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wordt het beter? 

NIEUWSbrief

Vanuit India houdt Dr. Kiran Modi ons regelmatig op de hoogte van de 
gebeurtenissen in de huizen van Udayan Care. Dit delen we graag met u.
In deze nieuwsbrief gaat het over hoe ‘onze’ kinderen in India, ondanks de 
pandemie, zicht op de toekomst blijven houden. Het woord is aan Kiran:

Het spookbeeld van Covid-19 is nog niet voorbij. Ondanks de toenemende 
onzekerheid over wat er daarna gaat gebeuren, hebben we geleerd hoe 
we deze tijden betekenisvol kunnen maken. De laatste paar maanden van 
het jaar 2021 waren vol actie. We hebben onvermoeibaar gewerkt, niet al-
leen om onze visie ‘Making Young Lives Shine’ te realiseren, maar ook om 
ervoor te zorgen dat de reis ernaartoe de moeite waard was.

Om jongeren te inspireren zijn twee virtuele evenementen georganiseerd 
op Gandhi Jayanti in oktober en Children’s Day in november. Door de 
waarden en lessen van Mahatma Gandhi en Pandit Jawahar Lal Nehru te 
delen, werd tijdens de evenementen een levendige interactie gezocht tus-
sen kinderen en kinderbeschermingsfunctionarissen en lokale donoren.

Van dans tot theater, van zang tot schaduwpoppenspel, onze kinderen 
deden enthousiast mee vanachter hun scherm. De evenementen boden 
ons gelijk de gelegenheid om de functionarissen en lokale donoren te be-
danken voor hun niet-aflatende steun aan de kinderen van Udayan Care.

Daarnaast werd er een Baal Mela (kindermarkt) georganiseerd in ons  
Gurugram Boys Home. Kinderen van zowel Gurugram Udayan Ghars (onze 
kinderhuizen) als van andere organisaties namen deel aan dit culturele 
evenement én aan de verschillende wedstrijden.

Ook Adidas heeft op kinderdag met een online evenement bijgedragen 
aan een leuke dag voor de Ghar kinderen. Om de spanning van kinderen 
te vergroten zijn verschillende spellen georganiseerd zoals een quiz, het  
nabootsen van een scene en een kook competitie. De kinderen van de 17 
Udayan Ghars werden verwend met chocolaatjes, snoepjes, kerstverlich-
ting en andere decoratieve spullen. Een grote brede glimlach sierde de 
gezichten van onze kinderen.
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De acceptgiro verdwijnt in 2023. Wij stappen al over. Doet u mee door uw donatie zelf over te maken met onderstaande gegevens?

Gandhi Jayanti is, naast Independance Day 
en Republic Day een van de drie officiële 
feestdagen in India. Het wordt gevierd op  
2 oktober en is de herdenking van de ge-
boortedag van Mohandas Gandhi, de Vader 
van de Natie.

Jawaharlal Nehru 
was een sleutel-
figuur in de onaf-
hankel i jkheids -
beweging van 
India. Na de 
onafhankelijkheid 
van India werd 
hij 's lands eerste 
premier. Hij was 
de vader van In-
dira Gandhi (geen 
familie van Mo-
handas).

Indira was de derde en zesde premier van 
India. Ze regeerde van 1966 tot ze in 1984 
werd vermoord, met een onderbreking tus-
sen 1977 en 1980. Haar opvolger was haar 
zoon Rajiv Gandhi.

op een beter

Nieuw logo
Wellicht is het u opgevallen. Stichting Vrien-
denkring Nederland heeft haar logo gemod-
erniseerd en zal komend jaar extra inzetten 
op het binden van nieuwe donateurs zodat 
we samen met u de kinderen in India kunnen 
blijven steunen. 

hier staan de adresgegevens voor 
het versturen van de papieren 
nieuwsbrief
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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.  

Wij zijn een CBF erkend goed 
doel. Zo weet u zeker dat wij 
transparant werken en de 
wervingskosten onder de 25 
procent blijven, in ons geval 

zelfs onder de 18 procent. Het stichtings-
bestuur werkt 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 direct 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

ONZE 
AMBASSADEURS

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

info@vriendenkringnederland.nl

Vermist kind wordt na 3 jaar herenigd met familie
Fatima (haar naam is voor het 
verhaal veranderd) werd op 
8-jarige leeftijd vermist. Ze  
verdween vanuit haar huis. 
Ze werd gered door de lokale 
politie in de Khora-kolonie, in 
de buurt van Ghaziabad, en 
werd uiteindelijk via het Child 
Welfare Committee (CWC) 
overgebracht naar Udayan 
Ghar in Ghaziabad. Dankzij de 
begeleiding, zorg en liefde die 
haar in de Ghar werd gegeven, 
herinnerde ze zich een paar  
details over haar huis. Met deze 
gegevens werkte het team van Udayan Care onvermoeibaar door om Fatima te 
herenigen met haar familie. Op een mooie dag, 3 jaar later, lukte het. Het was 
een betraand, emotioneel weerzien. 

Succes verhaal: Arushi Saluja
Met grote trots delen we dat, een van 
onze Shalini te weten Arushi Saluja uit 
North Delhi, onlangs de 12e klas heeft 
gehaald met een score van 94. Haar op-
winding kende geen grenzen toen ze een 
laptop ontving van de plaatsvervangend 
Chief Minister (dit is een lid van de deel-
staat regering), de heer Manish Sisodia. 
De constante liefde en steun hebben 
haar gemotiveerd om uit te blinken in 
haar leven. 

Van harte gefeliciteerd!


