Trouwfoto van Vidhya en haar man

Nieuwsbrief zomer 2017
Lieve vrienden van Sneha Bhavan en Stichting
Kans Venlo.
Alweer een jaar voorbij; wat gaat de tijd toch snel.
Het is fijn u weer op de hoogte te kunnen brengen
van de gang van zaken in Sneha Bhavan en
Stichting Kans.

Sneha Bhavan: De meisjes
Het gaat goed met de meisjes in Sneha Bhavan.
Alle “kleintjes” zijn over naar het volgende
schooljaar. Dhanya, Aswathy en Anu Sree gaan
van klas 11 naar klas 12 (HAVO VWO) en onze
meisjes die klas
12 hebben
afgesloten gaan
een HBO
opleiding volgen.
Tintu, Divanya,
Tesly en Divya
zijn aan het
laatste deel van
hun Master of
Degree bezig. Sneha en Princy zijn bezig hun
verpleegkunde-opleiding af te ronden.
Jeena en Reena zijn klaar met de opleiding
verpleegkunde en jaarstage in het ziekenhuis. Met
trots kunnen wij vermelden dat zij beiden een baan
in hun opleidingsziekenhuis hebben gekregen.
Wij zijn blij en trots op de gestage ontwikkeling
van onze meisjes.
Dit is alleen mogelijk met de financiële hulp en
steun die jullie ons geven.
DANKJEWEL!

Er zijn sinds kort twee nieuwe kinderen, Sona en
Lyona, (zusjes) opgenomen in Sneha Bhavan. Zij
kwamen uit een erbarmelijke situatie en wennen nu
langzaam aan hun nieuwe thuis.
Er zijn in het afgelopen jaar ook een paar meisjes
terug naar hun familie gegaan omdat hun
thuissituatie weer stabiel is. We zijn blij dat zij
weer bij hun eigen familie kunnen zijn.
Hun ouders hebben via de overheid of het bisdom
een baan gekregen en kunnen weer zorgdragen
voor hun kinderen. Deze families krijgen extra
begeleiding en waar nodig blijft Stichting Kans de
studiekosten betalen. Wanneer het toch nodig blijkt
om terug te keren naar Sneha Bhavan blijft dit
uiteraard altijd mogelijk.

Marie-Jeanne in India
Oktober 2016 was ik, Marie-jeanne, in India. Er
was een reünie georganiseerd en vele meisjes die
vaak jaren in Sneha Bhavan woonden kwamen met
man en kind(eren) naar Sneha Bhavan. Het was
voor mij heel ontroerend om te zien en te ervaren
wat, mede dankzij JULLIE hulp, tot stand mocht
komen.

Rasna met haar man, zoontje, Elyama en MarieJeanne
Volwassen vrouwen met mooie banen, gehuwd en
met gezonde kinderen bijdragend aan de
ontwikkeling van hun familie en schoonfamilie
en….. aan de studie van hun Sneha Bhavan zusjes.
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De nodige tranen van blijdschap en ontroering
vloeiden maar ook de woorden van dank die ik aan
jullie, sponsors moest doorgeven maakten indruk.
Deze vrouwen realiseren zich zeer goed dat zonder
Sneha Bhavan en jullie hulp hun leven veel, veel,
kansarmer zou zijn geweest. DANKJEWEL.

Gemberoogst

Kansnieuws
Binnen het Kansbestuur is er weinig nieuws; het
gaat zijn vertrouwde gangetje.
We hebben wel nieuws omtrent ons financiële
jaarrapport dat vele jaren voor ons werd gemaakt
door Ernst&Young. Wij zijn er zeer dankbaar voor
dat Ernst&Young dit jarenlang ‘om niet’ verzorgd
heeft.
Eric Nefkens Adviseurs in Ottersum heeft het
vervaardigen van de jaarstukken overgenomen.
Eveneens Pro-deo.
DANK aan Eric Nefkens voor die bereidwilligheid

Sponsors
Dankjewel aan jullie sponsors die ons al die jaren
HELPEN HELPEN!
Zonder die hulp was het niet mogelijk om te
realiseren wat er met zoveel liefde gebeurt in
Sneha Bhavan.

Help ons Helpen
Kent u mensen met interesse voor Stichting 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 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.

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,-

Dank
Wij willen u allen, ook namens de meisjes en de
staf van Sneha Bhavan hartelijk danken voor uw
bijdragen.
UW hulp hierbij blijft dringend noodzakelijk
Bank:
NL94 ABNA 0560 5034 74
Meer info: Marie-jeanne 077 382 39 39
Mail:
kansvenlo@gmail.com
Website: www.kansvenlo.nl
Fr. Benny in zijn
advocatenkantoor

Wij wensen u

Fijne Zomermaanden!
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