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     Nieuwsbrief             

STICHTING    VRIEN-
DEN     ASHRAM           

2021 

Op 7 oktober 1996 werd de SVA  
opgericht. Nu 25 jaar later, vieren we 

ons zilveren jubileum! In de Ashram 
is er door de kinderen voor ons      
gedanst. Ons geplande feest in Neder-
land hebben we moeten uitstellen.  

Zie de aankondiging op blz. 4. 

Het eerste contact met de Ashram was 
in 1980. Kinderen en staf woonden er 

permanent samen (nu nog). De staf-

leden fungeren als ouders.  Een liefde-
volle opvang voor kinderen uit zeer 
problematische situaties! Van een eer-
ste donatie werd rijst gekocht en een 

mooie bedankbrief van de toenmalige 
directeur Krishnan volgde. Meer be-
zoeken volgden en vrienden raakten 

geïnteresseerd en bezochten de 
Ashram ook, sommigen deden er   
vrijwilligerswerk. 

Allen kwamen onder de indruk van de 
positieve sfeer, de zorgvuldigheid en 

de liefde waarmee de kinderen      
werden omringd. We besloten onze 

krachten te bundelen in een stichting. 
Vanaf onze oprichting steunen we  
het kinderhuis bij de zorg voor de  

Stichting Vrienden Ashram 
25 jaar! 

kinderen en het onderhoud van de 
woningen (“care and maintenance”). 
Later zijn we ook de Alamelu Ammal 
school gaan steunen. Hier hebben 

vooral arme gezinnen die in de buurt 
van de Ashram wonen veel profijt  
van. De kinderen worden met de 
schoolbussen  van de Ashram  
dagelijks opgehaald.  

We hebben veel acties voor projecten 
gevoerd, vaak gesubsidieerd door de 
(voormalige) NCDO en de Stichting 

Wilde Ganzen. Helaas zijn de subsidie 
mogelijkheden sterk verminderd: 
India moet het zelf gaan doen. Maar 
de realiteit van de armoede is voor 
een deel van de bevolking  onver-
minderd aanwezig, de corona-
pandemie heeft vooral deze armen 
hard getroffen.  

Op onze website staat een overzicht 
van projecten die we in de afgelopen  

25 jaar hebben gefinancierd.  
Inmiddels zijn er nieuwe projecten in 

uitvoering (ziekenzaaltje). 

Niet alles was een blijvend succes: zo 
werd de terreinverlichting vernield, 

de eerste mangobomen bleken niet 
goed te groeien (de latere soort geeft 
een hoge opbrengst!) en koeien    
hebben niet het eeuwige leven.  

En onderhoud blijft nodig: de vloeren 
in de eerste schoollokalen (2001)    
moeten gerepareerd en verven moet 

ook in India herhaald worden. 

Door de pandemie kon niemand van 

het  bestuur de afgelopen twee jaar 
de Ashram bezoeken. Juist een      
bezoek aan alle vestigingen (altijd op 

eigen kosten) stelt ons in staat goed 
te kunnen beoordelen wat zinvol is 
om te ondersteunen. Het overleg ter 

plekke met de stafleden vinden we 
erg waardevol. Hopelijk kunnen we 
volgend jaar wel weer op bezoek.  

Mede namens alle kinderen en de 
stafleden van de Ashram dank ik  
jullie voor je bijdragen en wens ik 
iedereen een goed en gezond 2022!   

Anne Kuyvenhoven 
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en de gezondheid van de mensen in 
de Ashram. Pas na twee A4-tjes     
geschreven tekst startte het zakelijk 
gedeelte. Waar ze geld voor nodig 
hadden en waar het laatste geld aan 

was besteed. Het geld was hoognodig 
voor eerste levensbehoeften van de 
weeskinderen, kleding voor de       
kinderen, restauraties aan de           
gebouwen, aan het dak, voor kook-        

gelegenheden of voor toiletten.           
In die tijd leden ze nog echt honger. 

Hoe anders is de communicatie nu. 
Vanuit de huiskamer in 

Amstelveen had ik -
samen met Hans, mijn 
man-  een videocall met 
Vasantha, Subbama en 
Ramya en keken we    

terug op 25 jaar vriendschap en     
veranderingen in de Ashram. 

Vasantha is nu 76 jaar en op haar 23e 

in de Ashram gekomen. Subbama was 
er al, zij is als twaalfjarig weesmeisje 
binnengekomen en nu 74 jaar.  

25 jaar geleden werkte Vasantha op 
kantoor als secretaris en Subbama 
deed de financiën. Daarnaast leidde 

Vasantha ook de kleine kinderen    
afdeling.  
Het grootste verschil met 25 jaar   
geleden is dat ze nu -dankzij alle hulp 

uit het buitenland- kunnen investeren 
in scholing van de kinderen van de 
Ashram én van kinderen uit de buurt. 
Het leven is beter geworden. 

‘Vroeger leden we’  is haar antwoord 

op de vraag wat het grootste verschil 
is met toen. Alles is beter geworden. 
En dan volgt een lange opsomming 

van materiele zaken die allemaal beter 
zijn dan toen. En natuurlijk is zij 
dankbaar voor al jullie steun, want 
zonder al deze steun was dit allemaal 
niet gelukt !! 
   Reineke Hesselt 

Herinneringen van Reineke Berichten uit de Ashram 

We hebben van 2 leerlingen en van 
staflid Ranjani een geschreven brief 

ontvangen. De brieven van de leer-
lingen staan  geheel of gedeeltelijk op 
deze pagina’s. Op onze website staan 

alle 3 brieven volledig afgedrukt. 

25 jaar geleden was ik secretaris van 
de Stichting Vrienden Ashram en 

schreef ik brieven naar een toen nog 
onbekende wereld. Hun retour-
brieven startten met uitgebreide be-

schrijvingen van het weer, de oogsten  

Vasantha, Reineke, Roos. In de blauwe sari, Subbama. 

 

  

 

               Water halen   en kleren wassen 

1999 
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De Ashram tijdens de  
coronapandemie in 2021 

Van de penningmeester 

2021 was ook voor een penning-
meester een vreemd jaar. De regering 
van India wil meer vat hebben op  
donaties uit het westen en treuzelde 

maandenlang met het geven van nieu-
we rekeningnummers waardoor het 
normale betalingsritme doorbroken 
werd. Ook de Ashram had problemen 
met betalingen. Nu is alles opgelost. 

Qua uitgaven was het ook in de 
Ashram vanwege corona een jaar van 
improvisatie: wel of niet doorbetalen 
van docenten, andere leveranciers, 
veel kinderen bij familie, ondersteu-

ning van arme gezinnen in de buurt. 
De inkomsten van de SVA bleven op 
het niveau van de jaren hiervoor, zij 
het dat er weinig feestjes en partijen 
waren die extra inkomsten gaven. 

Deze maand hebben we nog een extra 
donatie gedaan van 5640 €, naast on-
ze reguliere donaties voor nieuw 

schoolmeubilair en vloerreparaties.    

Het zuiden van India kent doorgaans 
twee regentijden: de zuidwestmoes-
son in juni en de noordoostmoesson 
in november. De hoeveelheid regen 

kan per jaar erg verschillen. Voor de 
eeuwwisseling bleven soms meerdere 
regentijden achter elkaar uit en leed 
men onder de droogte. Oogsten mis-
lukten, kokosbomen gingen dood, 

water in de putten raakte op en 
moest per tankauto gekocht worden. 
Speciale rituelen en gebeden werden 
dan door Vasantha en Subbamma 
uitgevoerd. De laatste jaren horen  

Wateroverlast 

India werd de eerste maanden van dit 
jaar getroffen door een hevige 2e   
besmettingsgolf. 
Ook in de omgeving van de Ashram 

werden veel mensen ziek. Gebrek aan 
ziekenhuisbedden en zuurstof, plaats-
gebrek in de crematoria, gebrek aan 
vertrouwen in de officiële sterftecij-
fers en het juiste aantal besmettingen 

maakten ook de Ashrambewoners 
angstig en onzeker.  

Het overlijden van oud-bewoner   

Lavanya  aan Covid-19 was intens 
verdrietig (zie een In memoriam op 

onze website). In de Ashram zelf  
waren er geen besmettingen dit jaar. 

Inmiddels is de vaccinatie op gang 

gekomen en heeft ± 50 % van de 
volwassenen  in Tamil Nadu  2     

prikken gehad, ook de staf van de 
Ashram is nu volledig gevaccineerd. 
De scholen zijn weer voor alle klassen 
toegankelijk. Hoe de kinderen deze 
moeilijke tijd  -soms meer dan een 

jaar geen school- zijn doorgekomen is 

nog niet erg duidelijk. Ze lijken moei-
te te hebben met concentreren in de 

klas. Het online onderwijs was voor 
thuiswonende kinderen behelpen, de   
mogelijkheden waren beperkt. In    
de Ashram leek het beter te lukken, 
er was daar meer discipline.  

Maandenlang was de bezetting in het 
kinderhuis erg laag: kinderen wacht-
ten bij familie op het weer open gaan 
van de scholen. Reizen met het open-
baar vervoer was onmogelijk. 
Een gevreesde derde golf heeft zich 
tot nu toe niet voorgedaan. Maar veel 
is nog onzeker.  
Gelukkig kunnen we regelmatig    

videobellen met de Ashram. 

we vaker over wateroverlast in de 
Ashram. Dit jaar viel extreem veel 
regen rond Chennai (Madras) en  
waren er daar overstromingen. In de 

Ashram stonden veel terreinen blank 

en moest zelfs de school even worden 
gesloten. Gelukkig bleef het in de  

huizen en de klaslokalen zelf droog.  

Omdat deze nieuwsbrief gedeeltelijk 
in het teken staat van het 25-jarig  

bestaan van de SVA heeft uw        
penningmeester opgeteld hoeveel er    

gedoneerd is in die 25 jaar aan de 
Ashram. Het bedrag is 569.919 euro.  
Met dank aan onze donateurs.  



Colofon 
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De Nieuwsbrief van de Stichting Vrienden Ashram 

verschijnt jaarlijks  december.   

De website biedt  het hele jaar door de laatste 

informatie. 
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De heer H.J. Jansen uit Zeist en mevr. 

W. Schaveling uit Utrecht hebben de 

jaarrekening van 2020 goedgekeurd. 
Dank daarvoor.  

Het jaarverslag staat op de website. 

Wanneer dat ooit toegestaan wordt 
en de reële gevaren om het corona-

virus op te lopen minder groot zijn, 
willen we u uitnodigen deel te nemen 

aan een bijeenkomst met een         
feestelijke Indiase lunch.  

 

 

 

Tijdens de lunch zal onze voorzitter 
een feestrede uitspreken, zullen we 
een video laten zien van de Ashram 
en zullen we live contact hebben met 
Ramya en Vasantha. Last but not 

least zullen we elkaar, verenigd in 

ons doel de Ashram te steunen,    
kunnen ontmoeten. De lunch zal 

plaats hebben in het Gerrit van der 
Veencollege in Amsterdam. Zodra het 

kan ontvangt u een uitnodiging.  

Jaarrekening 

 

Trouwe donateurs 

Christa Hesen, donateur van het eer-
ste uur, heeft haar herinneringen aan 
de Ashram voor ons opgeschreven. 
Haar verslag staat op onze website. 
Hier enkele zinnen uit haar verslag:  
…..  Elke dag eten, een slaapplaats, 

school, hun (huis)moeders. Een basis die 

heel veel kinderen in India niet hebben. Ik 

ben zó blij dat de SVA nog steeds bestaat 

omdat deze kleinschalige Ashram mede 

door onze bijdrage, jonge kinderen een 

betere toekomst kan geven…. 

Feestelijke bijeenkomst ter 
gelegenheid van het   

25-jarig                                                      
bestaan van de SVA. 

Vergaderen met de Ashram 

Om op meer gelijke voet met de 
Ashram beslissingen te kunnen      

nemen gaan we experimenteren met 
online vergaderen samen met de 
Ashram. Dit na een onderzoek 
(masterthesis) van Linda vd Hoek 
van Wageningen University. Zij    
onderzocht de samenwerking tussen 
8 Nederlandse Particuliere               
Initiatieven en hun Indiase partners.  


