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Nyhedsbrev nr. 38                                      December 2021 

Kære medlemmer og sponsorer 

Tænk for bare 75,00 kr. om måneden kan et barn få: undervisning, 

skoleuniform, skolebøger, et måltid mad om dagen og et sundhedstjek hvert år. 

Måske er der en i din familie - husbond/hustru/børn, som du kunne glæde med 

en lidt forsinket julegave i form af et medlemskab hos Naya Jiwan.  

Medlemskab for et år koster kun kr. 100,00.                                               
Medlemmer har også mulighed for at tegne et sponsorat for et barn i Indien.                                                                                              

Det er så lidt, der skal til. 

Er du interesseret i at give et medlemskab eller sponsorat til en du holder af, så 

kontakt Maj-Britt på mobil nr. 2258 3342, så hjælper hun dig. 

 

Situationen i Indien i forhold til Corona: 

Vi er dybt bekymret for situationen i Indien. De er et helt andet sted end vi er 
her i DK. Situationen blev grundigt beskrevet i nyhedsbrevet nr. 36 og er 

desværre lige aktuel. Vi holder løbende kontakt med vore samarbejdspartnere i 

vore projekter og har sendt en ekstra lille gave til børnene. 

Som tidligere beskrevet forsøger projekterne at hjælpe de allerfattigste med 

mundbind, mad, undervisning og hygiejne. Selv om de har svært ved at komme 

rundt i landet, fortsætter de arbejdet med at undervise, uddanne lærere til 
selvforsvarskurser og de bygger opsamlingstanke til regnvand. Stadig lige 

aktuelt.  

De forsøger også at få undervist eleverne, men det kan være svært, når der 

ikke er som her, er internet overalt og mange heller ikke har mulighed for at 

bruge det. I perioder har børnene også været sendt hjem i meget lange 

perioder. 

Arbejdsgruppen: 

I Naya Jiwan glæder vi os over alle jer medlemmer og sponsorer, som er med til 

at støtte vores arbejde i Indien. 

Pengene til fadderskabene går jo direkte til børnene, mens de penge 
Arbejdsgruppen samler penge ind via, salg på markeder mv. går til forskellige 

projekter. 
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Her en lille oversigt over noget af det:                                                                

Tara: 10.000 kr. til syning af mundbind og 15.000 kr. til mikrolån 

Mahila Haat: 15.000 kr. til Vandtankeprojekt 

Vi har modtaget billeder og dokumentation for at de penge vi sender, bliver 

anvendt til de formål de er givet til. Det modtages med dyb taknemmelighed og 

gør en stor forskel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbejdsgruppen har modtaget donationer fra flg.: 

Y-men, Skanderborg: 10.000 til indkøb af garn mv. Dygtige strikkedamer 

omdanner det hele til smukke ting, især børnetøj. Sælges så på vore markeder. 
Spejderne, Farum: 17.000 til reparationer af vandbrønd og maling af skole i 

Valar. Forskellige anonyme, som har doneret alt fra 100 og opefter.                         
 

Markeder 
 

Da det ikke var muligt at deltage i markeder så ofte på grund af Corona, lejede 
vi stande i Kirppu i Horsens ind til udgangen af februar 2022.  

 

I stedet for penge til en 

maskine som skulle bruges 

til at lave 

menstruationsbind på, blev 

behovet en anden. Nemlig 

materialer så de kunne sy 

mundbind. Her Laxmi, i fuld 

gang. 

 

 

Ms. Parvat Devi w/f Govind 

Ram 

Ms. Shashi Prajapati w/f 

Mohan lal Prajapati 

De glade modtagere og 

brugere af vandtankene 
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Vi er dybt taknemmelig for alle dem der er med til at 

levere ting og sager som vi kan sælge på disse 
markeder, da det giver os mulighed for at hjælpe med 

andet end skolegang. Vi fik solgt for omkring 74.000 kr. 

Vi kan kun sælge mindre ting, men skulle du have en 
større ting, som du gerne vil sælge til fordel for Naya 

Jiwan, vil vi gerne hjælpe med det. Kontakt da Anni 

Svinth på tlf. 25 40 29 46 

Her i 2022 deltager vi igen på en lang række markeder. 

Hvor, kan du se på vores hjemmeside, Facebook mv. 

Skulle du have lyst til at deltage i Arbejdsgruppens 

arbejde, så kontakt venligst Hanne Andersen på tlf. 22 

46 51 46 og hør nærmere. 

 

Medlemskontingent på 100 kr. Faktura, påført 

kontonummer, udsendes til januar 2022. 

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 

Sponsorbørn Sri Lanka 6854 203459 

 

Er du i tvivl om, hvor dit barn hører til:                                                                           

spørg Jette 22 15 33 42 eller Maj-Britt 22 58 33 42. 

Her et billede af de dejlige børn, som har fået udleveret skoletasker. 
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Facebook:       Naya Jiwan (NGO) 

Hjemmesiden: www.naya-jiwan.com 

Mailadresser til formand, næstformand og INFO (kasserer mv.) 

For at gøre det mere synligt, hvem der sender mail, er der oprettet nye 

mailadresser med vores domænenavn. 

formand@naya-jiwan.com   
Sekretaer@naya-jiwan.com  

info@naya-jiwan.com  

 

Kære medlemmer, faddere og sponsorer. 

Vi ønsker dig og din familie en rigtig glædelig jul og et godt nytår. Endnu 
engang tak for din støtte til vores arbejde i det forgangne år.                                                                                      

Jeres støtte har hjulpet børn og unge kvinder i Indien og på Sri Lanka til en 

bedre tilværelse. 

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

Britt. info@naya-jiwan.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. 

Tak for din opbakning. 

 

Med venlig hilsen  

Glædelig jul & godt nytår ønsker vi fra Naya Jiwan 
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