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ACTIVITEITEN	  IN	  NEDERLAND	  

In	  deze	  Nieuwsbrief	  

AGENDA 
Maandag 27 april 2015 – Eco-Trust Koningsdagactiviteit Amstelveen 

DANK VOOR UW 
GIFTEN 
	  
Sinds	  de	  laatste	  nieuwsbrief,	  
mochten	  wij	  weer	  mooie	  giSen	  
ontvangen	  van	  onze	  vaste	  (en	  
nieuwe)	  donateurs,	  parXculieren	  en	  
bedrijven.	  Kleine	  bedragen	  en	  
grotere	  bedragen,	  éénmalig	  of	  
maandelijks,	  we	  zijn	  met	  elke	  euro	  
blij.	  Ook	  waren	  er	  mooie	  acXes	  zoals	  
de	  opbrengst	  van	  de	  vrijmarkt	  van	  
Koningsdag	  van	  de	  familie	  De	  Bie.	  En	  
een	  donateur	  die	  bij	  wijze	  van	  
verjaardagscadeau	  geld	  vroeg	  voor	  
de	  SXchXng	  Eco-‐Trust.	  Een	  cadeau	  
waar	  niet	  alleen	  de	  jarige	  blij	  mee	  is.	  	  
In	  deze	  nieuwsbrief	  kunt	  u	  meer	  
lezen	  over	  de	  acXes	  van	  de	  Dam-‐tot-‐
Dam	  wandeltocht	  en	  de	  Open	  Dag	  
van	  Taiji	  Quan	  &	  Qigong	  School	  van	  
Geel.	  Door	  al	  deze	  mooie	  donaXes	  
kunnen	  we	  de	  acXviteiten	  in	  India	  
blijven	  voortze_en.	  Dank	  u	  wel!	  
(Mocht	  u	  geïnteresseerd	  zijn	  in	  het	  
jaarverslag	  2013	  van	  Accountant	  
Cramer	  dan	  kunt	  u	  dat	  vinden	  op	  
onze	  website.)	  
	  
Namens	  alle	  kinderen	  van	  Eco	  Trust,	  
dank	  u	  wel!!	  

Wat	  hebben	  onze	  wandelaars	  ook	  
dit	  jaar	  weer	  goed	  hun	  best	  gedaan	  
met	  de	  Dam	  tot	  Dam	  Wandeltocht!	  
Iedereen	  heeS	  trots	  de	  eindstreep	  
gehaald	  en	  in	  Zaandam	  de	  
welverdiende	  medaille	  in	  ontvangst	  
genomen.	  Er	  heeS	  dit	  jaar	  zowel	  
een	  groep	  op	  de	  9	  kilometer	  als	  
een	  groep	  op	  de	  18	  kilometer	  
meegedaan.	  Met	  de	  wandeltocht	  is	  
een	  prachXg	  sponsorbedrag	  van	  
maar	  liefst	  2050	  euro	  opgehaald!	  
SXchXng	  Eco-‐Trust	  bedankt	  al	  onze	  
sporXeve	  wandelaars	  voor	  hun	  

inzet.	  Misschien	  volgend	  jaar	  
weer?!	  

DAM	   tot	   DAM	   WANDELTOCHT	   WEDEROM	   EEN	   SUCCES!	  

	  	  
18	  km	  

9	  km	  

Hee#	  u	  nog	  een	  goede	  laptop	  in	  
huis	  die	  u	  niet	  gebruikt?	  	  

	  
Neem	  dan	  contact	  met	  ons	  op:	  
wij	  zorgen	  ervoor	  dat	  uw	  laptop	  
wordt	  opgeschoond	  en	  een	  goed	  

tweede	  leven	  krijgt	  in	  India!	  

Uw	  oude	   laptop	  naar	   India?	  

Belastingvrij 
schenken 
vereenvoudigd 
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Tijdens	  de	  open	  dagen	  konden	  bezoekers	  tegen	  een	  
vrijwillige	  donaXe	  (bestemd	  voor	  SXchXng	  Eco-‐Trust)	  
allerlei	  verschillende	  korte	  behandelingen	  ondergaan,	  
zoals	  massage,	  reiki	  en	  handlezen,	  maar	  ook	  waren	  er	  
interessante	  lezingen	  en	  workshops,	  als	  mindfulness	  en	  
"luxe	  hapjes	  maken”.	  Uiteindelijk	  kon	  Cora	  van	  Geel	  het	  
mooie	  bedrag	  van	  820	  euro	  overhandigen	  aan	  onze	  
voorzi_er	  Louisa	  de	  Bie-‐Dudink.	  We	  bedanken	  iedereen	  

voor	  deze	  fantasXsche	  dag	  met	  een	  prachXg	  eindresul-‐
taat	  voor	  de	  kinderen	  in	  India!	  	  

Open	  dagen	  De	  Zon	  Rondom	  -‐	  Taiji	  Quan	  &	  Qigong	  School	  van	  Geel	  zeer	  geslaagd!	  

GEZONDHEIDSZORG	   BIJ	   STICHTING	   ECO-‐TRUST	  
Girish	   Nampoothiri:	   “Health	   is	  Wealth”,	   Gezondheid	   is	   Rijkdom	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
100	  kinderen	  
De	  gezondheidszorg	  van	  Eco-‐Trust	  
betreS	  de	  20	  jongens	  die	  permanent	  
op	  Wonderland	  verblijven	  en	  de	  ruim	  
80	  jongens	  en	  meisjes	  van	  de	  Eco-‐
clubs,	  die	  ’s	  middags	  na	  school	  en	  in	  	  
het	  weekend	  in	  Vilvarani	  en	  op	  
Wonderland	  komen	  voor	  
huiswerkbegeleiding	  en	  extra	  lessen.	  	  

Jaarlijks	  
Tijdens	  het	  winterkamp	  in	  de	  
KerstvakanXe,	  worden	  alle	  kinderen	  
op	  locaXe	  van	  Wonderland	  medisch	  
onderzocht.	  Er	  wordt	  bloed	  
afgenomen	  en	  gekeken	  of	  er	  sprake	  
is	  van	  o.a.	  bloedarmoede,	  
suikerziekte,	  tbc	  en/of	  hiv.	  Zo	  nodig	  
wordt	  advies	  gegeven	  over	  
behandeling	  in	  klinieken	  in	  de	  
omgeving.	  Daarbij	  kan	  de	  keus	  vallen	  
op	  Ayurvedische	  therapie,	  de	  
oeroude	  Indiase	  geneeswijze,	  die	  
voor	  velen	  tradiXoneel	  de	  eerste	  
keus	  is,	  of	  een	  algemeen	  ziekenhuis.	  	  
De	  	  bezoekende	  arts	  geeS	  ’s	  middags	  
in	  de	  grote	  hal	  aan	  alle	  kinderen	  een	  
les	  over	  gezondheidszorg	  en	  hygiëne.	  	  
	  
Tandarts	  
Een	  tandartsen	  echtpaar	  komt	  
jaarlijks	  graXs	  alle	  kindergebi_en	  
controleren.	  Mocht	  behandeling	  
nodig	  zijn	  dan	  gebeurt	  dat	  in	  de	  
prakXjk	  in	  de	  stad.	  Die	  behandeling	  
wordt	  door	  Eco-‐Trust	  betaald.	  	  
	  
Elke	  week	  
Wekelijks	  wordt	  op	  beide	  locaXes	  
Xjdens	  de	  Eco-‐clubs	  op	  de	  hygiëne	  
les	  van	  de	  arts	  Xjdens	  het	  winter-‐
kamp	  ingehaakt.	  Er	  wordt	  op	  
toegezien	  dat	  de	  kinderen	  schoon	  
(haren,	  handen/nagels,	  tanden,	  

kleding)	  naar	  de	  lessen	  komen.	  Er	  
wordt	  ook	  gesproken	  over	  de	  
dubbele	  posiXe	  waarin	  ze	  leven.	  
Thuis	  leven	  ze	  in	  zeer	  primiXeve	  en	  
vervuilde	  omstandigheden	  terwijl	  het	  
op	  school	  en	  bij	  het	  project	  schoon	  is	  
en	  ze	  de	  beschikking	  hebben	  over	  
toiletgelegenheid	  en	  water	  om	  
handen	  te	  kunnen	  wassen.	  Deze	  
situaXe	  kan	  erg	  verwarrend	  zijn.	  	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Af	  en	  toe	  iets	  extra’s.	  	  
Om	  de	  families	  van	  de	  kinderen	  te	  
helpen	  thuis	  meer	  aan	  hygiëne	  en	  
gezondheid	  te	  kunnen	  doen	  
proberen	  we,	  als	  de	  financiën	  
toereikend	  zijn,	  een	  speciale	  tas	  mee	  
te	  geven.	  Dit	  is	  bijvoorbeeld	  het	  geval	  
ter	  gelegenheid	  van	  feestdagen	  als	  
Pongal,	  begin	  van	  de	  schoolvakanXe	  
en	  Diwali.	  In	  de	  tas	  zi_en	  producten	  
zoals	  rijst,	  olie	  en	  linzen	  maar	  ook	  
zeep,	  tandpasta	  en	  tandenborstels,	  
zeep	  en	  waspoeder.	  Zo	  leren	  ook	  de	  
huisgenoten	  het	  gebruik	  hiervan	  
kennen	  en	  waarderen.	  

Girish	  Nampoothiri	  :“Our	  moAo	  is	  
“Health	  is	  Wealth”.	  Based	  on	  this	  
agenda,	  we	  at	  TRUST	  always	  
ensure	  that	  children	  are	  keeping	  in	  
good	  health.	  TRUST’s	  objecJve	  is	  
that	  children	  not	  only	  survive,	  but	  
are	  on	  a	  trajectory	  to	  live	  an	  
healthy	  producJve	  life.	  This	  aims	  to	  
improve	  maternal	  nutriJon	  status	  
and	  approaching	  through	  
combinaJon	  of	  intervenJons.	  We	  
also	  believe	  that	  “good	  health,	  
good	  educaJon	  and	  good	  
accommodaJon”	  are	  the	  basic	  
need	  for	  a	  child	  and	  it’s	  their	  right.	  
We	  also	  believe	  that	  prevenJon	  is	  
beAer	  than	  cure.	  We	  teach	  this	  to	  
every	  child	  of	  Wonder	  Home	  as	  
well	  as	  the	  Eco	  club	  children	  who	  
are	  coming	  to	  Wonderland.”	  
(Lees	  het	  hele	  bericht	  van	  Girish	  (in	  het	  
Engels)	  op	  onze	  facebook-‐pagIna)	  

Maandag	  27	  april	  2015	  
Koningsdag	  –	  Eco-‐Trust	  dag!	  
LocaTe	  Amsterdamseweg	  276	  -‐	  AMSTELVEEN	  

	  
Naar	  goed	  voorbeeld	  van	  de	  familie	  de	  Bie	  vorig	  jaar	  in	  onze	  ‘thuisstad’	  
Amstelveen	  pakken	  we	  het	  komende	  Koningsdag	  groots	  aan:	  de	  Eco-‐
Trust	  fondsenwerving	  Koningsdag.	  Aangezien	  we	  dit	  jaar	  helaas	  de	  
zeer	  gewaardeerde	  bijdragen	  van	  sponsors	  als	  het	  Goede	  Doelen	  Fonds	  
ING,	  Wilde	  Ganzen,	  SXchXng	  KOOK	  e.d.	  moeten	  missen	  en	  de	  jaarlijkse	  
kosten	  van	  onze	  sXchXng	  in	  India	  minimaal	  gelijk	  blijven,	  dachten	  we	  
vanuit	  het	  principe	  ‘vele	  handen	  maken	  licht	  werk’	  eens	  op	  een	  andere	  
manier	  fondsen	  te	  werven.	  
	  
Meedoen?	  
Als	  u	  taarten	  wilt	  bakken,	  koffie	  kunt	  ze_en,	  massages	  kunt	  geven,	  
suiker	  spinnen	  kunt	  maken,	  viool	  of	  blokfluit	  kunt	  spelen	  etc.	  of	  
gewoon	  u	  oude	  of	  nieuwe	  spulletjes	  wilt	  verkopen	  ten	  bate	  van	  de	  
SXchXng	  Eco-‐Trust	  bent	  u	  van	  harte	  welkom	  vanaf	  07.00	  uur	  in	  de	  
ochtend	  op	  de	  Amsterdamseweg	  276	  te	  Amstelveen.	  Misschien	  heeS	  u	  
zelf	  een	  idee	  om	  fondsen	  te	  genereren	  op	  deze	  dag	  of	  kunt	  u	  niet	  naar	  
Amstelveen	  komen	  maar	  wilt	  u	  wel	  iets	  ten	  bate	  van	  de	  SXchXng	  Eco-‐
Trust	  doen,	  neem	  dan	  contact	  op	  met	  bestuurslid	  Michael	  Dukker.	  Ook	  
kunt	  u	  natuurlijk	  gewoon	  een	  kopje	  koffie	  met	  een	  stukje	  taart	  komen	  
eten	  (niet	  graXs	  maar	  voor	  ons	  goede	  doel!)	  en	  eens	  in	  contact	  komen	  
met	  al	  die	  andere	  mensen	  die	  onze	  SXchXng	  een	  warm	  hart	  toe	  dragen.	  	  
Zet	  het	  in	  uw	  agenda.	  Tot	  Koningsdag!	  
	  
Ps.	  Volg	  onze	  Koningsdag-‐acGe	  op	  Facebook	  en	  onze	  website	  en/of	  

meld	  je	  aan	  om	  via	  e-‐mail	  op	  de	  hoogte	  te	  worden	  gehouden!	  
(contactpersoon	  Michael	  Dukker:	  e-‐mail	  mdukker@me.com)	  

	  



ECO-‐TRUST	  INFORMATIE	   UIT	  INDIA	  

ECO-‐TRUST	  OP	  HET	  INTERNET	  
Lees	  deze	  en	  vorige	  nieuwsbrieven	  na	  op	  www.eco-‐trust.nl	  
	  

Volg	  ‘SXchXng	  Eco	  Trust’	  nu	  ook	  op	  Facebook!	  	  
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ECO-TRUST, ZORG VOOR KIND 
EN NATUUR

De	  doelstelling	  van	  SXchXng	  Eco-‐Trust	  
is	  om	  kansarme	  kinderen	  in	  India	  de	  
gelegenheid	  te	  geven	  een	  ambacht	  te	  
leren	  of	  een	  studie	  te	  volgen	  en	  hen	  op	  
te	  leiden	  tot	  een	  ecologisch	  bewuste	  

generaXe.	  Daarnaast	  draagt	  de	  
sXchXng	  zorg	  voor	  de	  opvoeding	  en	  

huisvesXng	  van	  een	  aantal	  
schoolgaande	  kinderen	  die	  geen	  thuis	  

meer	  hebben.	  	  
Info:	  www.eco-‐trust.nl	  of	  mail	  naar	  
mviergever@hetnet.nl	  

KENNISMAKEN...	  met	  Kalaiselvi	  en	  Kathir	  
‘Ik	  ben	  Kalaiselvi	  en	  ben	  nu	  7	  jaar	  bij	  de	  Eco-‐Club	  en	  woon	  in	  
Puthur.	  Ik	  heb	  drie	  jongere	  zusjes	  die	  niet	  bij	  de	  Eco-‐Club	  

ziAen,	  maar	  alles	  wat	  ik	  leer	  probeer	  ik	  weer	  aan	  mijn	  zusjes	  
te	  leren.	  Op	  school	  vind	  ik	  Aardrijkskunde	  het	  leukste	  vak.	  In	  
mijn	  vrije	  Jjd	  speel	  ik	  met	  mijn	  zusjes	  en	  soms	  kijk	  ik	  een	  film	  
op	  televisie.	  Ik	  ben	  fan	  van	  Gila,	  een	  beroemde	  acteur	  in	  India.	  
Ik	  hoop	  later	  in	  de	  verpleging	  te	  kunnen	  werken.	  Ik	  maak	  me	  

zorgen	  over	  de	  droogte	  in	  Tamil	  Nadu	  want	  de	  regen	  is	  
ontzeAend	  belangrijk	  voor	  het	  land	  en	  voor	  de	  boeren	  die	  van	  
dat	  land	  moeten	  leven.	  De	  Eco-‐Club	  is	  wat	  mij	  betreZ	  een	  

geschenk	  van	  God’.	  

“Mijn	  naam	  is	  Kathir,	  ik	  ben	  16	  jaar	  en	  zit	  in	  de	  12de	  klas.	  Op	  
school	  leer	  ik	  het	  liefste	  Engels,	  ik	  vind	  het	  leuk	  om	  met	  

mensen	  uit	  andere	  landen	  te	  kunnen	  praten	  en	  dingen	  van	  
hen	  te	  leren.	  Ik	  ben	  blij	  dat	  ik	  de	  kans	  heb	  gekregen	  om	  op	  
Wonderland	  te	  komen	  en	  doe	  goed	  mijn	  best	  op	  school.	  Wat	  
ik	  hier	  zo	  bijzonder	  vind	  is	  dat	  we	  als	  één	  grote	  familie	  zijn	  en	  
elkaar	  bij	  alles	  helpen.	  In	  m'n	  vrije	  Jjd	  chill	  ik	  graag	  met	  mijn	  
vrienden.	  Later	  wil	  ik	  bij	  de	  poliJe,	  zodat	  ik	  de	  arme	  mensen	  
kan	  helpen	  wanneer	  een	  dief	  hun	  spullen	  steelt.	  Als	  ik	  het	  één	  
dag	  voor	  het	  zeggen	  had	  in	  India	  dan	  zou	  ik	  alle	  kinderen	  naar	  

school	  sturen	  in	  plaats	  van	  dat	  ze	  moeten	  werken.’	  

“Ambassadeur	  word	  je	  niet	  zomaar.	  
Tot	  ambassadeur	  word	  je	  benoemd.	  
Of	  je	  wordt	  gevraagd,	  meestal	  voor	  
en	  door	  bekende	  organisaXes	  die	  
met	  grote	  gala's	  en	  acXes	  geld	  
inzamelen	  en	  publiciteit	  zoeken.	  
Maar	  er	  zijn	  ook	  kleine	  sXchXngen	  
die	  met	  kleinschalige	  projecten	  
grootse	  daden	  verrichten	  en	  door	  
hun	  simpelheid	  directe	  resultaten	  
zien	  en	  voelen.	  Zo'n	  sXchXng	  is	  het	  
Eco-‐Trustproject.	  Daarom	  ben	  ik	  er	  
trots	  op	  juist	  ambassadeur	  van	  die	  
organisaXe	  te	  zijn	  waarvan	  de	  
bestuursleden	  zelf	  het	  veldwerk	  	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
doen,	  waarvan	  de	  resultaten	  direct	  
tastbaar	  zijn.”	  	  

Frits	  Barend	  
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Sinds	  2014	  is	  het	  eenvoudiger	  geworden	  
fiscaal	  aSrekbaar	  periodiek	  te	  schenken	  
aan	  goede	  doelen	  met	  een	  ANBI-‐status.	  
Een	  notariële	  akte	  is	  niet	  langer	  nodig	  
maar	  een	  schriSelijke	  overeenkomst	  
volstaat.	  De	  belasXngdienst	  stelt	  een	  
standaard	  overeenkomst	  beschikbaar	  die	  
wij	  u	  graag	  toesturen.	  Door	  de	  fiscale	  	  
voordelen	  kunt	  u	  (azankelijk	  van	  uw	  
inkomen)	  tot	  maximaal	  52%	  van	  uw	  giS	  
terugkrijgen.	  Op	  deze	  manier	  kunt	  u	  

eigenlijk	  twee	  keer	  zoveel	  schenken	  
terwijl	  het	  u	  ne_o	  niet	  méér	  kost.	  Als	  
goed	  doel	  zijn	  we	  erg	  blij	  met	  deze	  
maatregel	  van	  de	  overheid.	  Het	  blijkt	  
toch	  elk	  jaar	  weer	  iets	  moeilijker	  te	  zijn	  
het	  project	  financieel	  goed	  te	  
ondersteunen.	  	  

BelasXngvrij	   schenken	   eenvoudiger	   geworden	  
Voor	  het	  zelfde	  geld	  een	  dubbel	  bedrag	  naar	  India?!	  

Wilt	  u	  deze	  fiscale	  mogelijkheid	  nog	  in	  2014	  benuYen?	  Neem	  contact	  op	  met	  onze	  
penningmeester	  Helma	  Burgmeijer	  (zie	  Colofon)	  voor	  meer	  informaGe	  en/of	  de	  
standaard	  overeenkomst	  van	  de	  belasGngdienst.	  

ONDER DE MANGOBOOM
 

Yoga	  op	  Wonderland	  
	  
De	  kinderen	  van	  het	  Eco-‐Trust	  project,	  
doen	  ieder	  morgen	  yoga,	  dit	  wordt	  
geleid	  door	  een	  van	  de	  grote	  jongens.	  
Ook	  Xjdens	  het	  winterkamp	  is	  er	  
yogales.	  Iedere	  morgen	  om	  7.00	  uur	  
rollen	  de	  kinderen	  hun	  matjes	  op	  het	  
grote	  sportveld	  uit.	  Er	  zijn	  dan	  ruim	  100	  
meisjes	  en	  jongens	  die	  yoga	  doen.	  
Yoga	  is	  een	  goede	  start	  van	  de	  dag	  voor	  
je	  lichaam	  en	  geest.	  Het	  zorgt	  ervoor	  
weer	  acXef	  te	  zijn,	  na	  de	  rust	  van	  de	  
nacht.	  Vooral	  de	  zonnegroet	  ontbreekt	  
niet;	  deze	  serie	  van	  houdingen	  maakt	  
het	  lichaam	  	  wakker,	  de	  energie	  gaat	  
stromen	  en	  ook	  de	  grote	  chakra's	  
(energiecentra)	  worden	  geacXveerd	  .	  	  
De	  yoga	  komt	  uit	  India	  en	  hoort	  bij	  de	  
ayurveda	  (Indiase	  geneeskunde).	  De	  
Ayurveda	  is	  ondertussen	  ook	  in	  
Nederland	  bekend	  geworden.	  
	  
Als	  ik	  in	  India	  ben	  op	  Wonderland,	  dan	  
geef	  ik	  de	  yoga	  les	  aan	  de	  kinderen.	  
Voor	  mij	  heel	  bijzonder	  om	  aan	  Indiase	  
kinderen	  yogales	  te	  geven.	  	  
	  
Louisa

-de zonnegroet- 

Donateur	  in	  het	  zonnetje:	  	  
Mirjam	  Hartgers	  
Ons	  Eco-‐Trustproject	  kent	  gelukkig	  
donateurs	  die	  regelmaXg	  met	  ons	  
project	  in	  contact	  staan.	  En	  daarbij	  via	  
financiële	  giSen	  en	  bepaalde	  adviezen	  
laten	  blijken	  dat	  het	  geluk	  en	  een	  goede	  
toekomst	  voor	  de	  Indiase	  jongens	  en	  
meisjes	  van	  ons	  project	  veel	  steun	  
verdient.	  Een	  goed	  voorbeeld	  hiervan	  is	  	  
Mirjam	  Hartgers	  uit	  Aerdenhout,	  die	  het	  
Eco-‐Trustproject	  op	  "Wonderland"	  in	  
Tiruvannamalai	  al	  enige	  malen	  bezocht	  
heeS.	  Zij	  deed	  dit	  voor	  het	  eerst	  in	  2011	  
via	  Raymond	  Niemeijer	  die	  al	  eerder	  bij	  
ons	  project	  betrokken	  raakte.	  Mirjam	  
maakte	  toen	  deel	  uit	  van	  een	  groep	  
sterk	  geïnteresseerden	  van	  de	  Dru-‐
yogaopleiding	  die	  onder	  leiding	  van	  
Niemeijer	  naar	  Zuid-‐India	  reisde.	  Mirjam	  
voelde	  zich	  direct	  met	  heel	  haar	  hart	  

thuis	  te	  midden	  van	  de	  kinderen	  van	  het	  
Eco-‐Trustproject.	  Zoals	  zij	  zelf	  vertelde:	  
"Ik	  ben	  zeer	  getroffen	  door	  de	  unieke	  
doelstelling	  van	  het	  prachXge	  project.	  En	  
diep	  onder	  de	  indruk,	  dat	  er	  zoveel	  voor	  
de	  kinderen	  gedaan	  wordt.	  	  Mijn	  hart	  
voor	  Eco-‐Trust	  ging	  desXjds	  geheel	  
open".	  
	  
Mirjam	  geldt	  voor	  ons	  Eco-‐Trustproject	  
als	  een	  lieve	  vriendin,	  die	  in	  de	  
afgelopen	  jaren	  veel	  voor	  het	  Eco-‐Trust	  
project	  heeS	  gedaan	  en	  hopelijk	  blijS	  
doen!	  
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JAARVERSLAG	  uit	  India	  (2013-‐2014)	  
Elk	  jaar	  stuurt	  Girish	  Nampoothiri,	  de	  
projectleider,	  oprichter	  en	  geestelijk	  
vader	  van	  het	  project	  een	  uitgebreid	  
jaarverslag	  over	  de	  acGviteiten	  in	  India.	  
Een	  korte	  samenva\ng	  hiervan	  delen	  
we	  graag	  met	  u.	  	  
Om	  te	  beginnen	  drukt	  Girish	  zijn	  grote	  
dankbaarheid	  uit	  voor	  de	  steun	  die	  hij	  
ontvangt	  vanuit	  Nederland.	  Een	  warme	  
groet	  gaat	  uit	  naar	  alle	  vrienden	  en	  
donateurs	  van	  het	  project.	  	  
	  
Wonderhome	  en	  Wonderland	  
Er	  wonen	  nu	  20	  jongens	  permanent	  op	  
de	  locaXe.	  Eén	  van	  de	  jongens,	  
Ekalaivan,	  moest	  een	  operaXe	  
ondergaan	  aan	  zijn	  arm.	  Eén	  van	  onze	  
trouwe	  donateurs	  heeS	  deze	  operaXe	  
geheel	  betaald.	  
	  
Eco-‐club	  acTviteiten	  in	  Wonderland	  en	  
in	  Vilvarani	  
In	  2013-‐2014	  bezochten	  op	  beide	  
locaXes	  dagelijks	  45	  jongens	  en	  meisjes	  
de	  Eco-‐club	  voor	  educaXeve	  
ondersteuning	  en	  het	  vergroten	  van	  het	  
milieubewustzijn.	  In	  de	  weekenden	  is	  er	  
ook	  aandacht	  voor	  sport	  &	  spel,	  dans	  &	  
muziek.	  
	  
We	  Care	  Computer	  Academy	  
De	  armste	  kinderen	  uit	  het	  dorp	  
Vilvarani	  en	  de	  omliggende	  dorpen	  
krijgen	  onderwijs	  in	  prakXsche	  
computervaardigheden	  en	  Engelse	  les.	  
In	  april	  2014	  heeS	  de	  6e	  jaargroep	  
examen	  gedaan	  en	  een	  cerXficaat	  
ontvangen.	  Een	  geheel	  nieuwe	  groep	  
kinderen	  is	  inmiddels	  weer	  gestart.	  	  
	  

Winterkamp	  op	  Wonderland	  
Ook	  in	  december	  2013	  was	  er	  weer	  een	  
winterkamp.	  Het	  is	  inmiddels	  een	  
jaarlijks	  terugkerende	  belangrijke	  week	  
voor	  de	  kinderen,	  die	  vol	  enthousiasme,	  
met	  	  pretlichtjes	  in	  de	  ogen,	  ijverig	  
meedoen	  aan	  het	  programma.	  	  
	  
Onderhoud	  
Zoals	  was	  te	  lezen	  in	  de	  vorige	  
nieuwsbrief	  is	  er	  in	  2013-‐2014	  veel	  aan	  
onderhoud	  gedaan.	  Zo	  is	  het	  dak	  van	  de	  
ronde	  hal	  op	  Wonder-‐land	  geheel	  
vernieuwd	  en	  is	  er	  veel	  aan	  schilderwerk	  
gedaan.	  Op	  Vilvarani	  is	  de	  (kleinere)	  
ronde	  hal	  voorzien	  van	  een	  nieuw	  dak	  
en	  nieuwe	  vloer	  en	  een	  nieuwe	  verflaag.	  
Ook	  de	  gebouwen	  zijn	  opgeknapt,	  
kapo_e	  deuren	  vervangen,	  geschilderd	  
en	  er	  is	  nieuw	  sanitair	  is	  geplaatst.	  Er	  is	  
ook	  een	  nieuwe	  waterput	  geslagen	  
waardoor	  en	  beter	  en	  sneller	  goed	  
water	  uit	  de	  grond	  omhoog	  gepompt	  
kan	  worden.	  Dit	  alles	  is	  mede	  
gefinancierd	  door	  Wilde	  Ganzen	  en	  
SXchXng	  KOOK.	  	  
	  

De 20 jongens van Wonderhome 
Foto: Raymond Niemeijer (adviseur Eco-

Trust) november 2014 


