Covid getroffen mensen in
India. “ Money well spend!”

Om alle dames die ons zo goed
geholpen hebben met deze actie
te bedanken, organiseerde het
bestuur op 21 juli jongstleden
een gezellig moment. (op 1,5
meter afstand vanzelfsprekend)
Nieuwe plannen werden gelijk
gesmeed! Een officieel creatief
groepje met groeps- app, waarin
allerlei creatieve ideeën kunnen
worden gedeeld. Ideeën over
zelf te maken creaties, verkoop
artikelen, workshops etc.… so
keep tuned for more….en goede
ideeën zijn altijd welkom.
Wilt u alsnog kleurrijke
mondkapjes bestellen? Dat kan
via een appje naar Lilian van
Houten 0624165309 of een
mailtje naar Monique Metzlar:
secretaris@stichtingladder.nl

Water en sanitatie project

De 6 toiletten plus de
schoonwatervoorziening voor het
community center in Thickurichy
zijn dankzij uw steun tijdens
een actie i.s.m Wilde ganzen tot
stand gekomen.
Voor het realiseren van
dit gebouw is ook door
onze mensen in India geld
geworven en hebben mensen
lokaal bijgedragen in arbeid
en materialen. Een mooie
samenwerking tussen India en
NL dus.

Helaas is het in India door de
enorm strenge lockdown in deze
zware Corona tijd niet gelukt het
laatste stuk van de kosten voor
het aanleggen van de electriciteit
bij elkaar te vergaren.
Wij hebben daardoor besloten
het ontbrekende gedeelte alsnog
te financieren.
Het gebouwtje is voornamelijk
bedoeld als ontmoetingsplek voor
de allerarmste bevolkingsgroepen
die in zeer armzalige
omstandigheden leven aan de
oever van de rivier. Door de
ligging hoog op de berg is het
bij grote regenval een veilige
schuilplaats. Tevens wordt het
gebouw gebruikt om cursussen,
lezingen en voorlichting te geven
aan de jeugd, de vrouwen en de
boerenbevolking.
Het gebouw zal eind November
geopend gaan worden.

