NIEUWSBRIEF BENG – oktober 2022
Hallo BenG getrouwen. Een tussentijdse NieuwsBrief kan nooit kwaad, dus voilà.
Gé en Gemma hebben hun koffers gepakt en zijn begin oktober naar India afgereisd. Zij
verblijven daar dan een half jaar in Athoor om van hun Indiase familie, kleinkinderen en hun
resort te genieten. Home sweet Home.
Hoewel de inflatie ook in India hard toeslaat is het effect op BenG eveneens merkbaar: tot 1
september kwam er een bedrag van € 5.253,00 aan donaties binnen. Ter vergelijking: in
2021 was dit € 10.853,00. Weliswaar een Covid-jaar maar het verschil is aanzienlijk. We
hopen natuurlijk dat we hier -samen met jullie- verbetering in kunnen brengen.

Naast studeren wordt er ook gespeeld in het Drop
Out Centre
DROP OUT CENTRE:
Het DOC draait weer op volle toeren. Om de kosten controleerbaar te houden laat MERDS in goed overleg met BenG- maximaal 50 kinderen toe. Dit jaar maken er 24 meisjes en 26
jongens gebruik van het DOC, met deelname van 6th tot en met 12th standard. De ouders
zijn ongewijzigd enthousiast over de voorzieningen van het DOC. De kinderen krijgen goede
naschoolse opvang – gecombineerd met bijles. Ze maken hun huiswerk, kunnen terecht bij
de 4 docenten voor vragen over de lesstof en ze kunnen spelen. De warme maaltijd aan het
eind van de middag is voor veel ouders een uitkomst, 1 mondje minder te voeden thuis! Er
is inmiddels een wachtlijst (!) van 13 kinderen: 9 kinderen in de 6th t/m 8th standard en 4
kids in 9th standard. Ter vergelijking met Nederland moet je dan denken aan 6th standard =
11 tot 12 jarigen – en zo verder. Veel kinderen volgen school t/m 10th standard (= 15 à 16

jaar). Het DOC helpt kinderen om door te leren t/m 12th standard (= 17 à 18 jaar), waarna
ze door kunnen stromen naar een studie aan een College of beroepsopleiding. Er wordt dus
ook elk jaar gekeken of er op het DOC meisjes zijn die in aanmerking komen voor een
studiebeurs.
STUDIEBEURZEN:
In India hebben de Covid effecten tot vertraging in het afronden van het studiejaar geleid.
De examenresultaten zijn 80% bekend, dus MERDS heeft al vier nieuwe beursstudenten
geselecteerd; de laatste twee volgen snel.
DHARSINI: Deze 18-jarige vrouw uit Natham heeft onlangs
de 12th standard-examens met goed gevolg afgelegd: ze
scoorde 554 uit 600 punten! In haar laatste jaar koos ze
biologie en wiskunde als bijvak. Zij gaat de 4-jarige
opleiding fysiotherapie volgen aan een overheidscollege,
hopelijk in een nabijgelegen stad. Haar moeder is lerares
aan een privé-school; haar vader werkt parttime in de bus
garage in Natham. En haar oudere zus is inmiddels Bachelor
of Commerce. Met dit gezin gaat het goed.

MADESWARI is 17 en
woont met haar moeder
en jongere zus in
Koilpatty. Zij volgt het
Alpha vakkenpakket en
Computerkunde als bijvak genomen in haar 12th
standard. Met 379/uit 600 punten gaat zij aan het
nabijgelegen NPR college de driejarige opleiding
Bachelor of Commerce en Computer Applicaties volgen.
Haar vader is overleden; haar moeder werkt als dag
arbeider in de kledingwinkels in Natham. Deze studie is
een goede investering in de toekomst van het gezin.

LAVANYA is enig kind en haalde 460/uit 600
punten in haar eindexamen 12th standard; zij
volgde Arts en computerkunde in haar laatste
jaar. Lavanya gaat de drie-jarige opleiding
Bachelor of Business Administration volgen aan
het MVM College in Dindigul. Haar ouders zijn
allebei dagloners en houden het hoofd net
boven water. Een aanvullend inkomen zal op
termijn het tij hopelijk ten goede keren.

PARKAVI is ook 17 en heeft net haar 12th standard
afgerond met biologie en wiskunde als bijvak . Zij
woont samen met haar jongere zus Kavipriya en
broertje Sidarth in Koilpatty. Haar vader is
elektricien en haar moeder is kleermaakster. Parkavi
wil eerst haar bachelor Natuurkunde gaan halen en
dan verder studeren voor Bachelor of Science
Natuurkunde aan het American college in Madurai
In de volgende Nieuwsbrief presenteren we de andere 2 studentes.
TAILORING CENTRE:
BenG is weliswaar gestopt het MERDS Garment Centre te financieren maar de Tailoring
training loopt nog steeds door. Op eigen initiatief krijgen vrouwen les in naaitechnieken,
met het doel zelf simpele blouses, nighties ed te kunnen maken. Een productie die aan
familie en op markten verkocht wordt. Een extra inkomen voor het gezin. Om de Tailoring
Training zo goed mogelijk te faciliteren heeft MERDS het merendeel van de elektrische
machines ingeruild voor nieuwe, hand-aangedreven naaimachines. Dit soort machines sluit
beter aan bij de vaardigheden van de deelnemende vrouwen. Er wordt 1 elektrische
machine aangehouden voor lesdoeleinden.

MICROCREDIT:
Het vervaardigen van palmblad matten verloopt goed. De vrouwen werken hard en ze
realiseren een goede omzet. Nu er geen transport problemen meer zijn, de markt weer
draait en de vraag weer groot is zijn de vrouwen goed in staat om de maandelijkse
termijnen van hun lening terug te betalen. Zeker nu het regenseizoen er aan komt biedt dit
kansen om voldoende opdrachten binnen te halen. BenG heeft Chandra Sekaran
aangespoord om het microkrediet voor dit soort producten zo snel mogelijk uit te breiden.
Het geld moet rollen.
TOT SLOT:
Deze NieuwsBrief geeft een beknopt beeld van de lopende projecten. Nu de “BenG oren en
ogen” van Gé en Gemma weer thuis zijn, krijgen we actuele informatie over de
(economische) ontwikkelingen in India.
Intussen roepen we u allen toch gewoon op te (blijven) doneren aan BenG, zodat we ook
volgend jaar weer optimaal in onze mooie projecten kunnen investeren. En vergeet niet:
donaties zijn fiscaal aftrekbaar.
Wilt u ons helpen door een donatie? Dat kan dat door uw gift te storten op onze
bankrekening bij de ING:
BIC:

INGBNL2A

IBAN:

NL73 INGB 0000 534 534

Stichting BenG is door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Dit betekent dat giften aan BenG Projecten aftrekbaar zijn voor de belasting.
In het ANBI-overzicht staan wij vermeld als STICHTING BOYS EN GIRLS TOWN, ook bekend als B EN G
PROJECTEN te ARNHEM, RSIN-nummer: 816161513.

Voor meer details bezoek de belastingwebsite:
https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/anbi_zoeken/
Voor meer informatie over onze projecten kunt u contact met ons opnemen of kijken op onze
website: www.bengprojecten.nl
Secretariaat BenG: Onze bestuursleden en vertegenwoordigers in India zijn te bereiken via
het secretariaat: secretariaat@bengprojecten.nl

Indien u deze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen kunt u uitschrijven doorhet secretariaat
te mailen met het woord: UITSCHRIJVEN.

