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Bezoek 

In november 2017 is Rajani 

weer op bezoek geweest in 

Nederland. Zij had een cursus 

in Duitsland en kon daarna nog 

even bij de Nederlandse 

partners langskomen. Zo 

bezocht ze ook Middelie waar 

ze een presentatie op de 

basisschool, heeft in gegeven. 

Alle kinderen luisterden 

ademloos naar de verhalen uit 

India. Het leven is voor 

kinderen in India toch wel een 

heel stuk harder dan voor 

kinderen in Nederland. Aan het 

eind werden de kinderen 

getrakteerd op een dosa met 

peanut chutney. De meesten 

kozen echter voor suiker!  

’s Avonds maakte Rajani voor 

ons bestuur een heerlijke 

Indiase rijstmaaltijd. Dat is nog 

eens heerlijk vergaderen! 

 

 

Nieuwsbrief  

De tijd vliegt en iedereen is druk. Zo kan het ook 

gebeuren dat er alweer bijna een jaar voorbij is gegaan 

zonder dat er een nieuwsbrief is uit gekomen. Daarom 

de hoogste tijd om jullie weer even van info te voorzien! 

Toiletten! 

In de vorige nieuwsbrief gaven we aan dat we een bedrag ‘over’ hadden. We 

houden geld apart voor de projecten die we voor langere tijd support hebben 

toegezegd omdat de Stichting niet overstroomd wordt met giften. We zijn maar 

klein en moeten dus goed opletten waar en wanneer we het geld uitgeven. Met 

het geld dat over was hebben we een toiletproject ondersteund. Een mooi 

project dat ervoor zorgt dat de basis gezondheid van inwoners van het dorp 

absoluut verbeterd wordt. Bij sommigen is het een hurktoilet geworden, bij 

anderen een toilet om op te zitten. Vaak in een klein gebouwtje buiten het huis. 

Soms afgeschermd met een eenvoudige deur. Maar geen uitwerpselen meer 

zomaar in de natuur! Dat is echt een enorme vooruitgang!  

           

1000 euro 

Net voor het 

verschijnen van 

deze nieuwsbrief 

ontvingen we 

(weer) een 

fantastische 

donatie van de 

Wereldwinkel in 

Purmerend.  

 

Onze website is helemaal vernieuwd 

Sinds enige tijd hebben we een volledige nieuwe 
website! Natuurlijk met alle vertrouwde informatie 
over onze stichting, over onze Indiase partners en 
al onze projecten. De site is te vinden via: 
http://www.stichtingsantosh.nl/ 
Hier vindt u ook onze nieuwsbrieven en de 
financiële verslagen van de laatste drie boekjaren.  
U kunt ons bereiken via het contactformulier op de 
website of via info@stichtingsantosh.nl 

AVG en hoe wij omgaan met uw gegevens 

In het kader van de AVG informeren wij u dat wij uw 

gegevens uitsluitend bewaren omdat u in het verleden een 

donatie heeft gedaan of omdat u zich heeft opgegeven voor 

onze nieuwsbrief. Zo kunnen we u informeren over de 

projecten die met uw geld zijn gerealiseerd. Dat vinden we 

belangrijk. Afhankelijk van het contact in het verleden 

hebben wij uw naam, adres en emailadres. Heeft u een 

donatie gedaan, dan hebben we ook uw bankgegevens. 

Uw gegevens worden door ons nooit verstrekt aan derden. 

 

 

Dr Ranjan Babu overleden 

Dit droevige bericht kregen 

wij op 19 februari. Hij was 

de oprichter van CARDS en 

is van onschatbare waarde 

geweest voor het welzijn 

van de Dalits. Wij gedenken 

hem met diep respect.  

Zijn vrouw en kinderen 

zetten zijn werk voort.   
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