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Overzicht
• Opbrengst Sponsorplons
• Donatie Incotec
• Vrijwilligersmeeting
• Bouw nieuwe school
• Update IT Centra
• En nog veel meer . .

Opbrengsten
Foto Ruiter
Sponsorplons
Rabo fietstocht
Lutherse kerk

€170,€6400,€250,€650,-

Incotec doet hardware donatie
Incotec heeft Stichting Kalyani een donatie gedaan van 40 verschillende desk- en
laptops. Enrique Kreuk benaderde Stichting Kalyani enkele weken geleden met
dit aanbod en dit werd dankbaar aanvaard. Het materiaal gaat naar een school in
Udawalaya gama, Sigiriya en het project ”IT Centra district Buttala”, om zo onze
computerscholen te voorzien van nieuw materiaal.

Door de redactie
ENKHUIZEN - Lieve vrienden van
Sri-Lanka, de zomer is alweer begonnen en
dus is het de hoogste tijd voor een nieuwe
editie van de Kalyani Courant 2017.
We hebben weer genoeg meegemaakt en
te vertellen, zo is natuurlijk de Sponsorplons geweest, zijn er alweer plannen om
nog een school te renoveren en hebben
we 2 nieuwe vrijwilligers erbij. Dus pak
een lekker verkoelend drankje erbij en veel
leesplezier toegewenst.
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Opbrengst Sponsorplons €6400,In de laatste krant hadden we al met trots verteld dat we wederom weer waren
geselecteerd door de kinderen uit Enkhuizen voor de Sponsorplons 2017. Bij terugkomst
uit Sri-Lanka moesten we dan ook meteen weer aan de bak om een leuke presentatie te
maken voor de kinderen en presentaties in te plannen bij de verschillende scholen. De
voorzitster is de meeste scholen in haar eentje af gegaan om elke groep een presentatie
te geven waar ze dit jaar voor zouden zwemmen.
Ze vond dit best zwaar, vooral omdat ze ook al ruim 20 weken zwanger was. Maar het
is gelukt en het was succesvol! Door het geven van de presentatie, besloten toch meer
kinderen mee te zwemmen voor het project “IT Centra district Buttala”.
In een notedop hebben de kinderen gezwommen om de volgende doelen te bereiken:

- 200 kinderen sponsoren, 3-maandelijkse basisopleiding computerles

Start van de sponsorplons

- 2 leraren betalen
- Eventueel een schooltje opknappen
- Lesmateriaal aanschaffen
De sponsorplons zelf viel dit keer op 4 februari 2017 en op deze dag bood ineens een nieuwe vrijwilliger aan om ons te helpen: Ivo Baars. Als
kleine stichting waren we hier erg blij mee, die extra paar handen konden we goed gebruiken bij het ophangen van de banners en het klaar
zetten van de tafels met goodie bags.

In totaal hadden 123 kinderen zich aangemeld om te zwemmen, maar op de dag zelf kwamen er nog een keer 40 kinderen bij. Dit zorgde wel
voor de nodige administratie werkzaamheden, maar ja… tegen een kind zeggen dat hij niet meer mocht mee zwemmen omdat hij of zij haar
formuliertje niet optijd had ingeleverd was ook geen optie. Dus in totaal hebben ongeveer 160 kinderen gezwommen en gezamenlijk hebben
zij maar liefst een bedrag opgehaald van €6400,- euro!! Een bedrag om dus trots op te zijn, wat een mooi begin van het nieuwe jaar…

Spiekbriefje in de hand!

Weeskinderen - Onderwijs & Structurele steun

Vrijwilligers meeting 19 maart
Op 19 maart 2017 hebben we onze eerste
vrijwilligersmeeting gehouden. Tijdens deze meeting
hebben we teruggeblikt op 2016, wat een jaar
was om trots op te zijn. We hebben in totaal maar
liefst €22.468,25 euro opgehaald, een hele goede
prestatie! Verder hebben we alle projecten die we
gepland hadden voor dat jaar succesvol afgerond.
Wilt u meer informatie over het jaar 2016, dan
verwijzen wij u graag door naar ons jaarverslag 2016
die te vinden is op onze website.

Ook hebben we natuurlijk gezamenlijk gekeken
naar de plannen van 2017 en waar onze focus op
ligt. We hebben besloten om onze focus dit jaar te
leggen op het stabiliseren van het IT Centra in district
Buttala, om zo onze scholen draaiende te houden en
eventueel uit te breiden. Naast dit project, willen we
ook dit jaar het Sinterklaas project doen, dit is een
leuk terugkerend project, waar we veel kinderen en
weeskinderen blij mee maken zonder dat het veel tijd
en energie kost.

Tot slot ‘last but not least’ waren er dit jaar 2 nieuwe vrijwilligers
aanwezig bij onze vrijwilligers meeting. Zoals u net al heeft kunnen
lezen Ivo Baars, hij vertrekt op 26 juli met zijn hele gezin naar Sri-Lanka
en wil daarom als voorbereiding op de reis wat goeds doen voor SriLanka. Een mooi streven vinden wij... De andere nieuwe vrijwilliger is
Natasja Tuulen een vriendin van onze onvrijwillige vrijwilliger Maikel
de Wit. Zij wil ook gewoon haar steentje bijdrage om de wereld een
klein beetje mooier te maken en heeft Stichting Kalyani gekozen om
dat te doen. Stichting Kalyani is blij met deze aanwinst... welkom!

De vrijwilligersmeeting was een geslaagde meeting! Er kwamen
nieuwe ideeën van de vrijwilligers en iedereen is eigenlijk meteen aan
de slag gegaan met zijn of haar idee. Toppie!

Heb je een goed idee? Laat het ons weten!

Wij zoeken vrijwilligers
Sinds begin 2016 heeft Stichting Kalyani besloten om een nieuwe
werkwijze te hanteren, wat meer gericht is op zelfsturende
organisaties ofwel Agile werken. Om deze werkwijze te
introduceren, werkt de stichting nu met een ‘Trello board’ en dit is
eigenlijks niets meer dan een taken bord, waarop te zien is welke
taken de stichting nog wil uitvoeren, waar we mee bezig zijn en
welke taken er al zijn afgerond. Nieuwsgierig naar ons Trello board
en wilt u ons helpen? Ga naar: http://www.kalyani.nl/vrijwilligerworden

Wist u dat?
Het al bijna weer week 35 is en we dan weer met
onze jaarlijkse collecte langs de deuren gaan.
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Sinds 2013 in samenwerking met Dry Zone Development Institute - DDI

Start nieuw school project
Met de donatie van een viertal computers in 2016 aan een school in
Udawalaya gama, Sigiriya ging ons bezoek in november 2016 samen
met een rondleiding door het school gebouw. Gelegen in de jungle
bestond de school oorspronkelijk uit één gebouw waar in de loop van
de jaren verschillende kleine gebouwtje tegenaan zijn gebouwd. Dit
is toen gedaan om meer ruimte te bieden aan de 145 kinderen die
hier dagelijks les volgen. Veel van deze gebouwtjes staan niet op een
fundering maar zijn gebouwd op het zand. De muren zijn zelfstandig
opgemetseld wat nu na jaren van intensief gebruik ervoor zorgt dat de
schoolmuren zo zijn verzwakt dat het de dakconstructie niet meer kan
dragen. Het is dan ook voor de kinderen gevaarlijk geworden om in
deze gebouwen lessen te volgen. Veel van de ruimtes worden hierdoor
niet meer gebruikt en klassen worden bij elkaar gezet en door een
kartonnen scheidingswandje van elkaar gescheiden.

Bij thuiskomst is er in overleg gekeken hoe wij deze school konden
gaan helpen. Eerst was er het plan om de bestaande gebouwen op
te knappen maar, vanwege de onstabiliteit van de muren is er later
besloten de gebouwen te verwijderen en er een nieuw schoolgebouw
neer te zetten die bestaat uit 3 grote leslokalen. Een duurzaam nieuw
schoolgebouw wat dan weer voor vele tientallen jaren leerlingen kan
huisvesten. Inmiddels is er een bouwtekening gemaakt van het nieuwe
schoolgebouw die hieronder is terug te vinden. Het schoolgebouw zal
2,9 miljoen rupees gaan kosten.

- Bouwtekening nieuwe school

Ethan Nishantha van Ark
Op 10 mei 2017 is Ethan Nishantha van Ark
geboren, Yeeaahh! Het is weer een prachtig
mannetje en hij groeit als kool.
Onze voorzitster en secretaris van Stichting
Kalyani hebben hierdoor de afgelopen 2 maanden
rustig aan gedaan ofwel, we hadden met zijn
allen zwangerschapsverlof! ;)
Ondertussen hebben we weer onze draai
gevonden en zijn we langzaam aan weer gestart
met onze werkzaamheden.

Uw donatie maakt een verschil.

Doet u mee?
•

Meldt u aan als vrijwilliger of collectant

•

Organiseer een fondsenwervende actie

•

Wordt een maandelijkse donateur

•

Help mee bij onze activiteiten

Stort uw bijdrage op NL 29 RABO 0155.7283.77

Voor meer informatie bezoek ons op www.kalyani.nl

Update computerscholen - Enorme groei van lessen en scholen
Op 4 april 2017 zijn er een aantal mensen
bij elkaar gekomen om mee te denken over
het stabiliseren en/of uitbreiden van het
IT Centra district Buttala. En niet zomaar
een handje vol mensen, nee… directeuren,
projectmanagers, scrummasters, testers, data
architect etc. U hoort het al onze voorzitster
heeft haar persoonlijke netwerk en vrienden
voor hulp gevraagd vanuit de IT wereld. Het
is namelijk voor Stichting Kalyani heel erg
belangrijk dat wij op een goede en gezonde
manier groeien en uitbreiden.

Het lijkt ons namelijk verschrikkelijk om
een computerschool te openen, veel
enthousiaste leerlingen te hebben en
bijvoorbeeld 2 maanden later de school weer
te moeten sluiten omdat we de financiën
niet rond krijgen. Dit is dan ook de reden
dat we deze groep mensen bij elkaar hebben
getrommeld, zij hebben nou eenmaal veel
meer ervaring met strategisch denken en het
opstellen van plannen dan het bestuur van
Stichting Kalyani.

Ze heeft een ieder de volgende vraag gesteld: “ Wil je misschien meedenken en helpen
met een projectplan opstellen voor het uitbreiden van de computerscholen?” en tot
haar grote verbazing reageerde een ieder erg enthousiast met een: “Ja natuurlijk, waar
en wanneer? Stuur het bestaande plan van de Dry Zone Development Institute maar
alvast op”. Ze voelt zich dan ook best een beetje vereerd, dat deze mensen haar willen
helpen en dit ook vrijwillig doen en in hun eigen tijd.

In ieder geval was de meeting op de locatie van Salves en Gjalt was zo lief om wat eten
te regelen voor iedereen, zodat we daarna met een volle maag aan de slag konden.
We hebben met zijn allen eens goed het plan van de DDI onder de loep genomen en
flink gebrainstormt hoe we dit nou konden omzetten naar een realistisch en haalbaar
projectplan. Het viel niet mee, maar we zijn toch tot een eerste opzet gekomen! Nu
nog verder uitwerken… spannend!!

Geef kinderen de kans op onderwijs | Sponsor eenmalig € 35,Via onze online sponsormodule kunt u persoonlijk een kindje sponsoren

Bedrijfsponsoring
Uw bedrijf kan kinderen een betere toekomst bieden!
En u geeft tevens invulling aan maatschappelijk
verantwoord ondernemen. Kom in actie en neem
contact met ons op, wij helpen u graag!

Rabobank fietstocht €250,Ook dit jaar deed Stichting Kalyani weer mee met de jaarlijkse fietstocht
georganiseerd door de Rabobank . Bij een minimum van 8 fietsers kan er worden
gefietst voor een sponsorbedrag van €250,- euro. Elk jaar kan er kans worden
gemaakt op een verdubbeling van het geld door het maken van een leuke foto... de
‘biking bandits’ van Stichting Kalyani?

Collecte Enkhuizen in week 35
Even op de foto

Tussen 28 augustus en 2 september loopt Stichting Kalyani weer haar jaarlijkse
collecte. Dit jaar zal er worden gecollecteerd voor de bouw van een nieuwe
school in Udawalaya gama, Sigiriya. Zoals elk jaar zijn wij op zoek naar nieuwe
collectanten, die ons collecte-team komen versterken. Lijkt het je leuk om een paar
uurtjes per week mee te helpen, neem dan contact op via info@kalyani.nl

Donatie Lutherse Kerk
De Lutherse kerk in Enkhuizen is verkocht en dan moet natuurlijk alles leeg worden gehaald. Er kwamen ontzettend veel
spullen uit de kerk en er is een markt gehouden om deze te verkopen. De opbrengst van de markt is verdeeld onder drie
stichtingen en Stichting Kalyani heeft ook een deel gekregen, maar liefst €650,- euro. We willen de Lutherse Kerk bedanken
voor deze prachtige donatie, we zijn er erg blij mee!

Clowntje... bedankt!
Al een paar jaar krijgen wij van Clowntje, Suzanne Oud, zakken met knuffelbeesten.
Zij spaart ze voor ons op en brengt ze naar ons toe. Met touwtje trek en onze
grabbelton kunnen de kinderen deze knuffels winnen op de verschillende
evenementen waar we staan. Omdat de knuffels lekker licht zijn worden ze ook
meegenomen naar Sri-Lanka. Daar worden ze uitgedeeld aan de weeskinderen en
aan de kleineren kinderen die wij in de klassen tegenkomen. Dus bij deze willen
we Clowntje hartelijk bedanken voor haar hulp en inzamel acties als sminkster,
want haar klanten weten heel goed waar zij hun knuffel kunnen afgeven! :)

Uw donatie maakt een verschil.
Stort uw bijdrage op NL 29 RABO 0155.7283.77
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Hoe kunt u Stichting Kalyani steunen
U kunt Stichting Kalyani steunen op drie verschillende manieren. Uw donatie zorgt ervoor dat wij onze projecten kunnen blijven
financiëren, nieuwe projecten kunnen opstarten en hulp kunnen blijven bieden op de plekken waar dit hard nodig is.
Het geld dat u doneert zal gebruikt worden voor verschillende projecten. Voor een uitgebreidere uitleg van de genoemde
projecten verwijzen wij u graag door naar de huidige projecten op de website.

Wordt donateur

Eenmalig doneren

Kind sponsoren

Uw donatie maakt echt een

Wilt u eenmalig doneren dan kan

Sponsor een kind voor een

verschil! Al vanaf €10,- euro per

dat ook. Dit kunt u doen via onze

eenmalig bedrag van €35,- euro.

maand steunt u één van onze

website of u kunt dit zelf regelen

Met uw bijdrage kan een kind

lopende projecten waar Stichting

via uw eigen bank.

een 3-maandelijkse basiscursus

Kalyani zich voor in zet.

computerles volgen.

Bekijk ook onze website: www.kalyani.nl

Al vanaf €10,- euro per maand steunt u één van onze lopende projecten
waar Stichting Kalyani zich voor in zet.
Stort op NL 29 RABO 0155.7283.77

Stichting Kalyani - Kruislaan 51 - 1601 PK - info@kalyani.nl - 0228-751741

