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de beste wensen 
NIEUWSbrief

Vanuit India houdt Dr. Kiran Modi ons regelmatig op de hoogte van de gebeurtenisen in de huizen van Udayan Care. 
In deze nieuwsbrief gaat het over het vermogen om aan te passen en zo te blijven leren.

Seizoensgroeten en de beste wensen!
Kerstmis is alweer voorbij en het nieuwe jaar klopt 
aan de deur met nieuwe hoop, beloften en kansen. 
Maar laten we, voordat we afscheid nemen van het 
jaar 2020, beseffen dat we moeten bouwen aan een 
rechtvaardige en evenwichtige gemeenschap. De co- 
vid-19 pandemie heeft dit meer dan duidelijk gemaakt. 
 
Wat we ook hebben ervaren is het belang van de digi-
tale wereld. Deze stelt ons in staat veilig contact te  
blijven maken en, van cruciaal belang, les te blijven 
geven. Gezien dit belang, heeft Udayan Care 155 smart-
phones beschikbaar gesteld via haar huizen in India. 
Hiermee zijn de kinderen in staat te blijven leren en  
blijven zij verbonden.

Continu proberen wij ons aan te passen aan de veran-
derende tijd en blijven we werken aan de toekomst 
van onze meisjes. Dit jaar hebben de selecties en  
introducties van de nieuwe lichting Shalinisha’s  
online plaatsgevonden. Op deze wijze is het gelukt 
meer dan 900 jonge meisjes welkom te heten in het 
Udayan Shalini Fellowship programma. Zo blijven we 
voortbouwen aan dit prachtige succes. 

Udayan Shalini Fellowship 
(USF) programma stimuleert 
in periode van 5-6 jaar de 
ontwikkeling van kansarme 
gemotiveerde meisjes tot 
krachtige en waardige 
vrouwen (Shalini’s).

blijven leren 
ook in moeilijke tijden
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Helpt u mee ons werk voort te 
zetten, gebruik dan de bijgesloten 

acceptgiro voor uw steun of
maak uw donatie direct over naar

rekeningnummer 
NL 16 INGB 0004 26 36 58
t.n.v. Vriendenkring India

Vriendenkring Nederland
Postbus 4884 | 4803 EW  Breda

tel. 076 56 00 136
KvK 41103271

www.vriendenkringnederland.nl
info@vriendenkringnederland.nl

deze nieuwsbrief  is gedrukt op biotop papier met milieukeurmerk: TCF-totaal chloorvrij, FSC Mixed Credit 121942

U kunt ons niet alleen finan-
cieel ondersteunen, maar ook 
in onze zoektocht naar nieuwe 
donateurs. Dat is hard nodig om 
steun te blijven leveren aan de 
toekomst van de Shalini’s. 

Wellicht vertelt u iemand in uw 
omgeving wel eens over Udayan 
Care? Vraag dan eens of zij, net 
als u, ons project willen onder-
steunen met een donatie.
 

Natuurlijk is het ook mogelijk dat 
wij uw bekende eerst een nieuws- 
brief sturen ter kennismaking. 
Laat dan een post- of e-mailadres 
bij ons achter. In de blauwe kolom 
hieronder staan onze gegevens.  

Met ons CBF-certificaat weet 
u zeker dat wij transparant 
werken en de wervings- 
kosten onder de 25  
procent blijven, in ons geval 

zelfs onder de 18 procent. Sowieso 
werkt het hele stichtingsbestuur volledig 
onbezoldigd.

De Stichting geldt ook 
voor de fiscus als een  
erkend goed doel: over 
giften en legaten zijn wij 

geen belasting verschuldigd en voor u is 
de gift bijna helemaal aftrekbaar. Kijk op 
onze site voor meer informatie.

Bij Udayan steunt u een kind. Een goede manier om te steunen is een deel van 
de kosten van een kind voor uw rekening te nemen.

Voor € 10,- per maand heeft een kind een dak boven het hoofd en voor 
€ 27,50 per maand kan het naar school en bouwen aan zijn of haar toekomst. 
Uw donaties zijn hierbij onmisbaar.

STEUNEN

Internationale vrijwilligersdag

rekeningnummer 
NL 16 INGB 0004 26 36 58

t.n.v. Vriendenkring India

ONZE 
AMBASSADEURS

Wilt u de nieuwsbrief digitaal ontvangen? 
Stuur dan een email naar 

info@vriendenkringnederland.nl

Ik ben er trots op vrijwilliger te zijn 
bij Udayan Care. Deze organisatie 
geeft mij de kans om met mijn hart 
te werken aan het in hun kracht 
zetten van vrouwen.  

We kunnen alleen wezenlijk veran-
deren als land indien we meisjes 
en vrouwen gelijke kansen geven 
op alle gebieden!

“

“

Ashish Chakraborty - vrijwilliger


