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nieuwsbrief 2018

Het jaar 2018 was een jaar van verande-
ringen voor onze Stichting. We hebben 
onze bijdrage voor het Colourful Children 
huis weer verder afgebouwd. In 2018 
hebben we € 9.000,- bijgedragen aan de 
exploitatiekosten. Eind 2020 staan zij fi-
nancieel geheel op eigen benen en wij heb-
ben onlangs nog gezien dat dat goed gaat. 
Natuurlijk blijven wij betrokken en kunnen 
zij een beroep op ons doen wanneer nodig. 

Theo van den Boogaart (voormalig 
manager van Cello, die al twee 
keer onze projecten in India heeft 
bezocht) organiseerde in 2018 
met ‘zijn friends’ een aantal 
benefietconcerten voor Colourful 
Children en de Stichting Marten en 
Dimitri. Opbrengst in 2018 € 1.107,-

Het personeel van Huybrechts 
notarissen spaarde jarenlang 
om Colourful Children te 
steunen. Dat resulteerde in 
2018 nog in een mooi bedrag 
van € 2.000,-

Colourful children groeit!

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

Moeders en kinderen 
van Sitco Colony

Ze zijn nu voor de tiende keer naar het 
Colourful Childrenhuis gegaan om daar de 
leerkrachten te ondersteunen en met de 
kinderen te werken. De twee leerkrachten 
uit Utrecht, die in het speciaal onderwijs 
gewerkt hebben. Zij hebben ook met 
de kinderen en de leerkrachten theater 
gemaakt. Elke ochtend. De emoties bang, 
boos, verdrietig en blij werden uitgebeeld 
en in het Tamil benoemd. De emoties 
zijn universeel, waar ook ter wereld. De 
leerkrachten hebben ervaren hoe je met 
eenvoudige middelen onderwerpen 
bespreekbaar kunt maken. Het werd een 
groot succes. 

Informeel gezellig samen zijn voor 
mensen die Colourful Children een 
warm hart toedragen. U bent welkom 
vanaf 16.00 uur in Achter de Kan 5, ‘s 
Hertogenbosch. Els doet verslag van 
haar reis naar India en daarna drinken 
we gezellig een drankje.
Dezelfde dag wil Jan ook een deel uit zijn 
kunstcollectie verkopen ten bate van 
het project van Father Amal (zie pag 2). 
Mensen die belangstelling hebben 
kunnen contact opnemen met Jan: 
adk5211@gmail.com

Janci en Xavier gaven het geld aan hen, 
en stonden er geen moment bij stil om 
dat met ons te overleggen. Wij hebben 
hen uitgelegd waarom dat niet kan en ze 
begrijpen het.

Janci en Xavier zijn al jarenlang goede 
vrienden die fantastisch werk verzetten 
in het Zuiden van India. Zo hebben zij 
een huis gebouwd voor 50 weesmeis-
jes die nu allemaal naar school kunnen 
gaan, Nambikkai Ilam. Wij zijn al meer-
dere keren bij deze meisjes op bezoek 
geweest en kwamen er vol energie 
vandaan. Zij doen veel sociaal werk en 
vangen ook jonge mensen op in hun 
eigen huis, als ze tijdelijk geen onderdak 
hebben. Op dit moment bouwen zij een 
Early Intervention Centre waar heel jonge 
kinderen met een beperking samen 
met hun moeders oefenen met praten, 
bewegen en voelen. Het is hun droom 
om dit te kunnen bieden aan kinderen 
met een beperking, zodat die al op heel 
jonge leeftijd gestimuleerd worden in 
hun ontwikkeling. 
Voor Nambikkai Ilam kregen zij in januari 
2018 € 2.600,- van Colourful Children 
om schoolboeken en bibliotheekboeken 
te kopen voor de meisjes. Ze waren heel 
blij met deze gift, maar toen bleek de 
nood op een andere plek hoger. Jonge 
vrouwen met een beperking konden 
leren naaien, maar er moest geld komen 
voor de aanschaf van de naaimachines. 

Ad en Emmie. Onze meest 
trouwe Indiagangers

Kom gezellig op zondag 14 april 
2019 naar Achter de Kan

Een misverstand en een 
heel mooi nieuw project
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F en M uit Utrecht (zij willen 
anoniem blijven) schonken 5 jaar 
lang € 3.000,- speciaal voor de 
oudere kinderen van de Colourful 
Children school. Oktober 2018 was 
hun laatste donatie. Dank voor 
deze jarenlange steun!

5 maal € 3.000,-
€ 2.000,-

€ 1.107,-

Paul Kokke, Ton Verhoeven, Els Schouten, 
Jef Oomen, Leone Brokx en Casper Smits.

Pongalfeest bij de weesmeisjes

Voor wie doen we het?

We zijn onze vleugels meer gaan uitslaan 
naar andere projecten voor kansarme 
kinderen. En dat loopt fantastisch. Er zijn 
nog zoveel dingen die we daar kunnen 
doen ter ondersteuning. Allemaal projecten 
waardoor de kansen voor kinderen enorm 
verbeteren. Wij zijn super dankbaar dat 
we daar een bijdrage aan kunnen leveren. 
Allemaal gelegen in Tamil Nadu en volledig 
gerund door Indiase organisaties.
We hebben ook besloten om een voorzich-
tige start te maken met het verlenen van 
microcredieten voor vrouwengroepen in 
arme dorpen. We merken dat de verbete-

In januari gingen we er op be-
zoek. Veel moeders en kinderen 
hadden zich verzameld om ons 
welkom te heten en om hun 
maandelijkse bijdrage van 100 
roepies (= € 1,25) in te leggen als 
spaargeld. Denish en Arul van 
Green Trust (zie blz. 3) tekenden 
het allemaal zorgvuldig op in 
een groot kasboek. 

ring van de situatie voor vrouwen zoveel 
kan betekenen voor de kinderen. 
Met al die veranderingen in ons werk waren 
we ook toe aan uitbreiding van ons bestuur. 
Leone en Casper hebben onze gelederen 
versterkt. U leest er meer over. 

Luce en Els op bezoek bij het Colourful Children huis , januari 2019

In maart 2017 is deze geheel nieuwe school 
voor kinderen met een beperking, geopend 
door onze penningmeester Ton Verhoeven. 
Ton bouwde de school met zijn Stichting 
Marten en Dimitri. 
Sister Shanthi, voorheen hoofd van de Co-
lourful Children school, runt nu deze school 
en internaat. Angelique en Ton van de 
Stichting Cello gingen er in januari 2018 op 
werkbezoek om de fysiotherapie goed van 
de grond te krijgen. Ad en Emmie zagen het 
resultaat in oktober. Een therapiecentrum 
in ontwikkeling waar fysiotherapie, logope-
die, een snoezelruimte en fijn motorisch 
materiaal samenkomen.

Onze website wordt vernieuwd! 
Houd het in de gaten: 

www.colourfulchildren.nl



Ik ben Leone Brokx en woon samen 
met Harrie en hond in Gendt.  Ik heb 
het goed, ben gezond, heb werk, een 
dak boven mijn hoofd en veel vrienden 
en familie. En dat komt ook dat ik het 
geluk heb dat ik in Nederland geboren 
ben. Daarom vind ik het vanzelfspre-
kend om iets bij te kunnen dragen om 
het leven van kwetsbare kinderen in 
India te verbeteren. Ik geloof in de werk-
wijze van Colourful Children: het onder-
steunen van  (kleine) lokale initiatieven. 
Als communicatieadviseur kan ik een 
bijdrage leveren om de werkzaamhe-
den van Colourful Children bekend te 
maken onder een bredere doelgroep.

Samen met Els, mijn vrouw, richtte ik in 2006 de Stichting 
Colourful Children op. Els was in januari 2019 in India en 
vertelde mij het verhaal van Father Amal. Ik werd zo gegre-
pen door dat verhaal dat ik heb aangeboden, als ambas-
sadeur, voor dit project zelf weer een financiële bijdrage 
te leveren en mij extra in te zetten voor het werven van 
donaties. Mocht je ook je bijdrage willen leveren, op welke 
manier dan ook,: mail mij (adk5211@gmail.com) of maak 
een bedrag over naar de rekening van Colourful Children, 
onder vermelding project van Father Amal.

Mijn naam is Casper Smits, 46 jaar en 
ik woon in Nijmegen. Het is 10 jaar ge-
leden dat ik Els en Jan, initiatiefnemers, 
ontmoette en dat ik samen met mijn 
partner Angelique besloot Colourful 
Children te sponsoren. In 2014 ben 
ik met mijn gezin bij het CC-huis op 
bezoek geweest. Dit was een prachtige, 
onvergetelijke ervaring. De kleinschalig-
heid van de stichting spreekt mij aan 
en hier heb ik altijd vertrouwen in ge-
had. Ik vind het fijn om nu ook bestuur-
lijk een bijdrage te leveren.

Don Bosco richtte voor kinderen en 
jongeren die niet meer naar school gaan 
een drop out centrum op.  We spraken 
met deze kinderen. 80 Kinderen, jongens 
en meisjes,  gaan nu weer naar school. De 
meeste kinderen wonen thuis, sommigen 
zoals Nandhini in een ‘help-centre’. Ze heb-
ben allemaal hun eigen verhaal en worden 
individueel begeleid. 
Helaas zijn er in India nog veel kinderen 
die wel beginnen aan school, maar het 
niet afmaken. Ze gaan werken omdat de 
ouders het financieel niet redden. Soms is 
er veel ruzie thuis en ook geweld. Soms is 
vader weggegaan en moeten moeder en 
de kinderen het alleen redden. Maar soms 
zijn ze gestopt omdat de leerkracht niet 
in hen geloofde of omdat er vaak geen 
school was en de leerkrachten wegbleven. 
Dit komt nog regelmatig voor op de zoge-
naamde government schools. 

De aanloop voor het drop out centre is zo 
groot dat Don Bosco een tweede centrum 
wil openen in de stad. Wij willen dat graag 
financieel ondersteunen en daarnaast wil-
len we voor een aantal jong volwassenen 
de vervolgopleiding  betalen. 

Wij kennen Father Amal al jaren en zagen 
hoe hij en zijn team telkens het vertrou-
wen wisten te winnen van jongens in de 
aller-moeilijkste situatie. Hij bleek een heel 
betrouwbare partner voor ons. Na zijn 
overplaatsing vangt hij nu 400 kinderen 
op in een heel arme streek in Zuid India. 
Het is er droog. Er groeit nauwelijks iets. De 
belangrijkste bron van inkomsten zijn de 
vuurwerkfabrieken, waar ook veel vrouwen 
en kinderen werken, maar de overheid 
heeft de vuurwerkfabrieken onlangs om 
veiligheidsredenen gesloten. 
In januari ontmoetten wij father Amal die 
een zware busreis van een halve dag en 
een nacht achter de rug had. Hij zag er 
moe uit en vertelde dat hij veel zorgen 
heeft over de kinderen en hun gezinnen. 
400 Kinderen gaan nu naar school, maar 
hoe lang nog. Hij verwacht dat veel van 
´zijn´ kinderen niet alleen in de weekenden 

en vakanties gaan werken, maar ook over-
dag op zoek moeten naar een manier om 
hun ouders te ondersteunen. Ze verkopen 
dan zakjes chips op busstations of helpen 
mee in kleine chai kraampjes. 
Er is veel alcoholmisbruik in de gezinnen, 
daarom is het zo belangrijk dat de moeders 
een eigen inkomen gaan krijgen. Father 
Amal begint nu met het opzetten van 
microkrediet-groepen van vrouwen. Wij 
steunen father Amal met zijn school en 
zijn fantastische strijd tegen kinderarbeid. 
Daarom gaan wij twee microkrediet-groe-
pen ondersteunen. 
We hopen dat we einde van 2019 meerdere 
groepen vrouwen kunnen helpen, zodat 
ook hun kinderen naar school blijven gaan. 

En we doen het voor... En ...

Father Amal
gaat de strijd aan tegen kinderarbeid

Jan als ambassadeur

Drop out kinderen kunnen terecht bij Don Bosco

Green trust, de 
huiswerkklassen en 
de microcrediet-groepen

Dit is Nandhini en haar begeleider 
Xavier. Nandhini is wees. Ze is op 
17 jarige leeftijd uitgehuwelijkt aan 
haar oom en werd mishandeld. Ze is 
gevlucht. Don Bosco zorgde ervoor 
dat ze een veilig onderdak kreeg en 
weer naar school gaat. Ze wil graag 
verder gaan studeren. Onze donateur 
Luce Vrancken gaat haar 3 jarige 
opleiding betalen. 
We zoeken nog sponsors voor Munia-
ppan, Pavithra, Sona en Logeshwari. 
Wie wil hun 3-jarige opleiding betalen 
of iets bijdragen aan hun opleiding. 
De kosten zijn € 400,- per jaar. 
Meer informatie bij Els Schouten, 
elsjeschouten@hotmail.com

 Twee kersverse bestuursleden: 
  Leone en Casper  

Green Trust is een kleine Indiase organi-
satie die een berg werk verzet in de arme 
dorpjes rondom Namakkal en Salem. Wij 
steunen de huiswerkklassen en de micro-
crediet-groepen, zodat de dorpsbewoners 
iets meer perspectief krijgen. Het gaat goed 
met de huiswerkklassen. Denish Kumar, de 
spil van Green Trust en een inmiddels een 
goeie vriend van ons, nam ons mee naar de 
nieuwe huiswerkklassen waar wel 30 of 40 
kinderen iedere avond enthousiast naartoe 
gaan. Inmiddels zijn er 8 huiswerkklassen 
met 8 leerkrachten. Afgelopen jaar hebben 
we ongeveer € 5000,- kunnen bijdragen. 

We financieren de gebouwtjes of de afdak-
jes (afgelopen jaar zijn er twee bijgekomen), 
we betalen de leerkrachten en soms ook 
het schoolmateriaal en de rugzakjes voor 
de kinderen. En het is heel erg de moeite 
waard. Dankzij de huiswerkklassen kunnen 
veel kinderen de school afmaken. 
Altijd als we op bezoek komen bij de huis-
werkklassen, zien we ook de moeders. Zij 
moedigen de kinderen aan en vormen een 
eigen microcrediet-groep, zodat ze nu ook 
een eigen inkomen hebben. De moeders 
houden een paar geiten, ze verkopen eieren 
of groente, naaien kleding of beginnen een 
klein kraampje voor chai en snacks.
We hebben een voorzichtige start gemaakt 
met het ondersteunen van twee micro-
credietgroepen, die gesponsord zijn door ‘ 
Onze lieve vrouwe stichting’ uit St. Michiels-
gestel en Joop Fiedler uit Den Bosch. Een 
microcrediet groep bestaat uit 10 vrouwen 
die een eigen onderneminkje opstarten 
met een startkapitaal van € 125,-. 
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