
Nieuwsbrief 2013 

 

In deze brief leest u het nieuws van Stichting 

Global Care Foundation. 

 

S.K. Ansar -directeur van de Teresa Day School- 

Ik houd u graag op de hoogte over de voortgang 

van uw leerlingen en 

hoe wij hier lesgeven. 

Onze leerkrachten 

zijn betrokken bij het 

welbevinden van de 

leerlingen, zowel 

geestelijk als fysiek.  

 

Iedere leerkracht geeft les in zijn of haar 

onderwerp.  

Wij onderwijzen de leerlingen op een manier 

zodat ze maatschappelijk gezien iets kunnen 

betekenen voor de samenleving.  

 

We doen ons best om de leerling niet het gevoel 

te geven dat ze anders zijn. Uiteindelijk behoren 

ze allemaal tot arme gezinnen. Om dit beleid 

efficiënter te laten verlopen, moet er een 

wederzijdse samenwerking zijn. Als u deze 

leerlingen blijft sponsoren dan zullen ze een 

andere toekomst tegemoet gaan dan die van hun 

ouders. Met veel respect voor uw werk eindig ik 

mijn brief. 

 

Brief Mijn naam is Azra 

Jabeen onderwijzer aan 

de Teresa Day School 

Ik geef les aan klas 

zeven. Ik wil u laten 

weten dat uw leerlingen 

het goed doen. Ik geef 

les in Engels, aardrijkskunde, algemene kennis en 

geschiedenis.  

 

Als we de onderwerpen goed willen leren moet de 

basis goed zijn. We zijn bezig met gesproken en 

geschreven tekst. Bij aardrijkskunde moeten we 

de landen en steden kennen, de zeeën, het 

klimaat en de bevolking. Bij geschiedenis gaat het 

om de gebeurtenissen van het verleden en 

algemene kennis omvat alles in algemene zin,  

vergelijkbaar met maatschappijleer. Ik probeer 

mijn best te doen om hen bewust te maken van al 

deze zaken. 

 

 

 

Verkoop thee en kruiden 

In onze vorige nieuwsbrief 

schreven wij over onze start met 

de verkoop van verse thee en 

Indiase kruiden maar we maken 

ook leuke gevarieerde pakketjes. Wij vinden dit 

een leuk idee voor de feestdagen of gewoon als 

cadeautje.  

 

Nieuwsgierig geworden? Op onze website staat 

een lijst met thee en kruiden. Uw bestelling komt 

ten goede van de Bander-Patti leefgemeenschap. 

  

Oproep: We zijn op zoek naar enthousiaste en 

creatieve vrijwilligers die ons actieteam willen 

versterken. Ook hebben we bestuurlijke krachten 

nodig. Wil je meedoen? Mail dan naar info@ 

gcnl.org. 

 
Proef de Indiase keuken! 

Wie de Indiase keuken wil proeven kan bij ons 

terecht. We willen gaan koken voor kleine 

groepen. Dit ten goede van het Bander-Patti 

project. Wilt u meer informatie? Uw bericht is 

van harte welkom via info@gcnl.org 

 
Flessen actie Kootstertille 

14 april 2013 waren wij uitgenodigd door de jeugd 

van de PKN-kerk te Kootstertille. Hier werd ons 

een waardecheque aangeboden van € 265,00. Bij 

de cheque ontvingen 

we de opbrengst van 

de collecte van  

€102,93. Het geld 

wordt gebruikt om 

straatkinderen in 

India naar school te 

laten gaan. Het geld was bijeengebracht door een 

seizoen lang flessen sparen. Wij willen de jeugd 

van Kootstertille van harte bedanken! 

Vakantie 
Afgelopen zomer zijn we op 

vakantie geweest bij mijn zus 

en zwager in Amerika.  

 

We hebben in de Hamlin 

Reformed Church in Castlewood een 

PowerPointpresentatie gegeven over het Bander-

Patti project. Hamlin Reformed Church is een 

kleine en warme gemeente waar wij ons van harte 

welkom voelen. Wij willen iedereen hartelijk 

bedanken voor de gastvrijheid, ondersteuning en 

support die wij van hen mochten ontvangen. 

mailto:info@gcnl.org


 
Markt 

Afgelopen zomer 

hebben wij in 

Eastermar op de 

markt gestaan. We 

stonden er met een 

altijd prijs- stand 

en onze eigen stand.  

 

Ons actieteam was ook aanwezig en liepen in 

grabbel jurken rond. We 

kunnen terugzien op een 

goede en gezellige dag. 

We willen iedereen die 

ons die dag geholpen 

heeft van harte 

bedanken. 

 

Zondagschool 

Mijn naam is Mitu Mondal. 

Samen met mijn collega geef 

ik zondagschool aan de 

kinderen van de Bander-

Patti gemeenschap. We doen 

dit graag. We willen de kinderen vertellen over 

Jezus. De kinderen weten al hoe Jezus geboren 

is. Het Kerstverhaal spelen ze ieder jaar weer. 

Ook vertellen we hun waarom Jezus moest 

sterven. 
 

We leren de kinderen ook nieuwe 

liederen. Op dit moment zijn we weer 

volop bezig met de kerstliederen. De 

afgelopen periode hebben we hen onder andere 

de verhalen van Adam en Eva, Noach en de 

verloren zoon vertelt. Ook laten we de kinderen 

zelf uit de Bijbel lezen en leren hun hoe te 

bidden. Dit doen ze alleen en ze mogen kiezen of 

ze dit in het Hindi of in het 

Engels willen doen. 

 

Wij doen dit omdat wij het 

evangelie willen verkondigen aan mensen die 

Jezus nog niet kennen. Zodat iedereen weet wat 

Hij voor ons 

gedaan heeft. De 

kinderen vinden 

het fijn op de 

zondagschool. Ze 

genieten verder 

van al de andere 

activiteiten die 

we doen. 

 

We zijn erg blij dat er ook andere kinderen naar 

de zondagschool komen. 

We hopen dat wat zij 

horen, ze ook weer gaan 

door vertellen aan 

anderen. 

 

 

Ik wil u bedanken dat u mij deze gelegenheid 

geeft om deze kinderen over Jezus te vertellen. 

Ik ben er zeker van dat de kinderen u ook willen 

bedanken voor al de ondersteuning die u hen 

geeft. 

 

Kerst 2013 De kinderen 

kijken er alweer naar 

uit: samen oefenen voor 

kerst. Het is altijd weer 

spannend schrijft 

Shazia. Wie zou zij dit 

jaar mogen zijn? 

 

Op de foto’s kunt u zien hoeveel werk ons team in 

India er ieder jaar van maakt om alles er piekfijn 

uit te laten zien. Daarnaast zijn ze al maanden 

bezig met oefenen en het verzamelen van kleding. 

Ze doen dit omdat ze er voor de kinderen een 

onvergetelijke dag van willen maken. Niet alleen 

de kinderen genieten van deze dag maar ook het 

team zelf, de ouders en gasten. Als het optreden 

voorbij is dan zitten we 

samen te eten en na te 

praten over de mooie dag. 

  

Het laatste onderdeel is 

altijd het spannendste 

voor het kind. Het uitdelen 

van de cadeautjes. Ieder jaar krijgen de kinderen 

een nuttig cadeau bijv. een warme deken, 

regenkleding of een 

schooltas en ook iets 

om mee te spelen. Dit 

is iets wat ze in hun 

leef- en woonomgeving 

anders nooit zullen 

krijgen. 

 

Voor de bekostiging van kerstviering in India 

zoeken wij donateurs. Helpt u mee om er ook dit 

jaar een onvergetelijke dag van te maken? 

 

Bedankt 

Wij willen iedereen die ons dit jaar geholpen 

heeft op wat voor 

manier dan ook, 

hartelijk bedanken.  

 

Zo denken wij aan 

onze sponsors, het 

Alfa Collega te 

Groningen waar wij 

in december 2012 een PowerPointpresentatie 

mochten geven en al die mensen die ons op welke 

manier geholpen heeft. 
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