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Nyhedsbrev nr. 40 - November 2022                             

Kære medlemmer og sponsorer 

Bestyrelsen har været ved at opdaterer vore medlemslister. I løbet af årene har en 

del fået nye mailadresser, telefonnumre mv. Ind i mellem skal listerne lige tjekkes 

igennem. 

Dette har medført, at nogle af jer er blevet kontaktet af enten, Poul Erik, Majbrit, 

Jette, Hanne eller Anni. Der er blevet rettet i diverse adresser telefonnumre, nogle har 

lige fået en lille påmindelse om indbetaling mv.  

Som i enhver anden forening, kommer der løbende nye til og andre går ud. 

For hovedparten går de løbende indbetalinger til sponsorbørn ganske automatisk og 

de fleste der er faddere er også medlem af foreningen, hvor I jo betaler 100 kr. om 

året. Kontingentet, samt det vi tjener på markeder går ind på arbejdsgruppens konto 

og bruges til bl.a, vandtanke, mundbind, mikrolån til opstart af små virksomheder. 

Men også til at et barn kan gøre sin skolegang færdig, hvis en sponsor ønsker at 

stoppe af forskellige grunde. 

Som i ved, kan man trække det man giver til velgørende formål, fra i skat, hvis man 

opgiver sit cpr.nr. til Jette. 

MEN, det kan en forening kun gøre, hvis man har over 300 medlemmer. Det er en af 

grundende til at vi er meget aktive for at komme over det antal. Det kniber lidt, men 

vi har akkurat 300 medlemmer pt. 

Vi har en del, som gerne vil støtte selve foreningen og det arbejde der gøres, men som 

ikke ønsker et sponsorbarn. Men de 100 kr. om året, gør en meget stor forskel for 

vores arbejde. 

De penge vi får ind, bruges primært til julegaver til sponsorbørnene, administration 

og Micro lån 

Så kender I nogen, som gerne vil støtte os med et medlemsskab, vil vi være meget 

taknemmelige. 

 

Microlån: Små lån som ydes til kvinder, som så kan starte som selvstændige. 

Forinden får de kurser i økonomi, mv. Der skal så lidt til for at gøre det muligt. Et lån 

som skal betales tilbage, gør det mere respektabel for kvinderne. Læs Sunitas 

historie længere nede. 
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Sunitas historie: 

Jeg hedder Sunita og er 38 år gammel. I flere år havde jeg været håndværker og 
lavet smykker. Jeg arbejdede i et værksted bestående af flere andre kvindelige 
håndværkere i Badarpur, Delhi. Det var meget praktisk for mig, da jeg også boede i 
området med min mand og to børn (en datter og en søn). Mine børn går i gymnasiet. 
Min mand sælger bomuldssokker på gadefortovene.  
Vi flyttede til Dehli, da det svært at få arbejde og forsørge os selv. Derfor besluttede 
jeg mig for at få et job. Heldigvis blev Adarsh Hastshilp gruppeværksted oprettet 
ved hjælp af Tara. Det blev startet af unge kvinder. Jeg kom med i gruppen og lærte 
at lave smykker af de andre håndværkere. I 2020 ændrede vores vilkår sig på grund 
af Covid. Værkstedet lukkede ned under nedlukningerne. Vi har aldrig stået over for 
en sådan situation før. Det var panik og frygt, da mange mennesker blev syge over-
alt, også i mit område. Efter få uger åbnede værkstedet igen. Men i uger og måneder 
var der ikke nok arbejde. Men heldigvis overlevede vi med den madstøtte og sund-
hedspleje, der blev modtaget fra Tara flere gange. Alligevel var livet ikke let, da vi 
boede i et lejet hus uden regelmæssig indkomst.  
Selvom værkstedet åbnede senere, og vi kunne arbejde 2-3 dage om ugen, blev vo-
res indkomst reduceret og det påvirkede vores liv. Vi er taknemmelige for Tara, at 
vi på trods af vanskeligheder og mindre arbejde overlevede ved hjælp af fødevare-
råmateriale og sundhedspleje modtaget fra Tara. De støttede os også for kontinui-
teten i min datters uddannelse. Det var en stor støtte.  
På dette tidspunkt indså jeg, at det er vigtigt for mig at starte en lille virksomhed. 
Jeg hørte, at salg af tøj på gadefortovene kan give mere indkomst. Derfor bad jeg 
Tara om at yde økonomisk støtte til at oprette en tøjsalgskiosk på det lokale marked 
i nærheden. Heldigvis blev min anmodning accepteret.  
Jeg er meget taknemmelig for Naya Jiwan, Danmark og Tara for at acceptere min 
anmodning og yde Micro lån til at starte den lille virksomhed.  Jeg bragte tøj fra hele 
salgsmarkedet og begyndte at sælge det.  På det åbne marked er det svært at få 
kredit/lån på grund af meget høje renter.  Så den økonomiske støtte, der blev mod-
taget, viste sig at være en stor lettelse. Nu har jeg nogle indtægter hver dag, nok til 
at hjælpe med husholdningsudgifterne. Mange tak for at påvirke mit liv.  
 
Kærlig hilsen Sunita. 
 
 

Se billederne på næste side. 
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Sunita i sin butik 

 

 

Sunita får her overakt sit Micro lån 

Donationer 

Stor tak til Y’s-mens i Skanderborg, som har doneret 10.000 kr.  til garn og 

strikkepinde, som vores dygtige damer tryller til de fineste ting, som vi så kan sælge.       

Også stor tak til Spejdernes genbrug i Farum, som har doneret 20.000 kr. til 

etablering af vandtanke i Kumaon. 

Fra Tangenterne i Beder, har vi efter et foredrag, hvor vi fortalte om foreningens 

arbejde, modtaget 500 kr. i donation. Stor tak. 

Ind imellem er der også private, som også donerer et beløb. Tusind tak for det. 
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Fremtidige projekter: Før Covid, var der gang i et arbejde med at skaffe penge til en 

maskine der kunne lave hygiejnebind. Noget der for os er en naturlig og let 

tilgængelig ting, men sådan er det ikke i de fattige områder i Indien. Her bruges 

stadig gamle klude mv. Projektet stoppede og i stedet blev de penge der da var 

indsamlet, brugt til en maskine som kunne sy mundbind. 

Nu vil vi imidlertid gerne forsøge at få gang i maskinen til hygiejnebind. Men der skal 

skaffes omkring 160.000 kr. Vi undersøger om fonde eller andre vil give et bidrag. 

Skulle nogle af vore medlemmer være bekendte med en sådan fond, vil vi gerne høre 

fra jer. Maskinen vil være en gevinst, både for de piger og kvinder som skal bruge 

produkterne, men også give job til en del af dem. 

Micro lån er også stadig et indsatsområde. Sunitas historier er jo et supereksempel 

på dette. 

Nyheder fra Indien 

Vi får løbende breve fra de områder vi støtter. De vil løbende blive lagt på vores 

hjemmeside. Covid har været hård ved dem. Vi har løbende holdt os orienteret om 

situationen og heldigvis er der nu, som herhjemme, ved at falde ro på. 

Hjemmesiden www.naya-jiwan.com 

Vores hjemmesiden er nu igen blevet ajourført. 

Medlemskontingent på 100 kr. 

Faktura på medlemskontingent bliver hvert år udsendt januar/februar.                       

!!! Husk også at fortælle os, hvis du flytter, får ny mailadresse eller telefonnummer. 

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 

http://www.naya-jiwan.com/
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Er du i tvivl om, hvor dit barn hører til kan du kontakte                                                       

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

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 slutter. 

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

 

Valar 

V-54 

T. Sudhi  

8.7.2007  

10. klasse 

 

 

 

 

Sudhi bor sammen med sin far og mor 
og lillesøster i en lerklinet hytte med 
stråtag. 

Faderen har en sygdom, så han ikke kan 
arbejde regelmæssigt. Derfor kan de 
ikke brødføde børnene uden hjælp. 

 

Valar  

V- 160 

R. Anushka  

13.6.2013  

4. klasse 

 

 

 

 
Anushka bor med sine forældre og lille-
bror i en landsby nær Trankebar. 

Hendes far er handicappet på grund af 
polio. Han kan kun arbejde lidt og mo-
deren kan heller ikke få meget arbejde. 
Derfor er det svært at forsørge bør-
nene. 

 

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

Arbejdsgruppen:  Arbejdsgruppen har i 2022 været på en del markeder. På disse 

markeder har vi solgt for i skrivende stund solgt for 38.000 kr. fortrinsvis strik. Vi har 

stadig nogle markeder på Godsbanen i Århus og Fængslet Horsens.                         

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.         

Endnu engang tak for din opbakning.                                                                                        

Med venlig hilsen                                                                                                         

Bestyrelsen i Naya Jiwan 

mailto:majbrittgronborg@gmail.com

