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Overdenking van de schrijfster
Afgelopen week was er een rapportage op
televisie over de krottenwijken in India.
Automatisch gaan mijn gedachten naar de Old
Park Street waar de Banderpatti gemeenschap
leeft en waar onze stichting zich voor in zet.

Old Park Street

Het is precies tien jaar geleden dat ik voor het
eerst kennis maakte met de Banderpatti
gemeenschap in India. Ik weet nog precies wat ik
dacht voelde en rook. Daar liep ik dan als
westerling, camera in aanslag om de ellende van
deze mensen te ver eeuwigen maar zover kwam
het niet. Ik kon het niet. Ik heb Dhr. Peters
gevraagd om dit voor mij te doen.
Achteraf gezien ben ik natuurlijk wel blij dat er
foto’s zijn gemaakt want hierdoor is het plan
geboren om ons in te zetten voor de kinderen van
deze gemeenschap.
Wij zijn trots op onze kinderen dat ze zo hun
best doen op school en dat ze ons brieven
schrijven in het Engels, wie had dat tien jaar
geleden kunnen denken. Wij willen al onze
sponsors bedanken want zonder uw hulp was dit
niet mogelijk geweest.
Alie Peters - Tigchelaar

Bander-Patti nieuws

Brief van Shaista Parveer
Beste Sponsor, Hoe gaat het met u ik hoop goed.
Met mij gaat het goed ik zit nu in klas vier. Ik
ben tijdens de vakantie samen met mijn familie
voor een picknick naar het
wetenschapspark geweest dit vond
ik reuze interessant. Ik ben erg
blij dat ik naar school kan gaan en
ik ben erg blij met mijn
studieboeken. Ik doe goed mijn
best. Ik wil u van harte bedanken voor wat u voor
mij doet. Ik wens u veel liefde en Gods zegen toe.
Brief van MD Alfaiz
Beste Sponsor, Hoe gaat het met
u ik hoop goed. Met mij gaat het
ook goed. Ik bid altijd voor u dat
u in goede gezondheid mag
blijven. Ik doe erg goed mijn best
op school. Ik zit nu in klas vijf. Ik ben zo blij dat
ik uw sponsor kind mag zijn. Ik wil u van harte
bedanken voor alles wat u voor mij doet.
Brief van Akash Hela
Beste Sponsor, Hoe gaat het met u, ik hoop goed.
Met mij gaat het goed. Ik ben in de vakantie naar
de plaats Lilvach geweest voor
puja en heb het hier reuze naar
de zin gehad. Ik zit in klas drie
en doe erg goed mijn best zodat
ik het volgende jaar naar klas
vier kan. Ik wil u bedanken dat u
zoveel voor mij doet. Nog meer dan mijn familie
voor mij kan doen. Veel liefs en alle goeds
toegewenst van mij en mijn familie.
Brief van Sana Siddique
Beste Sponsor, Hoe gaat het met u, ik hoop dat
het goed met u gaat. Mijn familie en ik zijn u erg
dankbaar voor de liefde en suport die u ons
geeft. We zullen u hier altijd dankbaar voor
blijven. Ik ben bezig om me voor te bereiden voor
de laatste toetsing deze is in de maand in
December.
Ik ben erg blij want in December is het ook
kerstfeest en deze keer mag ik een engel zijn in
het kerst verhaal. En we krijgen kerst cadeautjes
en we weten dat deze van u komen en we willen u
hier hartelijk voor bedanken.

Verslag van de Teresa Day School door de
direkteur Sk. Ansar
Via deze brief laten weten hoe het met de studie
van uw leerlingen gaat. Een tijdje geleden was er
een groepje leerlingen welke niet goed mee kon
komen in de klas.
Door extra aandacht en
zelfstudie gaat dit nu een stuk beter.
Veel leerlingen hebben in het begin moeite met
de lessen wiskunde en wetenschap maar door de
extra aandacht zijn ze met sprongen vooruit
gegaan en doen ze goed hun best om bij te
blijven. Als ze zo door blijven gaan dan komt het
wel goed met hen.
Ook informeer ik de ouders over de studie van
hun kinderen zij kunnen de kinderen ook
aanmoedigen om hun best te doen en om zich te
gedragen.
Ik wil u garanderen dat wij als school onze best
zullen blijven doen voor deze groep leerlingen
zodat ze iets zullen bereiken in de toekomst.
Verslag Sanjiv Francis
Bij deze een verslagje van Sanjiv Francis die de
kinderen na schooltijd bijles geeft in de
onderwerpen die ze moeilijk vinden.

Global Care Foundation
Zoals we in onze introductie brief schrijven,
geven wij graag spreekbeurten voor groepen,
scholen en kerken dit doen we d.m.v. een
powerpoint presentatie. Vorig jaar hebben wij dit
mogen doen in de PKN gemeente te Kootstertille.
Door de samenwerking met de zendingcommissie
en Ds. J. Glas werd het een mooie dienst. Wij
willen u hartelijk bedanken voor uw vertrouwen in
ons als stichting en inzet voor de kinderen van de
Banderpatti gemeenschap.
Ook gaat de jeugd van deze gemeente zich
inzetten voor deze groep kinderen, dit door het
hele seizoen lege flessen in te zamelen. Ook de
jeugd willen wij alvast van harte bedanken voor
hun inzet.
Thee en Indiase kruiden
Naast de verkoop
van India artikelen
zijn wij sinds kort
gestart met de
verkoop van losse
thee en Indiase
kruiden.
De opbrengst wordt gebruikt voor het
Banderpattistraatproject.
Op
de
website
www.gcnl.org vind u hier meer informatie over.
Wij hopen u t.z.t. een webwinkel aan te kunnen
bieden. Af en toe staan we
met onze producten op de
markt of worden wij uit
genodigd door scholen of
bedrijven. Eind december
mogen wij een powerpoint
presentatie plus verkoop aan het Alpha College
Groningen. Hiervoor alvast onze hartelijke dank.

De leerlingen doen goed hun best om mee te
kunnen komen in de klas. Je kunt dit zien aan de
toets momenten welke vier keer per jaar plaats
vinden. Het gaat steeds beter met hen en het
doet mij plezier hen zo te zien groeien.

Bedankt
Stichting Global Care wil u namens de ouders van
deze kinderen van harte bedanken voor uw hulp
en inzet voor de toekomst van hun kind.
Samen staan wij sterk. Helpt u het komende jaar
mee zodat deze kinderen naar school kunnen
blijven gaan?

We hebben net het regen seizoen achter de rug.
In deze periodes raken kinderen wat achterop
met hun studie omdat ze ziek raken in deze
periode. Voor andere kinderen is het weer
moeilijk om te komen daar de straten overlopen
met water.
Nu het weer wat rustiger word probeer ik de
kinderen klaar te stomen voor hun laatste
toetsing welke in December plaats zal vinden
hieruit zal blijken of ze over zullen gaan naar een
andere klas.

Stichting: Global Care Foundation, P/A Bernhardlaan
50, 9291 HP Kollum. Bankrekening: 41.13.45.168
Wij zijn aangewezen als een algemeen nut beogende
instelling. Uw gift aan onze stichting kan
aftrekbaar zijn.

