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N i e u w s b r i e f   S J J N   2014 
 
 
In deze nieuwsbrief van Stichting Jeevan Jyot Nederland beginnen we met een bericht uit 
India van Ignace Canis. Daarna vertellen wij u meer over onverwachte ontwikkelingen in 
Ambli. Scholier Sweety Sukhdev vertelt vervolgens over het vliegerfestival. Verder is er dit 
jaar hard gewerkt om de basisvoorzieningen van Jeevan Jyot op peil te krijgen. In deze 
nieuwsbrief vertellen wij u wat er met ingezameld geld is bewerkstelligd! Tot slot een 
samenvatting van het jaarverslag over 2013.  
 
Bericht van Ignace: 
Op 12 juni 2014 begon het nieuwe schooljaar weer voor 750 kinderen [de zomervakantie is 
in de periode mei-juni, dat is de heetste tijd van het jaar]. In de dorpen waar de kinderen 
vandaan komen hebben de kinderen niet veel. Ze groeien op zonder tv en computerspellen. 
Modernisering en globalisering zijn voor hen ver weg. Hun leven is simpel, maar hun relaties 
zijn intens. In Jeevan Jyot willen wij de kinderen stimuleren om op te groeien als mens, om 
hun talenten te ontwikkelen en om kennis te vergaren en vaardigheden te leren om een vol 
leven te leiden en vreugde en vrede te vinden.  
 
Het is mooi om te zien dat vorig jaar alle 60 
eindexamenleerlingen van Jeevan Jyot zijn 
geslaagd! Verder ben ik blij om te vertellen dat 
in juli de politie van Dhandhuka een 
zelfverdedigingscursus heeft georganiseerd 
voor de meisjes op de middelbare school van 
Jeevan Jyot. Ook 800 meisjes van andere 
scholen in Dhandhuka hebben wij hiervoor 
uitgenodigd. Het was een groot succes! 
 
Samen met u proberen wij verwaarloosde 
kinderen te helpen. Laten we de armste kinderen nooit in de steek laten! Blijf Jeevan Jyot 
steunen! Wij hebben uw steun heel hard nodig. Het maakt dat wij kunnen doorgaan met 
onze activiteiten! 
 
Met liefde, Ignace 
 
 
Ambli 
Eerder hebben wij u al geïnformeerd over de ontwikkelingen in Ambli. Jeevan Jyot heeft hier 
een stuk land gekocht en probeert al jaren om de bouwplannen goedgekeurd te krijgen voor 
een tweede school. In de vorige nieuwsbrief hebben we aangegeven dat Jeevan Jyot een 
aantal meter van het land aan de overheid moest verkopen in verband met verbreding van 
de weg. Helaas hebben wij onlangs bericht uit India gekregen dat de overheid het hele 
gebied nu heeft aangewezen als industrieterrein. Dit betekent dat de bouwplannen die al 
klaar lagen voor een nieuw schoolgebouw, sportveld en kinderhuis niet door kunnen gaan. 
 
Stichting Jeevan Jyot Nederland had eerder geld ingezameld voor een tweede school in 
Ambli. Voor deze middelen is dus een alternatieve bestemming nodig. In overleg met Ignace 
hebben wij besloten dat het geld ingezet kan worden voor Jeevan Jyot zelf, onder meer voor 
twee noodzakelijke investeringen: reparatie van het schoolgebouw en van de watertank.  
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In 2002 zijn er na een aardbeving veel scheuren 
in het schoolgebouw gekomen. Elk jaar tijdens 
de moesson ontstaat er lekkage in de klaslokalen 
doordat regenwater via de scheuren het gebouw 
inkomt. De lekkage maakt het steeds lastiger 
voor de leerlingen om zich te concentreren. Als 
het probleem niet tijdig wordt verholpen, 
verzwakken de muren steeds meer en zouden 
die uiteindelijk kunnen instorten. Om dit te 
voorkomen zijn herstelwerkzaamheden hard 
nodig.   

 
In Dhandhuka is een groot tekort aan water. De watertank is daarom erg belangrijk voor 
Jeevan Jyot. Tijdens de aardbeving in 2002 is ook de watertank beschadigd. Verder is de 
watertank aangetast door het hoge zoutgehalte van het water en zijn de leidingen allemaal 
verroest. Het is noodzakelijk dat de watertank op korte termijn wordt gerepareerd. 
 
Ignace en zijn staf hadden heel graag een tweede school geopend in Ambli en voor hen is 
dit uiteraard een grote teleurstelling. Zij zullen echter - net als wij - het besluit van de 
overheid in India moeten accepteren. Wij zijn er in elk geval van overtuigd dat onze middelen 
die voor Ambli waren bestemd een andere zinvolle bestemming krijgen.  
 
 
Vliegerfestival (geschreven door Sweety Shukhdev, 4e klas middelbare school) 
Elk jaar worden er verschillende feesten en festivals 
gevierd in Gujarat. Mensen van alle kasten en alle 
religies vieren mee. Een van de festivals is het 
vliegerfeest (International Kite Festival). Dit feest 
wordt op 14 januari gevierd en markeert het einde 
van de winter. Er wordt gevierd dat de zon weer de 
noordelijke hemisfeer in beweegt. Op deze dag zie 
je vliegers over heel Gujarat en ook over 
Dhandhuka. Mensen maken speciaal eten klaar en 
eten dit buiten in het park of thuis. Het vliegeren 
start met zonsopkomst en gaat de hele dag door. 
Vrienden, buren maar ook mensen die elkaar niet 
kennen strijden om heerschappij in de lucht. Vreugdekreten klinken wanneer de vliegers 
elkaar raken. ’s Nachts zijn er verlichte vliegers. Het International Kite Festival is beroemd 
over de hele wereld. Sommige vliegers zijn echte kunstwerken. Op Jeevan Jyot hebben we 
veel plezier met het vliegerfestival. We hebben dan de hele dag vrij van school. 
 
Verbetering basisvoorzieningen in Jeevan Jyot 
In de loop der jaren zijn de slaap- en sanitaire voorzieningen in het kinderhuis onder een 
behoorlijk niveau gezakt. Het gebouw was toe aan grondige reparaties en een algehele 
opknapbeurt. De sanitaire voorzieningen waren berekend op hooguit 300 kinderen en flink 
vervallen. Zodoende heeft Jeevan Jyot Dhandhuka de alarmbel geluid en SJJN verzocht om 
extra financiële middelen in te zamelen met als specifieke doel het vernieuwen van de 
basisvoorzieningen voor het Jeevan Jyot kinderhuis. Daartoe heeft Jeevan Jyot bij de 
Stichting Emmaüs in Bilthoven een aanvraag ingediend. Deze aanvraag is gehonoreerd met 
een bedrag van € 6400,-. Daarnaast is er in de Protestantse Gemeente te Culemborg  
gecollecteerd voor dit doel en dat heeft € 1044,53 opgeleverd. 
  
In het voorjaar 2014 zijn de werkzaamheden uitgevoerd. Er zijn nieuwe toiletten gemaakt 
voor de kleine kinderen. De deuren van de oude toiletten zijn gerepareerd en deels 
vervangen. Goed sanitair draagt bij aan de gezondheid, hygiëne en welzijn van de kinderen 
en ook dit is van belang voor het onderwijs. Ook het kinderhuis is flink opgeknapt: ramen zijn 
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gerepareerd, scheuren in muren hersteld en alles is opnieuw geschilderd. En het toneel is 
vernieuwd zodat kinderen weer kunnen optreden met drama, muziek en dans. Ook dat is 
een belangrijk onderdeel van het onderwijs. Het kinderhuis lijkt nu weer als nieuw! De kosten 
van de werkzaamheden waren in totaal 780 duizend Indiase rupees (ongeveer € 9620,-). 
Dat betekent dat Jeevan Jyot Dhandhuka een kleine € 2200,- uit eigen middelen heeft 
bijgedragen aan het project. 
 
 

           
 
 
Samenvatting Jaarverslag 2013 
In 2013 (schooljaar 2013/2014) gingen er zo’n 750 kinderen naar school op Jeevan Jyot. 
Daarvan verblijven er 430 (230 jongens en 200 meisjes) in het kinderhuis. Zij komen uit 
dorpjes in de regio. Er zijn geen dagelijkse busverbindingen en kinderen komen soms van 
wel 100 km; zij blijven het grootste deel van het jaar in het kinderhuis (hostel) waar ze niet 
alleen onderwijs krijgen, maar ook goede voeding, onderdak, kleding en de kans om kind te 
zijn.  
 
Eind 2013 hadden we 75 vaste donateurs en daarnaast zijn er ook incidentele giften 
binnengekomen. Relevant voor zowel de vaste donateurs als de donateurs die incidenteel 
giften overmaken, is dat de stichting door de Belastingdienst is aangemerkt als ANBI 
(Algemeen Nut Beogende Instelling). Dat betekent dat de giften aan SJJN voor de belasting 
aftrekbaar zijn.  
 
De totale inkomsten in 2013 bedroegen € 21077,77, wat een stijging van 17% inhoudt ten 
opzichte van 2012 toen er in totaal € 18010,79 binnenkwam. De stijging is te danken aan het 
bedrag van € 6400 dat we van Emmaus Bilthoven hebben ontvangen. De bijdrage van 
kerkelijke instellingen is in 2013 (€ 4104,-) hoger uitgevallen dan in 2012 (€ 3617,-). De 
inkomsten die we via vaste donateurs kregen is in 2013 (€ 9703,-) gedaald ten opzichte van 
2012 (€ 10550,-). Onze donateurs hebben daarmee 46% van de inkomsten ingebracht. De 
particuliere giften in 2013 bedroegen € 625,-, een daling ten opzichte van 2012 (€ 1156,-). In 
2013 heeft de SJJN een totaalbedrag van € 21.191,05 overgemaakt naar India.  
 
Wij zijn alle donateurs en iedereen die SJJN heeft ondersteund erg dankbaar voor het 
vertrouwen dat zij in Jeevan Jyot hebben gesteld. Wij hopen en vertrouwen erop dat we ook 
in de komende jaren vanuit Nederland kunnen blijven bijdragen aan een betere toekomst 
voor de vele arme kinderen in Dhandhuka, India! 
 
Mocht u de volledige tekst van het Jaarverslag 2013 willen ontvangen, dan kunt u contact 
opnemen met ons secretariaat op Pinksterbloem 82, 4102 KD te Culemborg, tel. 0345-
512557 (Margreeth van den Dool) of mailen naar SJJN@hotmail.com. Ook is het 
Jaarverslag 2013 en dat van eerdere jaren te vinden op onze website: www.sjjn.nl.    
 

http://www.sjjn.nl/
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Met vriendelijke groeten van het SJJN-bestuur: Robert Boldewijn, Gideon Bolt, Margreeth 
van den Dool, Mariëtte Haasbroek, Dieuwertje Verschoor, Rogier Verschoor, Amke 
Zevenbergen en John Zevenbergen. 
 
Wilt u voortaan liever uw nieuwsbrief per e-mail ontvangen? U kunt uw e-mailadres 
mailen naar: SJJN@hotmail.com  
 
 
De Stichting Jeevan Jyot Nederland is gericht op ondersteuning van de school en het 
kinderhuis Jeevan Jyot in Dhandhuka in India. De school en het kinderhuis maken onderdeel 
uit van een kerkelijk centrum dat tal van ontwikkelingsactiviteiten biedt aan de bevolking 
zoals onderwijs, gezondheidszorg, technische assistentie en kleinschalige leningen aan 
boeren. Alle activiteiten zijn voor iedereen, ongeacht geloof, geslacht, leeftijd of kaste. Er is 
speciale aandacht voor verbetering van de positie van vrouwen en meisjes en van de 
laagste kasten en kastelozen. Zo draagt de kerk actief bij aan de bestrijding van armoede op 
het platteland van Dhandhuka. 
 
Eén van de belangrijkste taken is het toegankelijk maken van basis- en middelbaar 
onderwijs voor de armen in de Dhandhuka regio. De Stichting Jeevan Jyot Nederland levert 
hier een bijdrage aan door het werven van donateurs in Nederland via een financieel 
adoptieplan. Een donateur kan één of meer kinderen financieel adopteren voor € 6 per kind 
per maand. Alhoewel de maandelijkse bijdrage is gebaseerd op de algemene kosten voor 
levensonderhoud van één kind, wordt de bijdrage niet slechts aan dat ene financieel 
geadopteerde kind besteed, maar komen alle bijdragen samen ten goede aan de school en 
het hele kinderhuis Jeevan Jyot. 
 

 
Stichting Jeevan Jyot Nederland, Pinksterbloem 82, 4102 KD Culemborg (tel. 0345-512557) 
Bankrekening: NL35INGB0007235687, Website: www.sjjn.nl, Email: SJJN@hotmail.com 
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