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5 Mei markt
Collecte
40MM
AH Enkhuizen

€83,€2770,€770,€205,-

Waar waren we afgelopen jaar!
Zoals wellicht sommige is opgevallen waren we in het afgelopen jaar wat minder actief,
maar dit alles had een reden. Normaliter zijn de voorzitster en secretaris druk bezig

Door de redactie

met het regelen van zaken in Sri Lanka en het binnen halen van sponsoren en donaties
voor Stichting Kalyani. Alleen het afgelopen jaar hadden zij besloten om hun eigen

ENKHUIZEN - Lieve vrienden van

huis eens drastisch aan te pakken en deze verbouwing koste maar liefst 1 jaar! Er is een

Sri-Lanka, we hebben in het afgelopen

verdieping boven op gekomen en beneden hebben ze bijna alle muren weggehaald.

jaar geen krant laten drukken! Mensen

Tja.. en dit zorgt er dan ook voor dat we minder tijd hadden voor Stichting Kalyani.

begonnen zelfs te vragen of we nog wel

Maar weest gerust, we hebben afgelopen jaar genoeg gedaan en volgend jaar gaan we

wat deden voor Stichting Kalyani. Het ant-

er weer hard tegen aan!

woordt daarop is natuurlijk: ,,Ja, hoor!”.
Alleen zijn we niet zo actief geweest als
normaal, daarover later meer.

Desalniettemin hebben we dan ook
genoeg te vertellen over wat wij het
afgelopen jaar allemaal hebben gedaan
en bereikt voor Stichting Kalyani!

Uitgave van: Stichting Kalyani
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Nieuwe school gebouwd in Udawala Gama
De nieuwe school is gebouwd in Udawala Gama en opgeleverd begin 2018 en we hopen
dan ook dat de meeste van jullie dit inmiddels toch al weten. Het heeft immers in de
lokale kranten gestaan in Enkhuizen, op Facebook, we zijn op de radio geweest en het
is natuurlijk te lezen op onze website. Maar het heeft natuurlijk nergens in eem Kalyani
krant gestaan. Het bouwen van de school duurde ongeveer 4 maanden, het ging deze
keer een stuk sneller en makkelijker, aangezien Stichting Kalyani al enige ervaring had
met het laten bouwen van een school.

Eindresultaat van de bouw

We zijn trots op het eindresultaat!! Echter we hebben het zelf nog niet in het echt
gezien, dit komt wederom door onze eigen verbouwing. Volgend jaar hopen wij een
bezoek te brengen aan Sri-Lanka om het resultaat met eigen ogen te zien. Toch zijn er
al wel verschillende toeristen die de school hebben bezocht. Ons contactpersoon in
Sri-lanka Radna ofwel Babba, neemt toeristen graag mee om de school met trots te laten
zien en gaat dan natuurlijk ook even met ze op de foto. Stichting Kalyani vindt dat erg
leuk om te zien.. :)

Wij willen graag iedereen bedanken die geld heeft gedoneerd om dit mogelijk te maken! Dankzij jullie kunnen 145 kinderen weer les krijgen
in een veilig en duurzaam schoolgebouw. Als we volgend jaar weer een bezoek brengen aan Sri-Lanka zullen we de school zeker bezoeken en
natuurlijk nog wat meer foto’s maken van het gebouw en de ceremonies die hoogstwaarschijnlijk gehouden zullen worden.

Spiekbriefje in de hand!

Weeskinderen - Onderwijs & Structurele steun

5 Mei markt
Stichting Kalyani heeft weer een keer op de 5 mei
markt gestaan, het was niet makkelijk om een
kraampje te krijgen, maar voor 3 euro mochten
we een tafeltje neerzetten naast onze onvrijwillige
vrijwilliger Maikel de Wit. Dus deze kans konden we
dan ook niet laten schieten, een mooi moment om
wat centjes binnen te halen en weer iets te doen
aan onze naamsbekendheid! We hadden niet veel
spulletjes omdat we natuurlijk geen opslagruimte
hebben, maar al met al wel genoeg om ons staan
plaatsje mooi te kunnen inrichten. Laptoptassen,
zwemvesten, sieraden uit Sri-Lanka waren de
belangrijkste items en dan was er natuurlijk nog de
grabbelton! Gedurende de dag verzorgde Maikel
de voorzitster Ramona, ons algemeen bestuurslid
Bertus en onze jongste vrijwilliger Ethan. Zo kregen
we heerlijke tosti’s tussen de middag en de nodige
drankjes, waaronder een milkshake, wat willen we
nog meer? :)

Het was prachtig weer, dus druk genoeg en in totaal
hebben we dan ook €83,- euro opgehaald! Een
bedrag waar we blij mee zijn!

Heb je een goed idee? Laat het ons weten!

Wij zoeken opslagruimte
Wij vinden het jammer dat wij geen spullen meer kunnen inzamelen
voor weeshuizen, ziekenhuizen en scholen in Sri-Lanka omdat we
geen opslagruimte meer hebben. Wij zijn dan ook hard opzoek
naar een ‘pakhuis’ of ‘leeg pand’, waar wij eventueel spullen
zouden kunnen opslaan. Op deze manier zouden wij namelijk weer
genoeg kunnen inzamelen, zodat wij weer een container kunnen
verschepen om zo meerdere projecten te kunnen ondersteunen.
Dus heeft u opslagruimte of weet u iemand die ons hierbij kan
helpen, neem dan contact met ons op: info@kalyani.nl

Wist u dat?
Er in 2019 twee vrijwilligers voor 3 maanden naar Sri
- Lanka gaan om te helpen bij ons school project.
Uitgave van: Stichting Kalyani

est

Sinds 2013 in samenwerking met Dry Zone Development Institute - DDI

Vrijwilligers vertrekken naar Sri Lanka
Irene en Henk hadden ons benaderd met de vraag of wij nog vrijwilligers zoeken.
Maar niet vrijwilligers om iets te doen in Nederland, maar juist om naar Sri-Lanka
te gaan voor een aantal maanden. Oeeehh Spannend! De laatste keer dat dit de
bedoeling was, alweer een aantal jaar geleden met vrijwilligster Anne Sietske, liep
dit helemaal mis…

Toevallig had onze secretaris Richard het hier net over gehad met ons
contactpersoon Tissa. Om onze computerscholen naar een hoger niveau te tillen,
wil Tissa graag dat vrijwilligers uit Nederland les komen geven in Sri-Lanka en ook
helpen om het les systeem te verbeteren. Dus eigenlijk kwamen Irene en Henk als
geroepen! Richard had een afspraak ingepland met ze, om meer informatie te delen
over onze projecten, ervaringen en natuurlijk Sri-Lanka. Nou was Richard dit een
klein beetje vergeten en ineens stonden ze voor de deur.. haha… gelukkig waren
we allemaal thuis! We hebben zoveel mogelijk uitgelegd en Irene en Henk waren
gelukkig enthousiast. Wat ook heel fijn voor ons was, was dat we op 1 lijn lagen
als het komt tot vrijwilligers werk ofwel je krijgt geen vergoeding voor je werk.
Maar juist daar waren ze blij om en ze kiezen dus juist kleine stichtingen uit die dit
snappen! Want ja, wij zijn niet de eerste stichting waar ze goed werk voor doen, ze
kwamen net uit Namibië.

Op ons advies hebben Irene en Henk contact opgenomen met Tissa om meer
informatie te halen over de computerscholen en het verblijf in Sri-Lanka. Tissa
regelt onderdak voor ze, maar verder moeten ze wel alles zelf regelen. Ook dit was
helemaal top! Op dit moment zijn ze in Indonesie om daar vrijwilligers werkt te
doen, daarna vliegen ze door naar Sri-Lanka om voor Stichting Kalyani aan de slag
te gaan. Ze blijven maar liefst 3 maanden en we zijn hier echt ontzettend blij mee
en ook heel erg nieuwsgierig wat ze kunnen en zullen bereiken in deze 3 maanden.
Namens Stichting Kalyani en alle kinderen die les volgen alvast bedankt!!

Radio WEEFF
Stichting Kalyani werd op een ochtend gebeld door Frans Schoon, van radio West-Friesland ofwel WEEFF. Hij was zelf naar Sri-Lanka
geweest en heeft hier affiniteit mee, hij vindt het een prachtig land en zulke mooie lieve mensen en heeft ook jaren een gezin
ondersteund in Sri-Lanka. Hij kwam onze stichting online tegen en belde naar ons om te vragen of onze voorzitster Ramona zich live
wilde laten interviewen op de radio, wat ongeveer 20 minuten zou moeten duren. Nou daar zeggen wij natuurlijk geen ‘nee’ tegen, hoe
meer mensen weten van Kalyani hoe beter! Zo gezegd zo gedaan, het was een leuk interview, we hebben nog een oproep gedaan voor
opslagruimte alleen heeft helaas niemand gereageerd. Ze vonden Ramona een natuurtalent voor de radio en zeiden dat ze er ‘iets’ mee
moest doen. Nou goed, in oktober is ze nogmaals op de radio geweest voor maar liefst 40 minuten en ook al klinkt dit best lang, de tijd
vliegt voorbij tijdens zo’n interview! In 2019 komen we vast weer op de radio... :)

Doet u mee?

Uw donatie maakt een verschil.

•

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

Collecte opbrengst - Succesvolle opbrengst van €2.770,73
Stichting Kalyani kijkt terug op een succesvolle
collecteweek. Tussen 27 augustus en 1 september
haalden collectanten in Enkhuizen een bedrag op van
€2.770,73.... Wauw!! Stichting Kalyani is enorm trots op
haar vrijwilligers die dit mogelijk hebben gemaakt, want
we hadden er dit jaar maar liefst 30! Zoveel collectanten
hebben we nog nooit gehad. Om iedereen dan ook te
bedanken hebben onze collectanten een kleinigheidje
gekregen en hebben we ook dit jaar deze collecteweek
weer afgesloten met heerlijke Sri-Lankaans curry’s en
ander lekkernijen, yum yum.. wat een feest!
Ook bedanken wij alle inwoners van Enkhuizen voor hun bijdrage. De opbrengst wordt besteed voor onze computerscholen die
de stichting heeft staan in het Butalla district, Sri Lanka. Een groot onderwijs project waarbij arme kinderen de mogelijkheid
krijgen voor het volgen van computeropleidingen en Engelse les.

Wilt u in 2019 ook Kalyani collectant worden?
Stichting Kalyani is altijd op zoek naar mensen die mee willen helpen met de
collecte. Elk jaar gaan onze collectanten weer door Enkhuizen om geld op te
halen. Help jij ook mee?

Stichting Kalyani is blij met elk uurtje dat je collecteert. Sommige mensen gaan
een paar avonden de huizen langs, anderen een paar uurtjes overdag. Je kunt zelf
bepalen wanneer en hoe lang je wilt collecteren. Alle beetjes helpen.

Als je je aanmeldt, neemt iemand van Kalyani ruim op tijd contact met je op. We bespreken hoe het collecteren in zijn werk gaat,
wanneer de collectebus, het legitimatiebewijs en andere materialen kunnen worden opgehaald en wanneer je gaat collecteren.
Loop je graag met iemand samen? Dat kan natuurlijk, want samen lopen is zeker zo gezellig. Meer informatie is terug te vinden
op: www.kalyani.nl/vrijwilliger-worden/collectant

Geef kinderen de kans op onderwijs | Doneer vandaag nog
Online op NL 29 RABO 0115.7283.77

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!

40 MM donatie €770,Ook dit jaar hebben we weer mee geholpen met de 40 MM loop. Op een zaterdag
heeft onze secretaris, Richard, samen met Corrie van 40 MM geholpen met flyeren
bij het Koperwiekplein. Het doel was om meer mensen op de hoogte te brengen
van de 40 MM loop, zodat er dit jaar meer animo zou zijn. Volgens ons is dit aardig
gelukt! Het was natuurlijk prachtig weer en veel mensen hebben mee gedaan aan
Al vroeg uit de veren...

deze wandeling door de West-Friese dorpjes en stadjes. Bertus en Maikel hebben
dan ook weer een post bemand om te helpen met stempelen.. We hebben een
donatie gekregen van €770,- euro, waar wij erg blij mee zijn, dus bedankt 40 MM!

AH Enkhuizen sponsoractie
Albert Heijn Enkhuizen hield een sponsoractie voor verenigingen in
Enkhuizen. Onze secretaris dacht, we geven ons als stichting gewoon op
en zien wel wat er gebeurd. Tot onze verbazing werden we geselecteerd
en uitgenodigd voor de kick-off. In totaal deden er 31 verenigingen en
stichtingen mee en zou AH €10.000,- euro verdelen. Een klant kreeg een
sponsorkaartje bij zijn boodschappen en kon dan online een vereninging of
stichting selecteren, hoe meer punten je had, hoe meer geld je zou krijgen.
We begonnen goed en stonden op nummer 1, maar dat kwam natuurlijk
doordat wij als eerste een dagdeel hadden gestaan in de Appie om kaartjes te
verzamelen. Aan het einde van de rit waren we helaas toch aardig wat gezakt,
maar evengoed hadden we toch €205,- gedoneerd gekregen. Top!
Bedankt Albert Heijn Enkhuizen, we hopen dat jullie volgend jaar weer zo’n
leuke actie doen!

Limoen is gestopt
Onze website had een update nodig, dus we dachten we contacten even onze trouwe
sponsor Limoen. Tijdens het telefoongesprek kregen we te horen van Christiaan dat
Limoen er mee stopt omdat ze allemaal een andere visie hebben ontwikkelt. Goh, wat
jammer… Wat nu? Gelukkig heeft Maarten aangegeven dat hij heus wel de website up-todate wil houden, dus als er iets is kunnen we hem gewoon contacten. We willen Limoen
bedanken voor alle hulp rondom onze huisstijl, het maken van een logo, onze brochures
en natuurlijk onze website! Zonder jullie hadden we nooit zo’n professionele look gehad…
waar we nog steeds veel complimenten over ontvangen.

Uw donatie maakt een verschil.
Stort uw bijdrage op: NL 29 RABO 0155.7283.77

Stort uw bijdrage op NL 29 RABO 0155.7283.77

Sinterklaas project
Dit jaar hebben we het Sinterklaas Project maar weer eens in gang gezet. We geven dan in totaal €500,- euro aan onze
contactpersonen in Sri-Lanka die vervolgens leuke kadootjes halen voor weeskinderen, schoolkinderen en arme gezinnen.
Het ophalen van dit bedrag ging erg vlot! We hadden een oproep gedaan op Facebook en daar werd goed gehoor aan
gegeven. Er waren veel mensen, die specifiek voor dit project hebben gedoneerd en daardoor kwamen we snel tot de €500,euro. Dus bedankt allemaal, op deze manier kunnen deze kinderen dan ook een beetje Sinterklaas vieren.

Donatie van nieuwe laptops

De laptop was stuk van een meisje waar wij ruim 2 jaar
geleden een laptop aan hebben gedoneerd. Ze gaat
inmiddels naar de Universiteit, met dank aan onze
donatie. Want door het hebben van een laptop heeft
zij veel thuis kunnen oefenen. Wij hebben dan ook
natuurlijk een nieuw laptop gedoneerd, zodat zij hier
verder op kan werken als zij naar de Universiteit gaat.
Wij wensen haar veel succes met haar studie!

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 €5,- 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

Wij wensen al onze vrienden van Sri-lanka fijne kerstdagen
toe en een gezond, liefdevol en gelukkig 2019!

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

