
 

Nyhedsbrev nr. 34            

            Marts 2020 

Kære medlemmer og sponsorer 

Tak for jeres støtte til vores arbejde med at hjælpe børn i Indien og på Sri Lanka til 

en bedre tilværelse. 

Vi har flere børn, der står og venter på en ny sponsor/fadder. Også børn og unge 

med et forholdsvis kortvarigt støttebehov, indtil skolen og uddannelsen er slut: 

Bl.a. disse børn mangler en sponsor               Er du den sponsor? 

73 - B. Swetha 

25.08.2006 

Klasse:  

9th standard 

Projekt: 

VALAR 

 

 

   

 

Denne pige som bor i en landsby nær 

Trankebar, har mistet sin sponsor og 

søger en ny, som vil støtte hende til 

hun er færdig med sin uddannelse.                         

 

V 34  

S. Sanjay Kannan 
13.05.2000 

Klasse:  
ITI 1st Year  

Projekt:  

VALAR 

 

 

   

 

Denne dreng, som bor i en landsby nær 

Trankebar, har mistet sin sponsor og 

søger en ny, som vil støtte ham til han 

er færdig med college om  2 -3 år. 

 

                           

Pige: 

27 - Ekta Chauhan 

17 år 

Klasse: 

College 1. 

Projekt: 

TARA 

 

 

 

Denne pige bor i landsbyen Nikau, som 

ligger nær Agra (Taj Mahal) 

Hun ønsker en ny sponsor, som vil 

hjælpe hende til hun er færdig med 

college 2-3 år 

   

Ring til Maj-Britt 22 58 33 42 for nyt sponsorat.  

 

Facebook:       Naya Jiwan (NGO) 



Hjemmesiden www.naya-jiwan.com 

Besøg vores hjemmeside og giv os gerne feed-back med ros og ris.  

Medlemskontingent på 100 kr. 

Faktura er udsendt til alle med en betalingsfrist pr. 20.02.2020. 

Rigtig mange har allerede betalt ind på reg. 6854 nr. 198 196. Tak for det! 

En stor del af kontingenterne anvendes hvert år til julegaver til børnene. 

Er du i tvivl om du er medlem – så ring og spørg Maj-Britt 22 58 33 42. 

Indbetalinger til dit sponsorbarn 

For at gøre det meget nemmere for kassereren, så indbetal venligst til dit 

sponsorbarn på følgende konti, afhængig af hvor du har dit sponsorbarn: 

 Sponsorsted Reg.nr. Konto nummer 

Sponsorbørn Valar 6854 198220 

Sponsorbørn Kumaon 6854 198212 

Sponsorbørn Tara/Nikau 6854 198238 

Sponsorbørn Sphoorti 6854 1039159 

Sponsorbørn Sri Lanka 6854 203459 

 

Arbejdsgruppen:  

Også i 2020 skal vi på en hel del markeder: Godsbanen (Århus), Fængslet (Horsens), 

Tangkrogen (Århus), Vester Mølle (Skanderborg), Fjellerup (Fjellerup Strand 

Norddjursland), samt i Odder. 

Her kan finde os: 

Marts: 29.2+1.3. Godsbanen i Århus 

Maj: 21.-24. Tangkrogen i Aarhus 

Juni: Vestermølle ved Skanderborg  

lørdagsmarked i Ry ved Kvickly  

– også juli & august  

Juli: 16.-19. Fjellerup Marked 

August: 29.-30. Godsbanen i Århus 

Vi sælger strik, som vores dygtige strikkepiger laver, smykker 

og glasting m.m. 

Også lopper og antikviteter sælger vi, så der vil være mulighed for at finde lige den 

ting, du netop står og ”mangler”.  

 

http://www.naya-jiwan.com/


Kære medlemmer, faddere og sponsorer. 

Som sponsor må du meget gerne skrive et brev til dit barn – send det via Maj-Britt 

på majbrittgronborg@gmail.com. Du må gerne skrive på dansk, så vil vi oversætte 

det for dig. 

Som du ved, er Naya Jiwan en nonprofit organisation, der hjælper børn i nød uden 

skelen til kultur, race og religion. 

Alle i bestyrelsen arbejder ulønnet og indsamlede midler går ubeskåret til at sikre 

børns skolegang, mad og sundhedsydelser. 

India-2020-tour: 

4 medlemmer fra bestyrelsen og 4 andre sponsorer og medlemmer rejser 10. marts 

2020 til Indien og Sri Lanka for at besøge de fleste af vore projekter. 

Første stop er New Delhi, hvor organisationen Tara besøges og deltagerne vil mødes 

med en del af vore kontaktpersoner. Herefter kører deltagerne mod nordøst til 

Himmalaya-bjergene til byen Almora, hvor Kumaon-projektet besøges og en række 

små bjerglandsbyer med børne-og kvindeprojekter. 

Efter returnering til Delhi køres mod sydvest for besøg på Nikau-projektet undervejs 

til Agra og Jaipur, hvor der også er tid for lidt turistbesøg og selvsyn med nogle 

seværdigheder. 

Efter fly til Chennai og transport til Trankebar har deltagerne ophold omkring 

børnehjemmet og projektet Valar og omkringliggende landsbyer. Det er her Naya 

Jiwan  

har flest sponsorbørn, og også et sted der blev besøgt med stor succes i 2018, 

ligesom de øvrige steder. 

Igen i år vil der blive oplæst et kort HC Andersen eventyr for børnene og uddelt 

gaver alle steder deltagerne kommer frem. 

Sidste stop efter retur til Chennai og med fly til Colombo på Sri Lanka, er et 

skoleprojekt Naya Jiwan har her i det nordvestlige. 

Alle steder vil deltagerne komme tæt på børnene i undervisningssituationer og 

dagligdags rutiner. 

Der vil så være få dage til nogle turistmål, inden det går retur fra Colombo via Delhi 

med KLM til Amsterdam og Billund. 

Det hele er 100% for deltagernes egen regning selvfølgelig. 

 

Med venlig hilsen  

Naya Jiwan 

Nyhedsbrev nr. 35 udsendes medio september 2020. 
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