Jaarlijkse bijeenkomst afgestuurde meisjes

Nieuwsbrief zomer 2016
Lieve vrienden van Sneha Bhavan en Stichting
Kans. De zomer is aangebroken en we stellen u met
deze nieuwsbrief graag op de hoogte van het reilen
en zijlen in India en Stichting Kans.
Sneha Bhavan

Fr. Benny geeft onze meisjes in Sneha Bhavan op
warme, liefdevolle en krachtige wijze leiding. Dit
heeft uiteraard een goede uitwerking.
De meisjes maken het allen goed. Daar zijn we heel
blij mee. Zoals de voorgaande projectleiders ook
deden heeft Fr. Benny afgelopen januari een
bijeenkomst in Sneha Bhavan georganiseerd met
de afgestudeerde meisjes die in middels een baan
hebben. Ze hebben gesproken over hun leven, hun
baan en hun bijdragen aan het studiefonds. Alle
meisjes dragen een bedrag bij dat passend is bij hun
salaris en privé- en leefomstandigheden. Ze zijn
allen dankbaar iets terug te kunnen geven aan
Sneha Bhavan, die hen een veilige thuishaven en
mooie toekomstkansen bood.

De meisjes
Alle meisjes zijn weer een klas verder, iedereen is
dus “over”. Er zijn acht meisjes geslaagd voor
klas 10 (MAVO) en zij gaan alle acht door naar
klas 11 (HAVO/VWO).
Shalini, Silna en Soney zijn geslaagd voor klas 12
(HAVO/VWO) en gaan in augustus aan een HBO
opleiding beginnen. Het is nog niet helemaal
uitgekristalliseerd welke opleidingen dat zullen
worden.
Tintu is geslaagd voor haar HBO opleiding
Toerisme en dienstverlening en gaat hierin nog
een stapje hoger studeren. Nimy is aan haar laatste
stukje Bio Medical Engineering bezig en sluit
binnenkort haar universitaire studie af. Reena en
Jeena zijn klaar met hun opleiding verpleegkunde
en hebben beide een baan in hun
opleidingsziekenhuis voor een jaar. Dat wordt
bond genoemd en is verplicht. We zouden het
kunnen vergelijken met een soort van stage na je
studie.
Wij zijn blij en trots met de gestage ontwikkeling
van onze meisjes. Dit is alleen mogelijk met de
financiële hulp en steun die jullie ons geven.
DANKJEWEL!
Kans nieuws
Janna Smets, de jonge vrouw die zes jaar geleden
drie maanden in Sneha Bhavan woonde en met de
kinderen leefde en werkte, werd na haar bezoek aan
Sneha Bhavan bestuurslid van Stichting Kans.
Medio 2014 werd zij vergadervoorzitster en per
januari 2016 heeft Janna Smets de voorzitters
functie van Marie-Jeanne Macquine overgenomen.
Wij zijn blij met het feit dat zij hiertoe bereid is.
Het is mooi dat Stichting Kans Venlo nu wordt
geleid door een jonge vrouw, en uiteraard blijft
Marie-Jeanne ondersteunen waar nodig.
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Marie-Jeanne heeft het secretariaat op zich
genomen en blijft contactpersoon voor de
sponsoring. Marc Frey is penningmeester en Pieter
Post bestuurslid.

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.

Sponsors
Er zijn sponsors die met kleine, of grotere
bedragen ons vanaf de start van dit project
ondersteunen omdat zij met ons geloofden in onze
droom. DANK voor jullie vertrouwen en steun.
Een van deze trouwe sponsors is helaas onlangs
overleden. De vrouw van deze sponsor besloot om
op de rouwkaart te vragen om een bijdrage voor
Stichting Kans. Dit omdat de meisjes van Sneha
Bhavan en diens toekomst hen aan het hart lag en
ligt. Een zeer ontroerend gebaar; met liefde
gegeven en met liefde ontvangen. DANKJEWEL!

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

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

Bank:
Meer info:
Mail:
Website:

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

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
We wensen u Fijne Zomermaanden!
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