
nieuwsbrief 2020

Januari 2020 brachten we opnieuw 
een werkbezoek aan India. We waren 
met achten, 4 bestuursleden van 
de Stichting Colourful Children en 4 
donateurs. We bezochten al onze 7 
projecten in 2 weken. En we kwamen 
meer dan tevreden terug. De projecten 
lopen zonder uitzondering goed, dankzij 
de lokale organisaties die geweldig werk 
verzetten met de kansarme kinderen 
en hun gezinnen. Maar ook dankzij onze 
sponsors en donateurs. Bij ieder project, 
microkredieten, huiswerkklassen en 

Opvang voor ongeveer 55 
jongeren. Colourful Children 
betaalt het salaris van 
de leerkrachten en het 
studiemateriaal.
Bijdrage 2019: € 6.400

Met een lening hebben inmiddels 
76 vrouwen een eigen bedrijfje 
opgestart. CC droeg ook bij aan 
de aanleg van een waterpomp.
Bijdrage 2019: € 6.000

Dit project van Father Amal zorgt ervoor 
dat 400 kinderen en jongeren weer naar 
school gaan. `s Avonds bezoeken wij een 
huiswerkklas.
Bijdrage 2019: € 10.600

In 2019 heeft CC 
voor 5 jongeren 
de vervolgstudie 
betaald. Zij studeren 
nu onder andere 
voor verpleegster, 
laborante en 
boekhouder.
Bijdrage 2019: 
€ 2.400

Father Amal ondersteunt vrouwen-
groepen in hun streven naar meer 
onafhankelijkheid en meer eigenwaarde. 
Er zijn 12 vrouwengroepen.
Bijdrage 2019: € 11.500

drop-out jongeren konden we met 
eigen ogen zien wat de opbrengsten 
zijn van uw giften. Geweldig! 2019 
was een doorbraakjaar. We weten nu 
dat we op deze voet doorgaan. Het 
ondersteunen van lokale, kleinschalige 
projecten voor kansarme kinderen en 
hun moeders in Tamil Nadu (Zuid-
India). Met veel persoonlijk contact en 
als het mogelijk is elk jaar een bezoek 
aan India. 

Els Schouten,  bestuurslid 

Een prachtige reis in India

Drop-out project 
Anbu Illam Salem

Microkredieten voor 
vrouwengroepen

Preventie kinderarbeid 

Vervolgstudies jongeren 
Anbu Ilam Salem

Zelfhulpgroepen met 
Microkredieten
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Vanaf 2007 heeft CC de volledige 
exploitatiekosten van het huis en de 
school betaald. Dit wordt nu afgebouwd.
Bijdrage 2019: € 6.000 exploitatie en
€ 5.000 renovatie zonne-energie systeem.

Colourful Childrenhuis en 
school Nallur

Colourful Children betaalde in 2019 de 
kosten voor 8 huiswerkklassen. En de 
nieuwbouw van 1 huiswerkklas.
Bijdrage 2019: € 6.300 

Huiswerkklassen 
Green India Trust

Hoe staat de Stichting 
Colourful Children ervoor 
Veel mensen denken nog steeds dat wij ons beperken tot het 
Colourful Children huis (voor verstandelijk beperkte kinderen) dat 
wij in 2007 openden. Afgelopen jaren hebben we onze projecten 
uitgebreid tot micro-kredieten voor vrouwen, huiswerkklassen voor 
kinderen, onderwijs aan drop-out jongeren en vervolgopleidingen 
voor jongeren. In totaal 7 projecten. Na het bezoek aan India weten 
we dat we op deze voet doorgaan. Het ondersteunen van lokale, 
kleinschalige projecten voor kansarme kinderen en hun moeders in 
Tamil Nadu. 
Een delegatie van het bestuur kwam terug met veel nieuwe 
verzoeken voor ondersteuning: een totaal bedrag van € 66.000, 
terwijl onze jaarlijkse inkomsten ongeveer €40.000 zijn. Keuzes 
maken is echt moeilijk als het gaat om kansarme kinderen en als 
de aanvraag goed gefundeerd is. Toch zal het moeten. We gaan ook 
meer aan de weg timmeren om inkomsten te krijgen vanuit fondsen 
en particuliere instellingen. Niettemin zijn we optimistisch ...  
Uw bijdrage is weer meer dan welkom!
Alle projecten lopen goed, mede dankzij onze sponsors en 
donateurs. 
Hartelijk dank voor uw steun.
Jef Oomen, voorzitter van Colourful Children

Stichting Colourful Children 
Achter de Kan 5, 5211 GM ’s-Hertogenbosch • 06-20737427 • info@colourfulchildren.nl • www.colourfulchildren.nl 

Uw gift blijft altijd 
welkom en komt de 

kinderen in India voor 
100% ten goede! 

Rabobank: NL18 RABO 0120 5366 84

ook fi
scaal aftrekbaar

 Luce en father Amal 

 welkom op de Fatimaschool 

 samen met de staf van het Colourful Children huis 

 Casper, Leone en Els proberen een dansje,  
 net als de kinderen 

 Corriene, Luce en Els kregen een nighty 
 (nachtpon) cadeau van de vrouwen naaigroep.

 kleine ondernemer 

 microkrediet groep Green India Trust 

kinderen van een huiswerkklas 

 Dharsini, dochter 
 van leerkracht 
 Mala in het 
 Colourful Children 
 huis

de meisjes van de huiswerkklas 
dansen voor ons met Pongal 

Angelique en de leidster 
van de microkredietgroep

Met veel 
dank aan 

drukkerij Cello 
Den Bosch 

die deze 
nieuwsbrief 

al jaren zo 
prachtig drukt. 

Helemaal 
gratis voor 

Stichting 
Colourful 
Children

 de jongens van de huiswerkklas 
 dansen voor ons met Pongal 

 microkredietgroep father Amal 

 bij Janci thuis kregen we een mooie doek 
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Onze reis langs de projecten
Tamil Nadu is de meest zuidelijke deelstaat van India met meer dan 60 miljoen inwoners. We 
reisden van Bangalore naar Melanmarainadu. Een reis van anderhalve dag, gelukkig met een 
goed taxibusje. Onze groep was fantastisch. Casper, Angelique, Lindy, Luce, Leone, Corriene, 
Jan en Els. Allemaal zeer betrokken op onze projecten en heel fijn in de vele ontmoetingen 
met de kinderen, de moeders, de leerkrachten. Dat alleen al had zoveel meerwaarde. Volg 
onze reis langs de projecten en lees over onze ervaringen.

Verleden jaar kwam Els terug en vertelde mij over Father Amal en de armoedige 
omstandigheden in de streek waar hij werkt: veel werkeloosheid en droogte.
Spontaan heb ik mij toen als zijn ambassadeur opgeworpen en besloot dit jaar, 
voor de eerste keer sinds 6 jaar, weer mee te gaan  Ik ben blij als we de hectiek 
van de steden Namakkal en Salem achter ons kunnen laten. Wij verblijven nu 
in het landelijk gelegen convent van de paters van Don Bosco. Wij eten, praten, 
lachen en zingen liedjes met de 4 paters. Hun bezieling en betrokkenheid  raken 
mij. Ik geniet van de gastvrijheid waarmee arme gezinnen in het dorp ons 
vol trots hun huisje laten zien ... Ik zie het enthousiasme, de vrolijkheid  en de 
veerkracht van kinderen die huiswerklassen bezoeken Ik krijg een brok in mijn 
keel als ik afscheid neem van Father Amal en de andere paters.
Jan Nelissen

In het gebouw waar onze paters Salesianen wonen, 
bevindt zich een kostschool voor 55 jongens. 
Jongens die half wees zijn of vluchteling uit Sri 
Lanka. Het grootste deel is afkomstig uit Dalit 
gemeenschappen, de allerarmsten die buiten het 
kastenstelsel zijn gesloten. Gave kinderen, schoon, 
serieus, uitgelaten. Een handjevol mensen runt de 
kostschool; discipline doet de rest. Deze jongens 
van 7 tot 15 jaar, staan om 5.00 op, maken een uur 
huiswerk, gaan om 07.00 uur naar de kerk, vegen 
de compound of voeren de geiten, ontbijten om 
08.00 uur, gaan naar school om 8.30. Weer terug 
sporten zij, eten om 18.30 en maken huiswerk tot 
21.00 uur. Ze doen de afwas, hun eigen was, houden 
hun slaapzaal schoon. Tijdens de kerkdienst besef ik 
dat deze hartveroverende jongens anders op straat 
zouden leven. Wat doen de paters hier belangrijk 
werk en wat gaat hen dat rustig en hartelijk af. 
Corriene Nelissen

“Hearty Welcome”

Hartveroverende jongens

Trots

Wat een hartelijke ontvangst in het prachtige open 
Colourful Childrenhuis, gebouwd in 2007 door de 
Stichting Colourful Children. We werden verwelkomd 
met muziek, dans, speeches, dankwoorden en 
cadeautjes. 
Als ik terugkijk op mijn bezoek denk ik vooral aan de 
warme uitstraling en de grote betrokkenheid van de 
staf. De gemengde jongens/meisjes groep maakt het 
heel dynamisch. Goede zorg op maat. Deze ‘speciale’ 
kinderen krijgen hier veel ontwikkelingskansen.
Ik werk als ambulant begeleider bij Dichterbij (voor 
verstandelijke beperkten). Vanuit die blik zie ik dat 
ook hier hard gewerkt wordt aan het ontwikkelen van 
een passende visie. Waar mogelijk betrekken ze de 
ouders en familie in de zorg en ontwikkeling van hun 
kind.  Er zijn mooie en speciale leeractiviteiten voor 
individuele kinderen gerealiseerd. Het was fijn te zien 
hoeveel je met relatief weinig geld in India kunt doen.
Lindy Schouten

Dichterbij Colourful Children

14 uur vliegen

Tijdens mijn reis was ik met name erg benieuwd 
naar de microkredieten. In de media lezen wij vaak 
over woekerrentes en dat ze kleine ondernemers 
eerder in de schulden dan uit de armoede helpen. De 
organisatie van de leningen van de Green India Trust 
is echter anders georganiseerd. Er wordt gestart met 
een bedrag van Colourful Children, een gift. Daarna 
wordt een groep vrouwen gevormd die samen door 
maandelijkse inleg het bedrag verhogen en om de 
beurt iets met een deel van het geld kunnen doen. 
Dit hoeft niet perse een onderneming te zijn. Het kan 
ook aangewend worden voor een verbetering van het 
huis. Als het bedrag maar wordt terugbetaald aan 
de groep. Zo liet een vrouw uit het dorpje ons haar 
winkeltje zien. Zeer eenvoudig, maar wat was ze trots! 
Casper Smits

Ze willen piloot, politieagent, verpleegkundige of 
dokter worden. Deze wensen leken tot voor kort heel 
onrealistisch, want deze jongeren van een jaar of 
18 waren allemaal gestopt met school. Sommigen 
hebben op straat gewoond of hebben een versla-
ving achter de rug. Een meisje is uitgehuwelijkt en 
mishandeld en woont inmiddels weer thuis. Vaak zijn 
hun ouders overleden of uit beeld. De jongeren ver-
tellen zelf aan ons hun verhaal. En dat maakt diepe 
indruk op mij.
Gelukkig zijn er de paters van Anbu Ilam. Zij vangen 
deze jongeren op. Vanuit hier maken ze hun middel-
bare school af, worden geholpen naar een vervolgop-
leiding of werk dat bij ze past en krijgen ze vaardig-
heidstrainingen.
We ontmoeten ook de jongeren die nu een opleiding 
volgen die betaald wordt door Colourful Children. 
Ja, de ondersteuning van Colourful Children werkt. 
Ik voel me erg trots en ben blij dat ik in het bestuur 
mijn bijdrage kan geven.
Leone Brokx

Dromen die waar worden ...

deelstaat 
Tamil Nadu
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