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Nyhedsbrev 

nr. 41 - Februar 2023                             

Kære medlemmer og sponsorer 

Så er vi kommet godt ind i det nye år og nye spændende projekter                       

venter i Naya Jiwan. Forhåbentligt også et roligere år i forhold til at vore 

sponsorbørn. Heldigvis er der rimelig normale tilstande i forhold til Corona. Vi følger 

børnene nøje og har jævnlig kontakt til projektlederne. 

Dette nyhedsbrev vil indeholde: 

1. Generel information 

2. Historien om Mausam – et af vore sponsorbørn 

3. Nye projekter 

4. Orientering om Microlån 

5. Børn der mangler sponsorer 

6. Julehilsen fra Sebastian 

1. Generel information 

Vi har i øjeblikket 238 sponsorbørn, men vi har stadig mange børn der venter på en 

sponsor.  

Vi kom med lidt hiv og sving over de 300 betalende medlemmer i 2022, hvilket jo 

skal til, for at man er berettiget til skattefradrag. Så kender du nogen i din familie 

eller omgangskreds, der kunne have lyst til at støtte NAYA JIWAN med et 

medlemskab, må du meget gerne kontakte vores kasserer Maj-Britt   2258 3342 for 

nyt sponsorat. For at få skattefradrag for dit sponsorbarn kræver det, at du oplyser dit 

cpr.nr. til vores formand Jette Nielsen på tlf. 2215 3342. 

Mange har allerede betalt medlemskontingent for 2023. Skulle du have overset vores 

faktura, der blev fremsendt i starten af januar, håber vi, du snarest vil indbetale det. 

Det kan ske til Fynske bank, reg. 6854 konto nr. 198196 eller på MobilePay til vores 

kasserer Maj-Britt 2258 3342 

 Alle nye der tegner kontrakt med sponsorbørn, bliver automatisk medlemmer af 

foreningen. Vi har ganske få som har sponsorbørn, men som ikke betaler de 100 kr. til 

foreningen. Herfra en opfordring til at alle også betaler medlemskontingentet.  

Medlemskontingentet bruges blandt andet til julegavepenge til børnene og til de små 

administrationsudgifter vi har. 
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Som før nævnt, bruger foreningen mange kræfter og tid på, at stå på markeder, især 

på Godsbanen i Århus, fængslet i Horsens og mange andre steder. Se på vores 

hjemmeside. Her sælges fortrinsvis smukke strikkede og hæklede ting, som en masse 

frivillige sidder og laver. Garn mv. er sponseret af flere forskellige, som vi tidligere 

har omtalt. Stor tak til alle. PS. Ind i mellem kunne vi godt bruge en hånd, som vil 

hjælpe med at stå på et marked en dag, sammen med os andre. Hvis du skulle have 

overskud til det, vil vi meget gerne høre fra dig. Det er faktisk rigtig hyggeligt. 

 

 

 

Uden indtægter fra dette ville vi ikke kunne yde Micro lån, støtte projekter der skal 

gøre folk selvhjulpne, købe julegaver til børnene mv. 
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2. Historien om Mausam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

Mausam som 12-årig, da hun kom ind i projektet og nu 9 år efter, i gang med at 
hjælpe med undervisning på Tara læringscenter. 

Mausams historie: 

Mausum er et af vore sponsorbørn. 

Mausum er en pige på 21 år. Hun bor med sin familie i landsbyen Nikau med fem 

søstre. Hendes mor er hjemmegående og hendes far driver et lille landbrug. Der er 

så lidt økonomi i at være landmand, at det er svært at udfylde de behov en familie 

har. I sær når det gælder mere uddannelse end grundskolen. Tara har drevet et 

uddannelses-læringscenter i landsbyen i mange år. Centret yder uddannelsesstøtte 

til de økonomisk trængte børn i landsbyen. 

Familien besluttede at Mausam og hendes søster skulle i skole i Tara læringscenter 

og her søgte man om et sponsorat hos Naya Jiwan i 2010-11. Denne støtte har 

hjulpet hende til at fortsætte i skolen. 

Mausam var 12 år gammel og gik i 7. klasse, da hun kom under sponsorprojektet. 

Mausam har nu har afsluttet sin skole og eksamen. Nu er hun i gang med 

kandidatuddannelsen som lærer. Hun underviser også i Tara learning center, et sted 

hvor hun engang selv studerede. Hun kan godt lide at studere engelsk.  

Hendes liv har ændret sig til det bedre. Hun er blevet et godt eksempel for andre 

piger i sin landsby. Hun ønsker at blive lærer og arbejde i en formel skole. I sin 

fritid kan hun godt lide at læse aviser, aktualitets- og konkurrencesuccesbøger.  

Mausams egne ord: "Jeg er glad for, at jeg kunne fortsætte min uddannelse. Min drøm 

er at blive lærer efter endt uddannelse. Jeg ønsker, at alle børn, især pigerne, skal 

gå i skole og få en videregående uddannelse. Jeg er glad for at undervise og hjælpe 

andre trængende børn. Jeg er meget taknemmelig for sponsorforældrene i Naya 

Jiwan for at ændre mit liv. Jeg beder for dit gode helbred og lykke. Tusind tak". 
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3. Nye projekter 

Først lidt opsamling på Hygiejnebinds projektet, som omtalt i sidste nyhedsbrev. 

TARA mener desværre ikke de er i stand til at håndtere projektet pt., så indtil videre 

er det sat i bero. 

Til gengæld har vi givet tilskud til 2 andre projekter. Begge med det sigte, at det skal 

kunne give job til flere. 

a. TARA har fået et tilskud på 20.000 kr. til oprettelse af en skønhedsklinik – 

Beautican training Center in Bawana Community. Her vil 25 unge kvinder 

blive undervist og trænet i at drive en sådan. Ligeså uddannes til give de 

ydelser man nu kan få sådan et sted. Hud, negle, hår, makeup mv. Der skulle 

være gode muligheder for at de senere kan oprette deres egne klinikker. 

b. Bi projekt i Kumaon. Her er der givet et tilskud på 26.400 kr. Uttarakhand er 

et område, hvor det ikke er rentabelt at dyrke landbrug. Meget træ og mange 

planter er fældet eller brugt til foder til dyrene. Det bevirker, at biodiversiteten 

er meget ringe. Der er behov for der igen kommer planter mv. Derfor skal 

bierne tilbage. Et ret spændende projekt. 

I ansøgningen stod der: 

Mahila Haat vil gerne træne 10 familier i landsbyen i biavl. Biavl er ikke kun 

en indkomstskabende aktivitet, men har positive økologiske konsekvenser. 

Bier spiller en vigtig rolle i bestøvningen af mange blomstrende planter og 

øger dermed udbyttet af visse afgrøder og forskellige frugter. Honning er en 

lækker og meget nærende mad. Biavl er ikke kun en indkomstskabende aktivi-

tet, men har positive økologiske konsekvenser. Bier spiller en vigtig rolle i be-

støvningen af mange blomstrende planter og øger dermed udbyttet af visse af-

grøder og forskellige frugter.  

Vi følger begge projekter med stor interesse. Det er vigtigt at de penge vi støtter med, 

kan være med til at gøre folk selvhjulpne. I vil blive orienteret løbende her i vores ny-

hedsbreve og på vores hjemmeside. 

 

4. Micro lån  

Microlån er stadig et indsatsområde. Et Micro lån er typisk på 5000 kr. De skal 

bruges til at hjælpe med at starte eks. en mindre forretning. Familien låner dem i et år, 

hvorefter en ny familie så kan få et lån. Vi har givet 25.000 kr. i denne omgang. Altså 

til 5 lån. Også dette følges nøje. 
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5. Børn der mangler sponsor 

 
V-43                            

M. Manoranjani 

 

14.7.2006 
 
11. klasse 
 

 
 

Har mistet sin sponsor 
 

Manoranjani mistede sin far inden et 

år på grund af diabetes. Hendes mors 

indtægt er ikke tilstrækkelig til at 

klare familiens behov. Så hendes 

ældre bror forlod skolen og fik 

dagligt lønarbejde for at opfylde 

familiens behov. Det er svært for 

dem at håndtere Manoranjanis 

uddannelsesbehov.  
 

 
 
V-47 

A. Aganciya 

 

3.4.2003 

 

Læser Bachelor i 

handel 2.år 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Har mistet sin sponsor 
 

Begge Aganciyas forældre arbejdede 

som daglejer i landbruget. De får 

begge en lille indkomst, som er 

utilstrækkelig til at klare familiens 

behov. I denne situation er de ude 

af stand til at give ordentlig 

uddannelse til begge børn. De bor i 

et lille hus leveret af regeringen. I 

regnfulde dage vil vandet 

oversvømme huset, og de er ude af 

stand til at udføre noget arbejde, 

selv de skal være afhængige af 

andre for at få mad i regnfulde 

dage. Det er svært for dem at 

håndtere Aganciyas 

uddannelsesbehov.  

 
 
V- 160 

R. Anushka 
 
13.6.2013 
 
4. klasse 
 

 

 

 

Har mistet sin sponsor 
 

Anushka bor med sine forældre og 
lillebror i en landsby nær Trankebar. 
Hendes far er handicappet på grund 
af polio. Han kan kun arbejde lidt og 
moderen kan heller ikke få meget 
arbejde. Derfor er det svært at 
forsørge børnene 
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6. Julehilsen fra Doktor Sebastian 

Der blev igen i års sendt lidt ekstra penge til jul, så alle børn kunne få lidt ekstra i 

forhold til gaver, julefest mv. Vi har modtaget stor tak fra Dr. Sebastian, som har 

sendt disse fine billeder.  

          

På vej til julefest i det fineste tøj.  Underholdning og fest. 

 

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 

Hjemmesiden www.naya-jiwan.com 

 

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

