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Nyhedsbrev nr. 39                                      Februar 2022 

Kære medlemmer og sponsorer 

De sidste par år, har der været meget turbulens i hele verden pga. Corona. Dette har 

præget vores arbejde i Naya Jiwan. Både i forhold til vores muligheder for at skaffe 

penge til de mange projekter, men mulighederne for at deltage i markeder har også 

været begrænsede. Heldigvis blev det da også til en del. 

Men ikke mindst har vi været meget bekymrede for alle vore sponsorbørn, da Indien 

har været hårdt ramt med Corona. Vi har været i løbende kontakt. Heldigvis er mange 

tilbage i skolen igen. 

Op til jul sendte vi lidt penge, så der kunne købes en gave til børnene. 

Et taknemligt takkebrev med dejlige billeder kom tilbage. Et julebrev ligeså. Se 

herunder. 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

  

Kære Maj- Britt. 

Hilsner og bønsomme ønsker til dig fra Dr. I. Sebastian, den administrerende direktør for St. 

Joseph's Development Trust, Genguvarpatti. Jeg er meget glad for, at vi med din generøse 

donation var i stand til at give hvert barn en ny kjole og et lagen i anledning af julen. 

Jeg er glad for at dele med dig nogle af billederne af de børn, der modtog gaverne. Jeg håber, du 

vil være glad for at modtage dem.  
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Vi vil gerne opfordre jer til at besøge vores hjemmeside www.naya-jiwan.com  

Her står der meget mere om alle vore projekter. Vi har jo ligesom to ben. Et er 

børnene som skal i skole, men det er også vigtigt for os, at gøre de unge kvinder 

selvhjulpne. Det hænger sammen. 

Jeres sponsorstøtte gør en enorm forskel for disse børn og unge og der kommer til 

stadighed flere som har brug for en sponsor. 

Lige pt. Har vi 2 piger som vi håber snart at finde en ny sponsor til. Det er SÅ vigtigt, 

at de kan gøre deres skolegang færdig. Så skulle I kende nogen som gerne vil støtte 

pigerne, hører vi meget gerne fra jer. Pigerne er fra Valar. 
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 Subashini G. 
 
8.6.2006 

 
11.klasse 

 

 

 

Har mistet sin sponsor 
 

Subashini går i 11. klasse.  
Hun har mister sin far. 
Hun bor sammen med sin mor, søster 

og bedsteforældrene. 
Hendes mor arbejder som daglejer, 

men tjener meget lidt. 
Hun ønsker at blive sygeplejerske 
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M. Swathi 

 
04.09.2006 
 

11.klasse 
 

 

 

 

 

Har mistet sin sponsor 
Swathi har mistet sin far til kræften. 

Hun bor sammen med sin mor og to 
søstre. 
Hendes mor sælger mælk fra deres to 

køer og har lidt arbejde indimellem. 
Det er dog svært at tjene nok 

 

Vedr.: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 Dehli 6854 198238 

Sponsorbørn Sphoorti 6854 1039159 

 

  

 

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

Opkrævning på medlemskontingent på 100 kr. for 2022, blev udsendt her i 

januar. (medlemskontingentet følger kalenderåret.  

Langt de fleste har betalt. Skulle nogen have glemt det, er her bare en lille 
opfordring på at I gør det. Fakturaen er påført kontonummer. Indbetales på konto: 

6854 –198196 

Sidste år nåede vi lige op over de 300 betalende medlemmer, hvilket betyder, at der 
kan opnås skattefradrag for 2021, for sponsorbetalinger for de medlemmer, som har 
afleveret cpr-numre til Formanden (Jette). 

Spørgsmål om cpr.nr. til Jette 22153342. Om medlemskab til Maj-Britt 22583342. 

Vi har nogle som ikke ønsker at have et sponsorbarn, men gerne vil støtte en god sag 
med et årligt medlemskab. Vi kan kun opfordre til, at alle lægger et godt ord ind for 
dette hos venner og bekendte. Tænk en forskel bare 100 kr. kan gøre! 

Donationer 

Her i januar har vi fået en donation fra LIONS Trehøje Vest. Donationen går til garn og 
strikkepinde. Vore dygtige strikkersker kan så producere endnu mere af de utrolig 
lækre ting, som så sælges på markeder. 

En stor tak til LIONS 

2022 

Vi arbejder fortsat på at få fundet endnu flere sponsorer. 

Naya Jiwan vil fortsat være at finde på markeder. Dog har vi endnu ikke taget stilling 
til om vi deltager i alle. Det kræver rigtig mange timer og vi kunne godt bruge hjælp 
til det. Indtil har følgende datoer: 

Godsbanen Aarhus den 26.-27. marts 2022 

Fængslet Horsens den 23.-24. april 2022 

Tangkrogen Aarhus den 26.-29. maj (Kristi Himmelfarts ferien) 

Godsbanen den 13.-14. august 

Fængslet Horsens 10.-11. september 

Godsbanen Aarhus den 29.-30. oktober 

På næstkommende bestyrelsesmøde, vil det blive besluttet, hvilke vi deltager i. Der 
kunne også være andre. 

Men hold øje med vores hjemmeside, som vil være opdateret med hensyn til 

markeder. 
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Og så!! Ligesom Nyhedsbrevet var færdigt, modtog vi dette skønne kort. 

 

 

 

 

 


