Nieuwsbrief zomer 2018
Lieve vrienden van Sneha Bhavan en Stichting
Kans Venlo.
Het is nu ongeveer een half jaar geleden dat jullie
een belangrijke mededeling van ons ontvingen
over veranderingen in India, Sneha Bhavan en
Stichting Kans. Het is fijn u nu weer op de hoogte
te kunnen stellen van de laatste ontwikkelingen.

Sneha Bhavan: Onze meisjes
Het gaat goed met de meisjes binnen het project
Sneha Bhavan. Na de sluiting van Sneha Bhavan is
een aantal meisjes verhuisd naar het nabije Hostel.
Het was even wennen maar de meisjes zijn
vertrouwd geraakt met hun nieuwe woonplek. In
het Hostel is huislijke sfeer ontstaan en wordt:
“Klein Sneha Bhavan” genoemd.

Journalistiek, een mooie toekomst tegemoet gaan.
Voor Princy en Sneha geldt hetzelfde. Zij zullen
als verpleegkundige aan de slag gaan. Shalinie sluit
haar 3 jarige opleiding Mode Fashion af en kan
met een goede naaimachine haar eigen bedrijfje
opzetten.
Wij zijn blij en trots op de gestage ontwikkeling
van onze meisjes.
Dit was en is alleen mogelijk met de financiële
hulp en steun die jullie ons geven.
DANKJEWEL!
Vanaf augustus 2018 zullen we zorg dragen voor
11 meisjes waarvan 3; Anusree, Anu en Binu weer
thuis bij hun familie gaan wonen. Hun opleiding
zal door ons worden bekostigd. Daarnaast zullen
de meisjes en hun familie begeleiding krijgen.
Wanneer het toch nodig blijkt te zijn om terug te
keren naar Sneha Bhavan blijft dit uiteraard altijd
mogelijk.
Tesly studeert Maylyalam, de taal van Kerala,
Jennifer leert voor laboratoriumassistente, Dhanya,
Aswathy en Pavitra beginnen in juli aan hun HBO
opleiding; nog niet helemaal duidelijk welke
richting. Aparna gaat naar klas 10 en onze twee
“kleintjes ” Theresa en Alice gaan naar klas 9.

In de loop van dit jaar zullen 6 meisjes hun
opleiding afronden en “Klein Sneha Bhavan”
verlaten. Zij zullen op hun eigen sterke en
onafhankelijke benen het leven in gaan.
Nimmy heeft haar praktijkjaar afgesloten en werkt
nu als microbioloog in een groot ziekenhuis. Tintu
en Divanya, sluiten hun studies af en zullen met
mooie banen: managementtoerisme en

Hostel “Klein Sneha Bhavan”
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We hebben in gezamenlijk overleg besloten geen
nieuwe meisjes meer op te nemen tenzij het een
zeer ernstig noodgeval is.
Wij staan garant dat de 11 meisjes die nu nog
binnen ons project zijn in een warme atmosfeer
verder kunnen groeien en studeren totdat ons
laatste meisje haar studie zal afronden. De
verwachting is dat dit ongeveer in 2022 zal zijn.

Kans bestuur- nieuws
Binnen het Kans bestuur gaat alles zijn vertrouwde
gangetje. Wij blijven ons inzetten voor het project
Sneha Bhavan en onze meisjes! Er is veel overleg
geweest met elkaar. Nu alles weer gesetteld is
bestaat het contact met name uit telefoontjes,
whats-appjes en e-mail.

Sponsors
Wij willen al onze sponsors die ons al jaren
HELPEN te HELPEN heel erg bedanken voor
alle steun en betrokkenheid. Wij waarderen het
enorm dat ieder op zijn eigen wijze het project
gesteund heeft en nog steeds doet; van (het
organiseren van) kerstmarkten, het (mee) delen in
erfenissen en verjaardag geld tot maandelijkse
bijdragen.
Zonder die hulp was het niet mogelijk om te
realiseren wat er met zoveel liefde gebeurt in
Sneha Bhavan. Dank jullie heel erg!
Onze meisjes realiseren zich zeer goed dat zonder
Sneha Bhavan en jullie hulp hun leven veel, veel,
kansarmer zou zijn geweest. DANKJEWEL.

U kunt altijd via onze website www.kansvenlo.nl
op de hoogte blijven van ons “reilen en zijlen” en
bv. het Financiële jaarverslag inzien.

Project Sneha Bhavan

Financiën / Studiefonds Stichting KANS

Fr Benny is projectleider en verantwoordelijk voor
de meisjes, studie, de algehele begeleiding en
financiën. De zusters van het hostel zorgen goed
voor de meisjes en bieden een fijn thuis.

Onderwijs staat zeer hoog in het vaandel binnen
Sneha Bhavan en Stichting Kans.

Gebouw Sneha Bhavan
Het gebouw is door het Bisdom kosteloos voor een
periode van drie jaar aan een kloosterorde ter
beschikking gesteld (Seminarie). Deze orde gaat
het gebouw onderhouden en mag niets wijzigen
aan gebouw en inrichting. Dit geeft het Bisdom de
tijd om alle zaken met de regering af te handelen
en plannen te maken voor een nieuw sociaal
project in de toekomst.

Per kind zijn de kosten in euro’s per maand:
*Basis school
€ 17,*Voortgezet onderwijs :Mavo, Havo-Vwo € 30,*MBO
€ 40,*HBO (lerares, toerisme, etc.)
€ 50,*HBO verpleegkunde
€ 100,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

Wij wensen u Fijne

Zomermaanden!
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