
 

Nyhedsbrev nr. 37            

            Marts 2021 

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. 

Ordinær generalforsamling bliver lørdag d. 7/8-2021 – udsat fra 25/4-2021. 

 

Facebook:       Naya Jiwan (NGO) 

 

 

Hjemmesiden www.naya-jiwan.com 

Besøg vores hjemmeside – den ajourføres løbende.   

Medlemskontingent på 100 kr. 

Faktura er udsendt til alle med en betalingsfrist pr. 20.02.2021. 

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

Som du måske ved, bruger vi en del af kontingentpengene på julegaver  

til sponsorbørnene. Så vi vedhæfter faktura på ny – det er vigtigt at betale.  

Sidste år nåede vi igen over 300 betalende medlemmer, og det betyder, at der 

opnås skattefradrag for 2020 for betalte sponsorbetalinger, for de medlemmer, som 

har afleveret cpr.nr. til formanden. 

Spørgsmål om cpr.nr. til Jette 22 15 33 42, om medlemskab til 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 

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


 

Vi har flere unge, der står og venter på en ny sponsor. Unge med et forholdsvis 

kortvarigt støttebehov, indtil uddannelsen er slut: 

Udvalgte unge UDEN sponsor                                    Er du den sponsor? 

 

KUMAON                   

 

63 NIKITA 

 

10. KLASSE 

 

 

 

 

 

   

 
      Nikita har desværre mistet sin 

sponsor. 

 

Under coronaen har det været svært for 

hende at studere. 

Hun arbejder hårdt for at få gode 

karakterer. 

Nedlukningen under coronaen har også 

været meget hård for familien                     

TARA/Nikau 

 
14 

 

Subhash 

 

18 år 

 

12. klasse 

 

 
Subhash har desværre mistet sin 

sponsor 

 

Han har lige fået at vide, at han kan 

komme på college hvor han vil læse 

kunst. 

 

Derfor søger vi en ny sponsor til ham, som 

vil hjælpe ham i ca 3 år. 

KUMAON 

 

161 Saurabh  

 

16-01-2013 

 

1. klasse 
 

 

 

Shaurabs far døde i en ulykke. Da hans 

far døde var han kun 1 år gammel. Hans 

mor arbejder. 

Familiens økonomiske tilstand er meget 

dårlig, hans mor er altid bekymret for 

Shaurabs fremtid. 

 

 

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

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. 

mailto:majbrittgronborg@gmail.com


Arbejdsgruppen:  

Ja, i disse tider er der ikke noget, der er helt sikkert.  
Ingen ved, hvornår vi igen kan bevæge os frit. 
I 2020 blev alle markeder, hvor vi plejer at sælge vores ting, 
lukket, hvorfor vi, som tidligere fortalt, valgte at leje en stand 
hos Kirppu, Horsens.  
Kirppu har været lukket ned siden 23.december 2020, så det 
eneste salg, vi har haft over de sidste måneder, har været, hvad 
vi kunne sælge via Facebook.  
Det, vi har haft mest succes med, er salg af egernfoderhuse. 
 
Men vi håber, at 2021 bliver bedre og har meldt os til følgende 
markeder: 

5. + 6. juni:             Godsbanen, Århus 
19.+ 20.juni:           Fængslet i Horsens 
22.-25.juli:              Fjellerup Marked 
20.-22.august:        Århus Kræmmermarked på Tangkrogen 
4.+5. september:   Godsbanen, Århus 
23.+24. oktober:    Fængslet i Horsens 
30.+31. oktober:    Godsbanen, Århus 
12.-14. november: Fængslet i Horsens 
19.-21.november:  Fængslet i Horsens 

 
På www.naya-jiwan.com opdaterer vi løbende om de forskellige markeder. 

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”.  

 
Store donationer sendt af sted i 2020: 

Efter vores tur til Indien indsamlede vi penge til covid-19 hjælp og dejligt, at mange 
havde lyst til at støtte dette projekt. Vi kunne derfor sende kr. 20.000 derned. 
Beløbet blev fordelt mellem de 5 projekter vi har, alt efter hvor mange sponsorbørn, 
vi har de forskellige steder. 
På vores tur til Indien nåede vi kun at besøge 2 af vore projekter, og disse to 
projekter lovede arbejdsdsgruppen at ville støtte med penge til opførelse af 
vandtanke og fremstilling af hygiejnebind m.v. 
Hygiejnebindene er blevet til mundbind, da det p.t. er mere nødvendigt. 
Arbejdsgruppen har derfor i december 2020 sendt kr. 15.000 til opførelse af 
vandtanke, kr. 10.000 til fremstilling af mundbind og kr. 15.000 til oprettelse af 
mikrolån. 
Alt i alt har vi i 2020, udover sponsorater og julegaver til sponsorbørnene, sendt kr. 
60.000 til hjælp til vores projekter. 
OG ALT DETTE HAR KUN KUNNET LADET SIG GØRE P.G.A. DIN STØTTE TIL VORES 
ARBEJDE, HERUNDER KONTIENGENTBETALING, DONATIONER OG KØB AF VORES 
VARER PÅ DIVERSE MARKEDER. SÅ ENDNU ENGANG TAK FOR DIN STØTTE. 

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


Corona-situationen i Indien: 

Det lysner med corona-situationen i Indien. 

I vores aviser kan vi læse, at det går den rigtige vej med coronavirussen i Indien, at 
der ikke har været dødsfald i New Delhi siden maj måned, at de vaccinerer på livet 
løs, m e n jeg tror, vi skal tage det hele med ”et gran salt”. I december måned fortalte 
vores kontaktperson, Moon, fra projektet Tara i New Delhi, at den såkaldte 3.bølge 
har kostet mere end 2000 livet i løbet af de sidste uger og indenfor et døgn havde de 
3150 smittede og 57 dødsfald i byen. Hun fortæller også, at dødsfaldene er blandt de 
fattigste. 
Hun og hendes bror har begge været testet positive, men har heldigvis kun haft 
virussen i mildere grad. 
I Valar i syd har de, udover covid-19, været ramt af to cykloner, der har ødelagt liv og 
levebrød for mange landarbejdere. 
Vores kontakt i Valar, Dr. I. Sebastian, fortæller, at man den 19.januar genåbnede 
skolerne for 10.og12. klasser.  Den 8.februar genåbnede man skolerne for 9. og 
11.klasser. For at kunne komme i skole igen krævede regeringen, at både forældre og 
børn skulle skrive under på, at de kommer frivilligt i skolen. 
Dr. I Sebastian fortæller, at det indiske aktiemarked stiger helt vildt og giver 
omverdenen en fornemmelse at, at økonomien er ekstrem god, men han skriver, han 
nærmest er i chok.  Hvem er det der nyder godt af dette, spørger han? Det er i hvert 
fald ikke de fattige landarbejdere. Han ser hver dag de forfærdelige forhold i 
landdistrikterne: underernæring, dårlig sundhedspleje, ødelagte afgrøder i 
landbruget, ingen mulighed for indtjening og børn der mister skolegang p.g.a. 
nedlagte skoler, det er nogle af de udfordringer, den almindelige landarbejderfamlie 
står overfor. 
Fra nord – tæt på Himalayabjergene – læste vi om et stort lavineskred, der 
begravede flere mennesker. Fra vores kontakt der, Krishna, Mahila Haat, får vi at 
vide, at det er langt fra, hvor de/vi har projekter. Smitten er også kommet til 
bjergegnene. Dette skyldes, at da landet i marts sidste år lukkede ned, flygtede alle, 
der arbejdede i de store byer, hjem til familien. Ligesom alle andre steder i Indien, er 
det de fattige landarbejdere, der nu står uden arbejde og indtjening, og ikke har 
mulighed for at forsørge deres familier. 
 

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. 

Tak for din opbakning. 

 

Med venlig hilsen  

Naya Jiwan 

Nyhedsbrev nr. 38 udsendes medio september 2021. 


