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NIEUWSBRIEF 

Deze uitgave is mede  mogelijk 

gemaakt door: 

 Beste mensen, 

 Door omstandigheden is de inhoud van deze brief beperkt       

tot twee kantjes. Zestien december, 2019 zal de 10e verjaardag van de 

Malandighi campus worden gevierd.                                                                      

Er zal helaas geen vertegenwoordiger van Children of Durgapur bij het 

feest aanwezig kunnen zijn.  

 Het gaat goed met ons project.              

Er verblijven nu 158 kinderen intern op de 

campus. Sinds vorig jaar is hier op de 

campus een klein schooltje met twee 

verdiepingen, een “in-campus school”. 

Er wordt daar individueel onderwijs ge-

geven aan 96 kinderen, van wie 36 dag-

scholieren uit het dorp. De spreektaal is 

voornamelijk Engels. De leerlingen van 

deze school zijn intelligente kinderen van zeer arme ouders. Vanaf april 

2020 zal dat aantal toenemen. 

 Er verblijven ook nog 98 andere kinderen intern op de  campus. 

Zij gaan naar de openbare staatsschool voor basis en middelbaar     

onderwijs in het dorp. Deze kinderen blijven in de campus tot ze hun 

middelbare schoolexamen hebben gedaan en vertrekken, wanneer ze 

18 jaar zijn. Zij zijn ouder dan de kinderen, die op de campus de 

“Avilash Academy” volgen. Op dit moment zoekt “Avilash”, die het    

project runt, sponsors voor een uitbreiding van het schooltje en voor  

benodigd meubilair. 

 De resultaten van de laatste jaren op 

de campus van Malandighi zijn goed. Er zijn 

geen uitvallers, geen kinderen, die weglie-

pen, geen meisjes, die vóór hun 18e zijn ge-

trouwd. Ze zijn allemaal gezond, beleven 

hier een gelukkige jeugd en gaan ook 

regelmatig naar huis. Hun leer- en prestatieniveau  is hoger geworden. 

De kinderen hebben meer zelfvertrouwen, hebben het goed naar hun 

zin op de campus en zijn trots op hun prestaties. 

 

Schoolgebouw 

Extra les 

Saraswati feest 

 

Karate 



Dec. ‘19 

P.2 
Het kinderzorg-programma is niet alleen ge-

richt op school en lessen. Naast remedial 

teaching met privé leraren, ook voor de kin-

deren, die naar de openbare staatsschool 

gaan, zijn er ook tekenlessen, sport en spel, 

muziek, yoga en karate. Tevens wordt de 

kinderen discipline en een zekere gedrags-

code aangeleerd. 

 

 

Alle feestelijkheden door het jaar heen 

worden op de campus gevierd: de 

feestdag van de godin Saraswati 

(wijsheid, kennis, kunst), Holi (lentefeest, 

overwinning van goed op kwaad), Re-

public day, Onafhankelijkheidsdag,  

Diwali (lichtjesfeest), Lerarendag, Kin-

derdag, Kerstmis en Nieuwjaar. 
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In mei ontvingen 

wij een mailtje van 

Sumona.  Zij was 

een van de kinde-

ren in ons vorige 

project. In die tijd is 

ze ook in Nederland op 

bezoek geweest. Nu is ze 

zelf leidster van  een 

dansschool.  

 

 

Wij danken allen die afgelopen jaar ons hebben gesponsord. Wij hopen dat we 

nog lang voor dit mooie project kunnen blijven werken. Daar hebben wij uw hulp 

bij nodig. We vragen u om ook voor volgend jaar weer  een financiële gift te doen. 

Daarvoor alvast hartelijk dank. 

Wij wensen u fijne feestdagen en een gelukkig en gezond Nieuwjaar. 

U kunt uw gift overmaken op IBAN NL 42 INGB 0002364318 

Stg. Children of Durgapur  

Sportdag 

Dansles 

Holi feest 

Feestmaaltijd DANSSCHOOL 


