dit moment volgt Fr. Benny parttime een studie
rechten en is hij met frisse energie en
enthousiasme gestart op Sneha Bhavan, waar hij
samen met de zusters de meisjes begeleidt naar
een KANSrijke toekomst.

Nieuwsbrief zomer 2015
Lieve vrienden van Sneha Bhavan en Stichting
Kans. De zomer breekt aan en we stellen u met
deze nieuwsbrief graag op de hoogte van het
reilen en zijlen in India en Stichting Kans.
Sneha Bhavan
Belangrijk nieuws is dat er binnen het bisdom
overplaatsingen hebben plaatsgevonden. Hierdoor
hebben we in januari 2015 afscheid genomen van
Fr. Thomas Mannithotam. Fr. Thomas heeft zich 4
jaar voor Sneha Bhavan ingezet. Hij was zeer
gedreven en verzette mooi werk. Hij is nu
directeur van een groot college van het Bisdom
met diverse opleidingsrichtingen. Dit verkort de
plaatsingslijn voor een opleiding voor onze
meisjes aanzienlijk. Een mooie ontwikkeling.
Fr.Thomas heeft zijn taken goed en vol
vertrouwen overgedragen aan de nieuwe
projectleider en onderhoudt uiteraard contact met
Snehan Bhavan.
Als nieuwe projectleider van Sneha Bhavan heten
we fr. Benny Edayathil van harte welkom.

Fr. Benny is een vrolijke, rustige en nog jonge
man (midden dertig) met een Master in Sociaal
werk. Hij heeft in het management van het Sociale
Ontwikkeling en Bewustwording Centrum van het
Bisdom gewerkt, een groot sociaal Centrum. Op

De kinderen
Begin juni start in India het nieuwe schooljaar.
Alle kinderen zijn over naar het volgende
schooljaar en alle meisjes van de tiende klas
(MAVO) zijn geslaagd en stromen door naar klas
11 (HAVO- VWO). We zijn blij dat het niveau
hoog ligt en de meisjes met enthousiasme naar
school gaan. Shincy,Tesly en Divinya zijn
geslaagd voor hun HAVO-VWO en beginnen in
september aan een HBO opleiding. Prachtig
nieuws. Verder maken de meisjes het goed en zijn
ze allen gezond. Uiteraard missen zij hun families
af en toe en dragen sommige van hen een groot
verdriet met zich mee, gezien het geen zij in het
verleden hebben meegemaakt. Op dit moment zijn
twee nieuwgekomen meisjes bezig zware trauma’s
te verwerken en rustig weer in balans te komen.
Wij danken de staf en begeleiding voor hun zorg
en ondersteuning hierbij.

Doordat de eerste lichting afgestuurde meisjes aan
het werk zijn en hun bijdrage leveren aan het
Studie Fonds wordt het project steeds meer
zelfvoorzienend. Wij vinden het zeer waardevol
dat dit plan zich zo positief ontwikkelt.
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Ook de getrouwde meisjes maken het goed. Een
aantal van hen heeft al kindjes gekregen. Zij keren
met hun kindjes nog regelmatig terug naar Sneha
Bhavan. Deze kindjes hebben veel “tantes” om
door geknuffeld en vertroeteld te worden!
Daarnaast vinden we het zeer bijzonder dat Sneha
Bhavan nog steeds voelt al een veilige thuisbasis.
Kans nieuws
In onze nieuwsbrief zomer 2014 stelde wij Bea
Schouten aan u voor als nieuw bestuurslid. Het
spijt ons zeer dat wij u moeten mede delen dat Bea
in januari 2015 is overleden. Alhoewel Bea
“slechts” 10 maanden ons bestuur ondersteunde,
was dit zeer verdrietig nieuws. Dankjewel Bea;
voor je inzet en betrokkenheid!

Financiën / Studiefonds Stichting KANS
Onderwijs staat zeer hoog in het vaandel binnen
Sneha Bhavan en Stichting Kans.
Per kind zijn de kosten in euro’s per maand:
*Basis school
€ 17,*Voortgezet onderwijs :Mavo, Havo-Vwo € 30,*MBO
€ 40,*HBO (lerares-opl., toerisme)
€ 50,*HBO verpleegkunde
€ 100,UW hulp hierbij blijft dringend noodzakelijk
Bank:
Meer info:
Mail:
Website:

NL 94 ABN A0560503474
Marie-jeanne 077 382 39 39
kansvenlo@gmail.com
www.kansvenlo.nl

Dank
Wij willen u allen, ook namens de meisjes en de
staf van Sneha Bhavan hartelijk danken voor uw
bijdragen.

Help ons Helpen
Kent u mensen met interesse voor Sticting Kans of
weet u iemand die mee wil sponsoren aan ons
prachtige project Sneha Bhavan? Laat het ons
weten of verwijs hen door naar onze website voor
meer informatie.
U kunt altijd via www.kansvenlo.nl op de hoogte
blijven van ons “reilen en zijlen” en bv. het
Financiële jaarverslag (Ernst & Young) inzien.
U als gast in Sneha Bhavan?!
Ons huis beschikt over enkele gastenkamers met
eigen toilet en douche. De kosten voor logies en
maaltijden bedragen 25 euro per dag per persoon.
De bijdrage komt geheel ten goede aan het
studiefonds van het project. De omgeving is
geweldig mooi! Sneha Bhavan ligt in Kerala, Zuid
India, in het dorpje Mananthavady.

We wensen u Fijne Zomermaanden!
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