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Wederom succesvolle samenwerking tussen
Sigaram, Wilde Ganzen en Stichting Ladder!!
In de Coronaperiode was het
niet mogelijk om activiteiten te
organiseren. Desondanks is het
Stichting Ladder en Sigaram toch
gelukt om het benodigde bedrag
bij elkaar te krijgen en zo de
vrouwen weer een stap hoger op
de Ladder zetten.

Empowerment van vrouwen door
gelijke deelname in Leiderschap
en professies (vervolgproject).
Korte samenvatting project
De Sigaram Academy of
Excellence zet zich in voor
gelijke rechten voor vrouwen.
Hun motto: vrouwen kunnen
de samenleving veranderen.
Daarvoor is het belangrijk dat
zij zich kunnen ontwikkelen
en deel kunnen nemen aan
maatschappelijke en politieke
discussies. Deze Indiase
organisatie wil daarom
ambitieuze meisjes in de leeftijd
van 16 tot 27 jaar helpen om hun
ideeën en wensen om te zetten
in daden.
50 meisjes per jaar krijgen via
dit project deze kans. Dertig
meiden uit arme gezinnen
worden een jaar lang intensief
begeleid, zodat zij zich maximaal
kunnen voorbereiden op het
halen van het toelatingsexamen
voor de universiteit. Daarna
ligt de weg naar een opleiding
geneeskunde, economie of
bijvoorbeeld technologie open.
De Sigaram Academy gaat ze
helpen bij het aanvragen van een
beurs en lening en ze begeleiden

tot ze hun studie hebben
afgemaakt.
Daarnaast gaan we twintig
meisjes helpen bij het afronden
van hun middelbare school, zodat
ze een baan kunnen vinden bij
de overheid.

Studiefonds

Bijdragen:
Sigaram: € 4.486,Stichting Ladder € 9.048,Wilde Ganzen € 6.767,Totale budget € 20.301,-

SITUATIE INDIA NU
Na de traumatische tweede
covid golf (april 2021 tot en met
juni 2021) waarbij er heel veel
doden vielen, was de situatie in
december 2021 wat rustiger.
Tot nu toe zijn 50,8% van de
1,38 miljard Indiërs volledig
gevaccineerd.
Echter, het blijft onrustig,
momenteel is er in ons
projectgebied weer een
lockdown. De scholen zijn even
open geweest met 50% van de
normale personeelsbezetting
(veel medewerkers zitten in
quarantaine) maar nu moet er
weer online lesgegeven worden.

Sinds het begin van onze
Stichting steunen wij studenten
in diverse disciplines.
Momenteel steunen wij 11
studenten met verschillende
studies. Deze studenten uit arme
families worden met zorg door
onze contactpersonen in India
uitgekozen
Dit varieert van 1 student op de
lagere school, 2 op de Middelbare
School en 8 op het voortgezet
onderwijs met verschillende
richtingen zoals Mechanical
Engineering, Business and
Administration, Arts en Science
en Nursing.
De lesgelden per jaar variëren
van € 230,- tot € 1.200,-.

HULP VOOR SISP (Sebastian Indian Social Projects)
voor 25 drop-outs en financiering van een
schoolcounseler voor de leerlingen.
Paul van Gelder van SISP,
een zeer bevlogen man die al
ruim 25 jaar in India woont met
het hart op de goede plaats en
zich met zijn team al 25 jaar
onophoudelijk inzet voor de
allerarmsten op het gebied van
onderwijs en maatschappelijke
projecten, heeft een hulpvraag
bij Stichting Ladder uitgezet:
• Voor 25 studenten, die
weggevallen zijn uit het
onderwijs na het 10e jaar, en niet
voldoen aan de eisen die gesteld
worden aan de 11e graad, een
tussenklas “pre+1” kunnen
stromen naar de 11e graad.
• Wij financieren dit project
samen met SISP Belgie en
een Finse NGO, onze bijdrage
bedraagt € 4.500,Hierbij een stukje van Paul
van Gelder zelf over enkele
studenten:
“Drie jaar geleden zijn we voor
het eerst begonnen met hoger
middelbaar onderwijs voor dropouts.
Het zijn 2 jaren hier in India.
We hebben al een tiental
afgestudeerden, meisjes en
jongens.
Nu zijn er een aantal kandidaten
terug, om hun hoger middelbaar
(hier genoemd +1 en +2) op te
pikken. Vanmorgen hadden we
de interviews.
Aleeznatha is 22. Ze stopte
met haar studies na het lager
middelbaar, was gehuwd op haar
18de en kreeg een zoontje op
haar 19de. Haar zoontje heeft
een aangeboren hartafwijking,
waarvoor haar man van haar
scheidde. Ze woont nu weer
bij haar ouders. Ze hoorde

van ons programma en is erg
gemotiveerd om haar hoger
middelbaar af te maken. Daarna
wil zij graag leerkracht worden.
Indien ze een job heeft, zegt ze,
kan ze ook beter de medische
kosten voor de behandelingen
van haar zoon dragen. Nu komt
alles op de schouders van haar
ouders neer, die haar gelukkig
steunen in haar keuze.

toegewezen door de overheid. De
overheid wees hem een plaats
toe in een erg afgelegen school
op dagelijks 4 uur reizen van zijn
oma. Aangezien ze overleven
van het pensioentje van deze
oma (€ 19 per maand) kan hij dit
niet betalen. We hebben in ieder
geval met ons sociale werksters
al maandelijkse financiële hulp
opgestart voor hen.

Enur is 17, hij haalde zijn lager
middelbaar diploma met goede
cijfers. Hij is volledig wees
en heeft zijn ouders nooit
gekend. Hij wordt opgevoed
door zijn oma, die weduwe is
en die hem nooit wil vertellen
over zijn ouders. Hij heeft er
vaak naar gevraagd maar ze
wil niets vertellen over hen. Hij
vraagt zich voortdurend af of hij
verlaten werd, of ze stierven,
waarom hij alleen is. Hij zou
dolgraag bij ons zijn hoger
middelbaar diploma behalen. Zijn
droom is om piloot te worden.
In het Kerala systeem wordt je
plaats in een reguliere school
voor hoger middelbaar echter

Zo zijn er natuurlijk nog
meerdere verhalen. Kinderen
met dromen die ze zonder
jullie en onze hulp niet kunnen
waarmaken. Obstakels op hun
levensweg, die ze alleen niet
kunnen overwinnen.
Maar jullie en wij samen kunnen
de dromen van kleine mensen
helpen waarmaken.”
Het salaris van de psycholoog/
schoolcounseler, degene die de
leerlingen begeleidt die kampen
met problemen in de persoonlijke
of sociale sfeer, ondersteunen wij
financieel.
Voor een half jaar in 2021,
€ 1.180,- en voor het gehele jaar
in 2022 € 2.063,-

KERSTACTIE 2021

Aanvankelijk was er weer een
Kerst Fair gepland bij Vicini op
19 en 20 november 2021 met
als doel artikelen verkopen ten
behoeve van onze projecten.
Helaas ging deze Fair vanwege
Corona maatregelen niet door.

het budget van 2021 dat hiervoor
bestemd was, een sociale
invulling te geven.

Lilian van Houten, onze zeer
gewaardeerde ambassadrice
heeft toen besloten om vanuit
huis kerstkransen en – decoraties
te maken en te verkopen. De
opbrengst van deze geweldige
actie bedraagt € 4.002,-!
Hierbij nogmaals dank voor je
grandioze inzet Lilian!
Heel veel dank ook aan Astrid
van den IJssel van Wolters
Kluwer
Door het wegvallen van
personeelsuitjes vanwege
Corona, besloot Wolters Kluwer

Eileen, bracht onze stichting in.
De drie stichtingen met de
meeste stemmen ontvingen een
mooie donatie.
Onze Stichting eindigde op de 3e
plaats en wij mochten € 2000,in ontvangst nemen.
Wij zijn Astrid ontzettend
dankbaar dat ze ons binnen
bracht bij Wolters Kluwer.
Echt een super actie!!
Het geld zal besteed worden aan
een psycholoog bij SISP, die
de kansarme leerlingen begeleidt
bij het project. Dit staat eerder
vermeld in deze nieuwsbrief

Al het personeel mocht een
goed doel voordragen voor dit
mooie initiatief, waar op een
later moment over gestemd zou
worden.
Astrid van de IJssel, een oude
bekende van onze voorzitter

TIP Wellicht voor U, die ons,
Stichting Ladder een warm
hart toedraagt een idee om bij
uw werkgever voor te stellen
om Stichting Ladder als goed
doel te kiezen.

Voortschrijdend inzicht ….
gedacht. Het lag toch net iets te
afgelegen in een ruraal gebied,
waardoor allerarmste mensen
met weinig vervoersmiddelen
niet in grote getalen naar het
centrum konden komen.
We hebben er daarna alles
aan gedaan om het centrum
te promoten en onder de
aandacht te brengen. Er is aan
de straatkant van de kavel een
winkeltje gebouwd met een
naaiatelier, zodat mensen daar
hun kleding konden laten maken
en afhalen.

Met pijn in ons hart hebben we
een zeer moeilijke beslissing
genomen, namelijk het staken
van financiële steun aan het Skill
Centrum project. Vanaf juli van
dit jaar .
Een terugblik…
Het Skill Centrum project, dat
werkgelegenheid moest creëren
voor kansarme jongeren middels
scholing, is als concept ontstaan
in 2010.
Onze Indiase partner VLF wees
ons op de noodzaak van het
creëren van onderwijskansen
aan jongeren die geen hoger
onderwijs konden volgen. Deze
jongeren missen deze kansen
omdat ze afkomstig zijn uit de
laagste kaste in deze streek
en daardoor levend in grote
armoede.
Het creëren van een
ambachtelijke school zou de
kansen in de maatschappij voor
deze jongeren vergroten.
Het kritisch analyseren en
afwegen van deze noodzaak,
het zoeken naar land en de
ambtelijke molen, hebben
ons destijds vele jaren

beziggehouden voordat we echt
konden en wilden beslissen om
dit project te gaan realiseren.
De opening vond daardoor enkele
jaren later eindelijk plaats, in
Januari 2017.
Echter, het bleek dat het werven
van de jongeren voor het volgen
van cursussen en empowerment
programma’s (sollicitatietraining,
zelfvertrouwen opbouwen e.d.)
moeilijker was dan gedacht.
Maatschappelijke veranderingen,
hadden in de jaren tussen 2010
en 2017, zonder dat we het
hadden gemerkt, een ander
licht geworpen op het leren van
“ambachten”. Plots bleek het ook
onder de allerarmste mensen
minder aantrekkelijk om te
leren “naaien” etc. De voorkeur
leek toch meer uit te gaan naar
theoretische studies.
Daarbij kwam ook dat ondanks
dat onze partners heel uitvoerig
hebben onderzocht welk stuk
grond geschikt zou zijn voor
de bouw van ons centrum, de
ligging in de praktijk helaas
minder gunstig was dan eerder

Alles kwam wel enigszins op
gang, maar bleef toch steeds vrij
marginaal qua resultaat.
Toen kwam de Covid pandemie,
die ook India niet heeft gespaard.
De cursisten mogen niet naar
school komen en online educatie
is niet mogelijk bij het leren van
ambachten. Het gebouw was dus
grotendeels niet in gebruik.
Ook toen hebben we direct
in overleg met onze partners
besloten dat het stuk grond dan
wel op andere wijze gebruikt
moest worden. We hebben toen
een moestuin plus een kwekerij
van planten gerealiseerd, zodat
dit toch nog werk en opbrengst
zou genereren. We hebben al het
personeel ( 9 personen) in die
tijd gewoon doorbetaald.
Tot overmaat van ramp was ook
dit mooie initiatief geen lang
leven beschoren. Alle planten zijn
tot tweemaal toe totaal verwoest
door de jaarlijks terugkerende
overstromingen die dit gebied
plots teisteren. Toen het stuk
grond aangekocht werd in 2010
was er nog geen sprake van
overstromingen van dit formaat.

Meer op de volgende pagina

Naast de planten is de
buitenmuur al twee keer in
zijn totaal bezweken en heeft
het gebouw  flinke schade
ondervonden die wij steeds
hebben laten repareren.
Als we nu na drie jaar kijken wat
het project reeds heeft gekost en
nog steeds kost in vergelijking
tot wat het opbrengt, voelt dat
voor ons niet meer goed. De
verhouding is zoek.
Na de balans opgemaakt te
hebben, moeten we concluderen
dat de minnen zwaarder wegen
dan de plussen. Daarbij komt dat
wij onderschat hebben dat het
draaien van een “Eigen “ project
op eigen grond veel meer voeten
in de aarde heeft dan gedacht.
Wij wonen zelf in Nederland
en sturen dit project slechts
aan. We wonen er niet en
een project met deze grote
verantwoordelijkheid is voor ons
niet makkelijk te doorzien. We
zijn hierin steeds afhankelijk
van de communicatie met onze
mensen aldaar.
Het voelt inmiddels voor ons als
een hoofdpijndossier waarin we
steeds moeten duwen en trekken
en dat is niet de bedoeling van
dit project.
Voor de duidelijkheid:
We hebben in de afgelopen 15
jaar vele projecten met deze
partner succesvol uitgevoerd.
Sommige van deze projecten
lopen nog steeds tot grote
tevredenheid. Maar met dit
project is het helaas anders
gelopen en dit willen we open en
eerlijk met u communiceren.
Het moeilijke moment is dus
aangebroken om dit project niet

langer te financieren. We betalen
de salarissen door tot juli van dit
jaar, zodat het personeel op zoek
kan naar een andere bron van
inkomsten.
Voorop staat dat we het geld
dat wij van onze donateurs
ontvangen heel goed willen
blijven besteden. Dat staat
bij ons hoog in het vaandel.
We koesteren elke euro die
we ontvangen van eenieder
en daarom willen we ook
volledig staan achter de
projecten die wij draaien.
Met dit project is dat helaas niet
meer het geval!
Onze partners zijn zich aan het
beraden over hoe nu verder met
het project en het pand.
Wij hopen dat door onze
beslissing om onze steun terug

te trekken, er wellicht nieuwe
initiatieven ontstaan vanuit hun
eigen achterban. Het gebouw
en de grond dient een sociale
invulling te hebben. Dat is
vastgelegd in de statuten.
Met heel ons hart hopen we
op een positieve wending. We
blijven in contact met onze
mensen daar en blijven het
volgen.

