Tesly, zit in het 2de jaar van Degree Maylyalam
(taal van Kerala).
Dhanya en Anushree doen beide het 2de jaar B
Com. Anushree is weer thuis gaan wonen en wij
bekostigen haar studie.
Reshma doet het 2de jaar Journalistiek en Aswathy
2de jaar verpleegkunde.

Nieuwsbrief zomer 2019
Lieve vrienden van Sneha Bhavan en Stichting
Kans Venlo.
Na de veranderingen van ander half jaar geleden
laten wij jullie weer graag weten hoe het met
project Klein Sneha Bhavan gaat.

Klein Sneha Bhavan: Onze meisjes
Het gaat gelukkig goed met onze meisjes. In
juni/juli 2019 zijn er weer vier meisjes klaar met
hun opleiding.
Anu, Binu en Jennifer zijn klaar met hun studie
Laboratoriumassistente. Binu en Jennifer zijn
inmiddels ook getrouwd.
Pavitra heeft een leer-werkplek bij IBM in Chennai
gekregen waar zij naast haar werk verder wordt
geschoold in computertechniek.
Aparna is terug naar huis waar de omstandigheden
zeer zijn verbeterd. Zij gaat naar klas 12
(HAVO/VWO) en de opleiding wordt verder door
haar familie bekostigd. Heel mooi dat zij dit nu
zelf kunnen dragen.
Dat betekent dat er nu nog zeven meisjes onder de
zorg van project Klein Sneha Bhavan vallen.

De twee “kleintjes” Theresa en Alees gaan beide
naar klas 11 (HAVO/VWO) en wonen als enige
nog in Klein Sneha Bhavan. De andere meisjes
wonen in de Hostels die bij het opleidingscollege
horen.
Voor Tesly en Aswhaty bedragen de kosten €1.500
per jaar. Voor de andere meisje is het rond de
€1000 per jaar. Deze bedragen betreffen de gehele
verzorging van de meisjes.
De kosten per meisje zijn afhankelijk van de
opleiding, maar zijn vergelijkbaar.
Een groot DANKJEWEL!!!!! namens de meisjes
voor jullie financiële ondersteuning!

Project Klein Sneha Bhavan
Fr. Benyy is nog steeds de projectleider en
begeleidt onze meisjes.
Er is regelmatig contact en er is inmiddels een
WhatssAppgroep opgezet waarin vele S.B.
meisjes, Fr. Benny, Fr Thomas en Fr. Mathew info
met elkaar uitwisselen. Ze feliciteren elkaar vaak
bij verloving, huwelijk, geboorte van een baby of
een verjaardag. Ook worden er allerlei aanvragen
over Crowd Funding doorgestuurd. Het maakt niet
uit of er voor mensen met een Islamitische-,
Hindu- of Christelijke achtergrond hulp wordt
gevraagd.
Er is een groot gevoel voor solidariteit.
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In ons land maakt Marie-Jeanne ook deel uit van
de WhatsAppgroep zodat wij een aardig blik
blijven houden op het dagelijkse leven van onze
meisjes die inmiddels op eigen benen staan en een
heel KANS rijk leven leiden.
Dat was de grote droom en het doel; KANS arme
meisjes scholing, verzorging, therapie en
veel liefde geven zodat het KANSARM kon
veranderen in KANSRIJK!!!
Dit was zonder jullie hulp niet mogelijk geweest!!

realiseren wat er met zoveel liefde gebeurt in
Sneha Bhavan. Dank jullie heel erg!

Onze website www.kansvenlo.nl is vernieuwd.
Leuk om eens een kijkje te nemen en op de hoogte
te blijven van ons “reilen en zijlen” en bv. het
Financiële jaarverslag inzien.

Financiën / Studiefonds 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 zal 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.

Onderwijs staat zeer hoog in het vaandel binnen
Sneha Bhavan en Stichting Kans.
Per kind zijn de kosten in euro’s per maand:
*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

Kans bestuursnieuws
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 onderlinge 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 verjaardagsgeld tot maandelijkse
bijdragen.
Zonder die hulp was het niet mogelijk om te

Wij wensen u

Fijne Zomermaanden!
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