Beste vrienden van (de kinderen van) Bal Anand en Umang,
Een korte nieuwsbrief deze keer; in december hopen we u wat
uitgebreider te berichten met o.a. ervaringen van de vele
vrijwilligers die regelmatig Umang bezoeken.
In deze nieuwsbrief een verslag van het bezoek van bestuurslid
Elly van de Linden aan Umang en het ceremonieel inwijden van
de nieuwe dininghall en o.a. een prachtige sponsoractie van
Vandita Crezée.
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Sponsoracties
Sponsoractie Vandita Crezée
Allereerst zal ik mij even
voorstellen. Ik ben Vandita Crezée,
activiteitenbegeleider/Verzorgende
IG van beroep. Ik ben geboren in
1991 in Nagpur/India en heb tot mijn
vertrek naar Nederland op Bal
Anand gewoond. Toen ik 7 maanden
oud was ben ik door mijn
Nederlandse ouders geadopteerd.
In de periode van 15 januari t/m 15
april 2017 heb ik vrijwilligerswerk
gedaan in India op Bal Anand en Umang. Voordat ik vertrok
heb ik diverse sponsoracties gehouden, zoals een presentatie in
de kerk. Ook heb ik familie, vrienden, kennissen en de
plaatselijke kringloopwinkel benaderd.
In totaal hebben deze acties ongeveer €5.500,- opgebracht. Met
dit geld heb ik in overleg met de directrice in India mooie
doelen kunnen behalen.
Op 17 september jl. heb ik tijdens de startzondag van onze kerk
weer een presentatie gegeven. Ik heb toen verteld over mijn
werk in India en over de besteding van het sponsorgeld.
De kerkleden reageerden erg enthousiast. Er is besloten om een
tweede sponsoractie voor India op te starten in de vorm van een
‘omkeercollecte’. Alle kerkleden kregen €2,- mee, met de
opdracht dit bedrag te vermeerderen door creatieve acties te
houden. De opbrengst van deze acties wordt op 29 oktober
ingezameld tijdens de kerkdienst. De kerkenraad heeft besloten
om de uiteindelijke opbrengst van de gemeente te
verdubbelen!!!
Het is mooi om te zien hoe actief alle gemeenteleden met dit
geld aan de slag zijn gegaan om een zo hoog mogelijk bedrag
op te halen voor de kinderen van Bal Anand en Umang.
Op de volgende pagina laat ik met een aantal foto’s zien wat er
voor deze actie is gedaan.
Er zijn armbandjes gemaakt, een aantal kinderen hebben een
pop-up restaurant georganiseerd, er zijn verschillende smaken
soep, koekjes, opbergdoosjes, kussenhoezen, appelmoes, jam en
appeltaart gemaakt.
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Secretariaat:
info@stichtingbalanand.nl
Website:
www.stichtingbalanand.nl

Facebook:

facebook.com/stichtingbalanand

Twitter:

twitter.com/#/BalAnandUmang

Youtube:

youtube.com/user/umangbalanand

IBAN:
NL24ABNA0473961334 t.n.v.
Stichting Welzijn Kinderen
van Bal Anand

Marjolein Hortentius heeft o.a. geld
gedoneerd voor een rolstoel voor Akshay;
ze heeft deze zelf uitgezocht en vervolgens
hebben de medewerkers van Umang
Akshay meegenomen naar de winkel om de
rolstoel uit te proberen.
Op de foto is te zien hoe geweldig deze
rolstoel is voor hem! Het tochtje naar de
rolstoel winkel was al een hele belevenis
voor Akshay; hij schreeuwde af en toe van
plezier! Nu kan hij ook mee op stap!

Ook een leuke sponsoractie op touw gezet? Laat het ons weten met tekst en foto’s
zodat we de actie in de nieuwsbrief kunnen plaatsen als inspiratie voor anderen!
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Bezoek van bestuurslid Elly van der Linden aan Umang
Elly over haar bezoek aan Umang: ‘Afgelopen augustus mocht ik weer een
week deelgenoot zijn van het leven van de bewoners en werkers op
Umang. Een terugkerend samenzijn met de Umang 'family' waar ik elke
keer weer naar uit kijk.
Bij aankomst op Umang
was het gelijk feest,
Independence Day, wat
volgens vaste rituelen en
ceremonies wordt gevierd! Iedereen doet mee dat is prachtig om
te zien!
Ik was aangenaam verrast
over de vorderingen die
er ook ditmaal gemaakt
waren ten opzichte van 6
maanden geleden toen ik
er voor het laatst was.
Zowel bij de bewoners als
op het terrein gebeuren
er veel goede dingen, soms
gaat het op zijn 'Indiaas', dat wil zeggen dat het bijvoorbeeld lang
kan duren voordat iets gerealiseerd is.
Ik zie heel duidelijk dat het met de bewoners van Umang over
het algemeen heel goed gaat.
De staff die voor de bewoners op Umang zorgt weet steeds beter wat de bewoners nodig hebben en spelen daar
zo goed mogelijk op in. Zo hebben de bewoners een nieuwe structuur erbij: iedere ochtend na het ontbijt komen
ze nog even samen in VTC ( activiteitenruimte) alwaar ze het volkslied of ander lied zingen o.l.v. Sujeet (ze vinden
dat allemaal zichtbaar leuk) daarna een korte prayer o.l.v. Payal en Ekra of Pooja en Rushika. Ook hebben ze de
kans om een voor een nog wat te zeggen wat hun dwars zit.
En daarna volgt breaking news vanuit Farook; hij kijkt het news op de kleine ipad iedere avond en vertelt dan de
volgende dag erover, de teacher en/of Suresh gaan er dan op een mooie manier weer op in en brengen het in de
praktijk van alle dag.

Ik heb bij van alles ondersteund en we hebben de opening van de nieuwe dininghall samen gevierd. Vooraf
gaande was er uiteraard weer een heel ritueel/ceremonie met lintjes doorknippen en de speciale cake
doorsnijden etc. We hebben daarna met zijn allen gedanst.
Ook is er een nieuwe arts die nu 1x in de twee weken komt naar Umang. Ik heb hem ontmoet en wat ik heb
ervaren was een fijne kundige en betrokken arts die de tijd neemt voor de bewoners.
Tegenwoordig wordt er iedere ochtend het nieuws van de dag (breaking news) verteld door Farook die het op
een soort Ipad bijhoudt.
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Het is mooi om te zien hoeveel nieuwe
zaden/planten er zijn en groeien op het land. Dit is
mede dankzij een grote inzet van Sangam Tijssen die
als vrijwilliger zich nu al een half jaar dagelijks inzet
voor het reilen en zeilen binnen Umang.
Ik heb genoten van het samenzijn en het weerzien
met de 'Umang family'

Ook was ik even op Bal
Anand waar Pranita
Hoffer weer veel
energie in de ‘special
need’ kinderen steekt
en ik was verrast over
de positieve
ontwikkeling van de
kinderen zoals
bijvoorbeeld het lopen
van Sureeka met een
looprek.
Het was
hartverwarmend om
te zien hoe liefdevol
de kinderen worden
verzorgd.’

Met dank aan Sangam Thijssen voor de foto’s!
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