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Deze uitgave is mede    

mogelijk gemaakt door: 

  

Beste vrienden van ons project in Malandighi, 

 Met deze nieuwsbrief willen we u weer even bijpraten.              

Ondanks alle ellende in de wereld door oorlogen, ziektes en         

klimaatproblemen, gaat het goed in ons project. Er is genoeg te eten 

en de kinderen gaan allemaal naar school. 

Dankzij jullie is er voor deze   

kinderen een veilige plek om te 

wonen. Ze groeien op in een lief-

devolle omgeving en kunnen 

zich, mede door gezonde voe-

ding, goed ontwikkelen.  

Wij zijn als kleine stichting heel 

blij met al uw steun die we zo 

goed mogelijk gebruiken voor 

het welzijn van de kinderen.         

Heel hartelijk dank! We hopen 

dat u ons ook in de toekomst wilt 

blijven steunen. Zo maken we 

met elkaar de wereld een beetje 

mooier en krijgen deze kinderen 

de kans op een betere toekomst.                                                     

  

 

    

 

 

 

 

Projectleider         

Sandip 
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       Sandip aan het woord  

         De campus van de kinderen in Malandighi bestaat dit jaar 10 jaar. 

  

    Dit wordt op 16 december a.s.        

gevierd, samen met een delegatie van         

hoofdsponsor ICWS uit Denemarken.                                                                                                                              

De school op de campus is weer helemaal op-

gestart na zware periodes corona-impact. Af-

gelopen april was er nog een sterke opleving, 

de derde golf, maar dat is nu voorbij. Op dit 

moment krijgen 86  kinderen les op deze 

school. Ongeveer de helft zijn kinderen, die 

vast en intern op de campus wonen, 28 jongens en 14 meisjes. De kinderen uit het 

dorp, die de school voor dagonderwijs volgen, zijn 26 jongens en 18 meisjes. De 

voornaamste reden om ook dagscholieren uit het dorp op te nemen is, dat zij sa-

men moeten  leren en opgroeien met de vaste, straatarme kinderen uit de campus, 

die over het algemeen een zeer laag zelfbeeld hebben. Naar school gaan en op-

groeien met kinderen van beter gesitueerde ouders lijkt daar verandering in te-

weeg te brengen. De overige inwonende kinderen op de campus (76)  gaan naar 

de public school in het dorp. Er zijn nu dus op de campus 118 kinderen inwonend. 

De bouw en uitbreiding van nieuwe klassen op de campus is wel gestart, maar de-

ze kunnen voorlopig niet worden afgebouwd, omdat hiervoor simpelweg geen 

budget meer is. Voor de afbouw is nog 13.000 euro nodig. 

Groentetuin en zelfvoorziening: 

Fruitsoorten, zoals mango, guave, banaan, jackfruit, sterappel, kokosnoot en ook 

rijst worden op de campus zelf geteeld.  Groenteteelt voldoet voor 30 % aan de 

behoefte. De kippenfarm levert 40 % van de benodigde eieren. Ook is er melk van 

eigen koeien. De kosten hiervan zijn voorlopig hoger dan de opbrengst.  

Groenteresten worden op de campus tot compost verwerkt.  

(Wilt u de hele tekst van dit artikel lezen? www.stichtingchildrenofdurgapur.nl) 

 

Het bestuur wenst u fijne feestdagen  

en een goed jaar 2023 

 

 

 

    Wilt u ons steunen?         Maak dan uw gift over op:                                                                                                                                                  

IBAN NL 42 INGB 0002 3643 18        tnv.  Stg. Children of Durgapur 

Hartelijk dank!                                            


