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Banderpatti nieuws
Op dit moment gaan er 41 kinderen naar
school. Zes kinderen gaan nog naar de
E.I.C.T. en 35 kinderen naar de Teresa day
school. Een schooljaar liep voorheen altijd
van April/April maar sinds 2008 is dit
veranderd in: Januari/December.

gemotiveerd en hebben een goede aandacht
voor hun studie. De kinderen worden
voorzien van goede informatie, boeken en
moderne materialen. Ons doel is om
ieder individu die aandacht te geven welke
het nodig heeft. Ons motto is hun niveau en
standaard te verhogen.
De studenten komen uit arme gezinnen, maar
zijn zeer getalenteerd. We gaan werken aan
een goede basis zodat ze goed kunnen
presteren in de toekomst.
Sk. Ansar.

We hopen dat al de kinderen in januari
overgaan naar een andere klas. Ook zullen
dan de zes kinderen van de E.I.C.T.-school
naar de Teresa day school gaan.

Theresa day school.

Wij zijn blij dat het zo goed gaat met de
kinderen dit alles is ook dankzij Sanjeev Francis
die de kinderen na schooltijd bijles geeft in de
Engelse taal. Verder helpt hij de kinderen bij hun
huiswerk.

Sanjeev Francis aan het woord
E.I.C.T.-school (kleuterschool)

Lerares van de E.I.C.T.-school.
Ik wil u hartelijk bedanken dat u uw kind bij
ons op de E.I.C.T school heeft geplaatst,
waar wij hun onderwijs geven. De kinderen
zijn erg slim en intelligent. Ze doen erg goed
hun best en worden zo goede burgers van
India.
Mrs. P. White
Lerares van de Theresa Day school
Ik zou graag van de gelegenheid gebruik
willen maken om iets te schrijven over de
studie van uw kind. De kinderen zijn

Ik ben blij dat het zo goed gaat met de kinderen.
Soms zijn er kinderen bij die moeite hebben met
bepaalde vakken en weer andere kinderen hebben
hulp nodig bij hun huiswerk. Ik ben altijd bezig
om de uitleg zo simpel & duidelijk mogelijk aan de
kinderen over te brengen, ik maak gebruik van
materialen uit de bibliotheek. Ook heb ik overleg
met de school van het kind ik geef aan waar een
kind zwak in is en welk kind extra aandacht nodig
heeft.
Ik ben zeer tevreden over hen en het verbaasd
me soms te zien hoe intelligent ze zijn. De
resultaten maken ook dat ik mijn werk graag doe.

Verder bezoek ik de kinderen thuis en weet wie
hun

ouders

zijn.

Als

ik

zie

in

welke

omstandigheden deze kinderen wonen dan blijft
er één wens over, “De hoop dat ze door de studie
van hun kind het later beter zullen krijgen”.

pensionering is ze teruggegaan naar
Engeland. Ze is de 70 gepasseerd maar
bezoekt nog ieder jaar zoals zij zegt “haar
kinderen. Ook ons team is altijd blij met
haar aanwezigheid. Ze geeft bemoediging en
ondersteuning waar nodig. Ook neemt ze
voor iedereen als waardering een cadeautje
mee.

Bezoek op school

Bezoek
Ieder jaar brengen de dames Diana & Nora
uit Engeland een bezoek aan het Banderpatti
straatproject. Diana & Nora zijn vrienden
van het Banderpatti project en sponsoren
zelf ook kinderen.

Mevrouw Williams hier rechts op de foto.

Stichting: Global Care Foundation
Als stichting hebben wij het afgelopen jaar
met onze stand op markten & braderieën
gestaan.

Het is altijd een groot feest als er
bezoekers komen. Diana & Nora verzamelen
in Engeland kleding voor de kinderen en deze
wordt bij aankomst uitgedeeld. Ook is er
voor ieder kind een presentje.

Sinds 2008 verkopen wij bij onze artikelen,
spulletjes uit India. Dit varieert van
sieraden, sjaals, lederen portemonnees enz.
Wij hopen in de toekomst de artikelen ook
online te kunnen aan bieden.

Bezoek bij één van de kinderen thuis

Diana & Nora bezoeken de kinderen die zij
sponsoren ook thuis. Daar het kind nu Engels
spreekt kunnen ze nu ook communiceren met
de ouders.
Ieder jaar gaat Mevrouw Williams naar
India. Mevrouw Williams sponsort ook
kinderen van het Banderpatti straatproject,
ze is er vanaf het begin bij geweest.
Voorheen werkte mevrouw Williams bij het
Leger des Heils in India maar na haar

Bedankt
Wij willen u samen met ons team in India
hartelijk
danken
voor
uw
inzet,
ondersteuning en sponsoring aan de kinderen
van de Bander-Patti gemeenschap. Door uw
hulp kunnen wij ons werk voortzetten.
Wij hopen dat u ons zal blijven steunen
zodat wij de hulp kunnen bieden die zo hard
nodig is.
Stichting: Global Care Foundation, Bernhardlaan
50, 9291 HP Kollum. Bankrekening: 41.13.45.168

