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DiDi Foundation steunt St. Jude’s Kindertehuis in Jhansi, India. Deze nieuwsbrief vertelt hoe dat gebeurt.
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DiDi Foundation:

It’s like a restaurant!

Donateur worden?

Kinderen blijven kinderen, ook in Jhansi, India. De nieuwe
kleuren van het kindertehuis – blauw en roze – vinden ze
geweldig! ‘It’s like a restaurant’, reageren de meiden
enthousiast op hun zelfgekozen kleurtjes.
Het bezoek van Stephanie afgelopen kerst aan St. Jude’s
Foundling home was ook deze keer weer intensief.
Baby Rajini – waar we in de laatste nieuwsbrief over
schreven – bleek het niet gehaald te hebben. Het bericht
kwam onverwachts voor Stephanie en ze was er erg door
geraakt. Gelukkig waren de kinderen er deze keer helemaal
voor haar.
Verder was er tijdens de kerstvakantie volop tijd om met
de kinderen te kleuren, spelletjes te doen, en heel veel te
kletsen en te knuffelen. En de hele groep is ook nog een
dagje wezen picknicken.
Soms gebeuren dingen ongepland. ‘Sommige kinderen
liepen rond met ontstoken ogen’, vertelt Stephanie. ‘Ik ben
met hen naar een arts geweest en ze hebben allemaal
medicatie/druppels voor hun ogen gehad. Verder is het
lesmateriaal voor 2012 nu volledig compleet, daarbij kunt
u denken aan schriften, boeken, pennen, tekensets, kortom
alles wat je nodig hebt op school. Dat geeft een goed
gevoel, omdat we de meisjes hiermee een kans geven
op een zelfstandige toekomst. En namens alle kinderen in
St. Jude’s wil ik de donateurs dan ook hartelijk bedanken
daarvoor’.

Graag! Uw bijdrage kunt u storten op rekeningnummer
1388.20.805 van DiDi Foundation. Geld voor DiDi komt
rechtstreeks ten goede aan het St. Jude’s Foundling Home.
In mei gaat Stephanie weer naar Jhansi.

Jhansi met eigen ogen

Wilt u het kindertehuis met eigen ogen zien? Plus het
verhaal van Stephanie of Renate? Dat kan. Tijdens de
afgelopen reis zijn talloze filmpjes gemaakt. Van het tehuis,
van de kinderen, van het straatbeeld, de Taj Mahal. We
komen graag langs met onze verhalen en Indiase spulletjes.
Voor donateurs is dit gratis, voor andere belangstellenden
vragen we een vrijwillige bijdrage voor DiDi.
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Opbrengst
kerstmarkten
De kerstmarkten op het Titus Brandsma Lyceum en de
Hertogin Johanna-school hebben gezamenlijk € 2825,opgebracht! Geweldig! DiDi Foundation dankt alle
kinderen en leerkrachten voor
hun inspanningen. Dankzij
hen is het kindertehuis
geschilderd en is er weer
nieuw schoolmateriaal
aangeschaft.

Internationale
Vrouwendag:
ook voor Leema Rose in Jhansi
Leema Rose, het oudste meisje uit het kindertehuis, wil
graag dokter worden. Leema Rose is een heel erg slim
meisje, doet het heel goed op school en kan zingen als een
engel. Maar dokter worden?

What’s your
story?
In 2000 werd Stephanie van Koolwijk gekozen tot
Miss Regio. In 2012 stond ze opnieuw als winnares
in de schijnwerpers, ditmaal als ‘Miss met een
verhaal’.
Een beautycontest waarin niet
alleen uiterlijk, maar vooral ook
het innerlijk meetelden. Het
verhaal van Stephanie
vertelde zichzelf, want
DiDi F oundation is inmiddels een b
 egrip
in Oss.
De winnende foto

Alle kinderen uit St. Jude’s Home gaan naar een katholieke
verpleeg -of secretaresse opleiding. Zo blijven de nonnen
‘in control’. Bovendien zijn de studiekosten ook laag, wat
belangrijk is.
DiDi Foundation wil zich inzetten om kinderen zoals Leema
Rose de opleiding te geven die ze echt willen.
Zeker in India, waar meisjes vaak tweederangs burgers zijn.
Het zal een lange weg worden maar DiDi foundation heeft
maar één motto: “Ik een kans, zij een kans”.
Daarom hebben we
met een kraampje
met spulletjes uit
India gestaan op
de internationale
vrouwendag
georganiseerd
door het TBL.
Kraampje internationale vrouwendag

Congratulations!

