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In dit nummer vindt u de volgende onderwerpen:
▪ Bander-Patti Nieuws
▪ Brieven van kinderen
▪ In vogelvlucht: Zes jaar sponsoring
▪ Activiteiten Stichting Global Care
Bander-Patti nieuws
Op dit moment gaan al onze 41 kinderen naar de
Theresa Day School. De zes kinderen die vorig
jaar nog op de kleuterschool zaten hebben hun
eindtoets gehaald en zijn in april 2010
overgeplaatst.
Het was voor de kinderen in het begin wennen aan
de nieuwe school. Het leersysteem op de Theresa
Day school is anders en het tempo ligt hoger. De
toetsen vonden ze moeilijk maar gelukkig kunnen
de kinderen altijd terugvallen op Sanjiv Francis
die de kinderen helpt bij hun huiswerk. Hij
ondersteund de kinderen bij vakken die extra
aandacht nodig hebben.

Brief 2
Beste sponsors,
Hoe gaat het met u. Ik hoop dat u allemaal
gezond & wel bent. Met mij gaat het goed. Op
school doe ik erg goed mijn best. Ik zit in de 3 de
klas. Mijn favoriete les is natuur & milieu. Ik kom
uit een gezin van 9 personen. Mijn vader
repareert schoenen en mijn moeder werkt thuis.
Ik heb 3 broers & 3 zussen. Ik heb veel vrienden
op school, we spelen vaak “Ludo” op straat dat is
een spel met dobbelstenen. Op school leer ik veel
nieuwe dingen. We krijgen ook computerles. Dat
vind ik erg interessant. Ik ben ontzettend blij
dat ik naar school kan gaan en dat allemaal door
uw hulp. Ik wil u hiervoor hartelijk bedanken.
Simran Nisha
In vogelvlucht
Zes jaar sponsoring
Toen stichting Global Care in 2003 werd
opgericht was de “SAAD School te Augustinusga”
de eerste school die ons sponsorde.
Na zes jaar sponsoring heeft de school besloten
om een ander project te steunen. Hieronder een
terugblik op zes jaar steun.
September 2004:
Na een introductiemorgen werd er een flessen
actie op touw gezet waarbij € 255,- bijeen
gebracht werd. Van dat geld hebben wij voor de
kinderen, regenkleding gekocht.

Sanjiv Francis geeft bijles aan een groepje kinderen

Brieven van kinderen: brief 1
Beste sponsors,
Hoe gaat het met u? Met mij gaat het goed. Ik
zit in klas 5 van de Theresa Day School. Ik heb
mijn eerste toetsen gehad en ik ben geslaagd
voor al de onderwerpen. Ik kom uit een gezin van
5 personen Ik heb een jongere broer. Hij zit in
de 3de klas. Mijn moeder is huisvrouw & mijn
vader werkt als bediende. Mijn oma woont ook bij

ons. Ik hou van voetbal. Op school doen we ook
aan sport, dat vind ik geweldig. Ik ben blij dat
ik naar school ga. Ik leer hier veel nieuwe
dingen. Ik wil al de sponsors bedanken dat ik naar
school kan gaan.
Imran Ali

Saad school in Holland van harte bedankt!

De fancy fair in 2006 bracht € 500,- op. Van dit
geld zijn de kinderen voor het eerst naar een
pretpark geweest.

Van het zendingsgeld hebben wij:
* Nieuwe kinderen geplaatst.
* Hebben kinderen een toekomst gekregen.
* Hebben we mogen vertellen van Jezus en
Samen met hen kerstfeest mogen vieren.
* Cadeaus kunnen kopen en hun laten weten
Dat ze bijzonder zijn.
* De kinderen zijn in al die jaren veranderd.
* Ze hebben andere kinderen om mee te
Spelen.
* Hun kijk op de wereld is veranderd.
* Ze tellen mee.
* En bovenal: “Ze hebben een toekomst”
Zeven jaar sponsoring
Na zeven jaar sponsoring stopt mevrouw Williams
met de ondersteuning aan de kinderen.
Mevrouw Williams begon haar ondersteuning aan
de kinderen in 2002, nog voor de oprichting van
de stichting. In al deze jaren heeft ze
uiteindelijk voor 20 kinderen het schoolgeld
betaald.

Presentatie door Dolphin Peters

Projectdag de Stapstien
31 maart was de project dag. Nadat er eerst op
school in verschillende klassen gewerkt was aan
het project over straatkinderen, en de kinderen
geld ingezameld hadden met het doen van
“putsjes” werd er in school van alles
georganiseerd, zoals: schminken, haarknippen en
het draaiend rad. Je kon aan vele spelletjes mee
doen en er waren vele prijzen te winnen.
Op het plein stond een viskar. In school werd er
popcorn gemaakt en er waren Indiase hapjes en
zoveel meer…

Mevrouw Williams (2de van links)

Mevrouw Williams is een goede vriendin & moeder
voor ons en de kinderen geweest. Omdat ze nu
een hoge leeftijd heeft bereikt, heeft ze
aangegeven om per 2011 te stoppen. Wel zal ze
als haar gezondheid dit toe laat het project in
India blijven bezoeken.
Activiteiten Stichting Global Care
Zoals we in onze vorige nieuwsbrief al schreven,
staan we een paar keer per jaar op markten en
braderieën voor het Bander-Patti project. Dit
jaar hebben wij artikelen verkocht op de actie
dag die werd georganiseerd vanuit basisschool de
Stapstien te Kollumerzwaag. De school heeft met
deze
actie
een
geweldig
bedrag
van
€4.500,00 bijeengebracht.
Eind maart 2010 hebben wij aan groep 8 van de
Stapstien een presentatie gegeven. We hebben
met behulp van het digitale schoolbord foto’s en
informatie kunnen laten zien. Na de presentatie
konden de kinderen vragen stellen.

Actie de Stapstien voor het Bander-Patti project

Bedankt
Er zijn veel mensen - zoals u - die ons sponsoren.
Door uw hulp hebben wij veel kunnen bereiken.
Wij willen u samen met ons team in India en de
kinderen van de Bander-Patti gemeenschap
hartelijk bedanken voor uw inzet, ondersteuning,
hulp en sponsoring. Met uw hulp kunnen wij ons
werk voortzetten.
Wij hopen dat u ons zult blijven steunen zodat
wij de hulp kunnen bieden die zo hard nodig is.
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