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 Houten, januari 2021 
 

 
Geacht bestuur,  
 

Stichting Diya Dhara is een particulier initiatief en voert al sedert 2005 projecten uit in Sri Lanka. Sinds 
2008 hebben we een ANBIstatus. Ook tijdens de corona pandemie is ons werk volop doorgegaan. 
Meer informatie over de stichting vindt u op onze website: www.diyadhara.nl. 

De 6 thema’s waarop onze projecten zich richten zijn: 
 Onderwijs   Basale behoeften op het gebied van wonen 

 Beroepsgerichte cursussen  Zorg voor bejaarden zonder pensioen  

 Ondersteuning naar werk   Gezondheid 

 

Graag bieden wij u hierbij het projectplan 2021 aan van stichting Diya Dhara, dat we in deze 
aanbiedingsbrief kort introduceren.  
In het als bijlage toegevoegde projectplan 2021 lichten wij een viertal projecten ten behoeve van 

thema’s “Onderwijs”, “Beroepsgerichte cursussen” en “Basale behoeften op het gebied van wonen 
toe”. Ons verzoek is of uw fonds aan deze projecten wil bijdragen, die als volgt zijn begroot:  
 

Project Inhoud € begroot  

1a 
 

1b 

Toiletten, water en elektriciteit en reparaties aan huizen of kleine uitbreiding 
van een huis. 

Aanleg waterleiding voor het dorp Clarandon op een plantage bij Nanuoya. 

 10.000 
 

 8.400 

2 Studieondersteuning voor ruim 200 schoolgaande kinderen en studenten.  39.600 

3 Ondersteuning voor beroepsgerichte cursussen en opleidingen.  15.100 

4 Melk en biscuit of een voedzame afwisseling daarvan voor ruim 200 kleuters 

van de scholen op de theeplantages. 

 

 7.000 

Totaal   80.100 

 

Wijzelf zijn allen vrijwilliger binnen de stichting en betalen bij bezoeken aan Sri Lanka onze reis- en 
verblijfkosten zelf.  
 

Wij willen onze stichting Diya Dhara van harte bij u aanbevelen. Als u er prijs op stelt, kunnen we u 
ook persoonlijk meer informatie geven over ons werk aldaar en de betreffende projecten. 

 
Namens stichting Diya Dhara een hartelijke groet, 

 

 
Jan Praagman, secretaris/penningmeester 

 
Bijlage 1: Projectplan 2021 

mailto:info@diyadhara.nl
http://www.diyadhara.nl/
http://www.diyadhara.nl/
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Bijlage: “Projectplan Stichting Diya Dhara 2021”  
Hieronder vindt u informatie over stichting Diya Dhara en de beschrijving van de vier projecten. 
 

Over Diya Dhara 
Stichting Diya Dhara is een particulier initiatief dat sedert 2005 projecten in Sri Lanka uitvoert. Na de 
tsunami in 2004 kregen wij een noodoproep van Beena, een bevriende Sri Lankaanse vrouw. We zijn toen 

begonnen met het bieden van in eerste instantie noodhulp en daarna ook wederopbouw. Toen we in 
november 2005 zelf in Sri Lanka waren, zagen we dat er veel meer mensen ondersteuning nodig hadden om 
een zelfstandig en zelfredzaam leven te kunnen opbouwen en zijn toen doorgegaan met het geven van hulp. 

In 2008 is hieruit de stichting Diya Dhara ontstaan. We hebben dus al een lange geschiedenis.  
De Stichting heeft het ANBI keurmerk. Voor onze inkomsten zijn we afhankelijk van giften uit onze eigen 
netwerken en de resultaten van fondsenwerving. Zie voor meer informatie over ons, de projecten, heel veel 

foto’s en ook begrotingen en verantwoordingen: http://www.diyadhara.nl. 
 
Ons doel 

De doelstelling bij de hulpverlening van stichting Diya Dhara is dat deze basaal is en dat het de 
zelfredzaamheid en eigenwaarde van de mensen vergroot, zodat de hulp na verloop van tijd ook kan worden 

afgebouwd. Dit gebeurt in hoofdzaak door het ondersteunen bij scholing en het verkrijgen van een inkomen. 
Goede scholing geeft meer kansen om vooruit te komen in het leven. Maar ook het ondersteunen bij 
eenmalige zaken die te maken hebben met het verbeteren van de leefomstandigheden.  

 
Onze doelgroep 
Onze doelgroep is in principe dat deel van de Sri Lankaanse bevolking dat door hun lage inkomen niet goed 

in hun basisbehoeften kan voorzien. Dit onafhankelijk van godsdienst of bevolkingsgroep. We krijgen de 
aanvragen via onze contactpersonen en kijken samen met hen wat de beste manier is om iets aan te 
pakken. Zonder deze contactpersonen zouden we dit niet kunnen doen. Zij zijn onze oren en ogen ter 

plaatse. Er is regelmatig contact via mail, WhatsApp, skype enz. 
 
Onze werkwijze 

We hebben een goed en betrouwbaar netwerk van acht lokale contactpersonen waarvan twee, Beena en 
Ravindran, het werk coördineren. Onze contactpersonen regelen alle zaken en monitoren die. Zij dragen ook 
nieuwe projecten aan.  

Vanaf het begin van onze werkzaamheden ging Atie Praagman voor de Stichting zo’n 12 weken naar Sri 
Lanka, dit op eigen kosten. Tijdens deze bezoeken nam zij met de contactpersonen de administratie door en 

ontmoette ze ook veel van de kinderen en volwassenen die maandelijks hulp kregen. Ze bezocht de 
eenmalige projecten die we het jaar ervoor of door het jaar heen hadden gedaan en keek of het goed was 
gegaan en of de situatie van de persoon of familie was verbeterd. Soms konden we aanvullend nog wat 

betekenen. Door deze werkwijze voelen de mensen zichzelf verantwoordelijk voor de hulp die ze krijgen en 
is de kans van slagen groter. Dat is wat we van onze contactpersonen horen. Door de corona pandemie 
kunnen we nu niet zelf naar Sri Lanka toe, maar door de jarenlange werkrelatie met onze contactpersonen 

en het gemak van het digitaal communiceren blijven de projecten goed doorlopen. We hopen als de corona 
pandemie voorbij is Sri Lanka weer te kunnen bezoeken. 
 

Resultaten 
We hebben voor een groot aantal mensen hun mogelijkheid tot het zelfstandig verkrijgen van inkomen 
kunnen verbeteren door ondersteuning bij onderwijs (momenteel ruim 200 kinderen) en beroepsgerichte 

cursussen (in 2020 ca 115). Daarnaast helpen we anderen door het geven van bv een naaimachine, 
zaagmachine of een startbedrag voor het opzetten van een handeltje enz. Wat huisvesting betreft hebben 
we toiletten, elektriciteit en waterleiding aan kunnen leggen, reparaties aan o.a. daken en muren kunnen 

bekostigen en door de jaren heen zelfs voor een aantal gezinnen een huisje kunnen bouwen en inmiddels 
voor 4 dorpen waterleiding kunnen aanleggen. 
Op de theeplantages rond Nuwara Eliya geven we 230 kinderen in kleuterklasjes dagelijks melk en iets 

voedzaams te eten. We springen bij in o.a. de kosten voor materiaal voor deze klasjes. Inmiddels hebben we 
daar ook een paar lokalen kunnen bouwen en repareren, elektriciteit aangelegd of toiletten gebouwd. 

We ondersteunen maandelijks 30 voornamelijk oudere mensen met geld voor voedsel, melkpoeder of 
medicijnen. Incidenteel helpen we mensen met medicijnen of het betalen van een operatie of een andere 
behandeling bij ziekte. Ook vergoeden we soms brillen voor kinderen en delen we in Nederland ingezamelde 

leesbrillen uit aan ouderen. 

http://www.diyadhara.nl/
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Projectvoorstel januari 2021 
In het projectplan dat nu voor u ligt vragen wij bijdragen voor: 

 

Project Inhoud € begroot  

1a 

 
 

1b 

Toiletten, water en elektriciteit en reparaties aan huizen of kleine uitbreiding 

van een huis. 
 

Aanleg waterleiding voor het dorp Clarandon op een plantage bij Nanuoya. 

 10.000 

 
 

 8.400 

2 Studieondersteuning voor ruim 200 schoolgaande kinderen en studenten.  

 39.600 

3 Ondersteuning voor beroepsgerichte cursussen en opleidingen.  15.100 

4 Melk en biscuit of een voedzame afwisseling daarvan voor ruim 200 kleuters 

van de scholen op de theeplantages. 

 

 7.000 

Totaal   80.100 

 

De toelichting is geschreven door Atie Praagman vanuit haar ervaringen bij de bezoeken aan Sri Lanka.  
 

Toelichting project 1a:  
Toiletten, water en elektriciteit en reparaties aan huizen of kleine uitbreiding van een huis.  
Wat voor ons de normaalste zaak van de wereld is, een toilet, leidingwater, elektriciteit, een goed dak boven 

ons hoofd, is voor veel gezinnen in Sri Lanka een droom. We hebben de afgelopen jaren voor veel mensen 
zo’n droom in vervulling kunnen laten gaan. Omdat we nog veel vragen hebben liggen en in de loop van het 
jaar zeker nog weer meer aanvragen krijgen, zoeken we hiervoor weer sponsoren. En met onze euro’s is 

daar zoveel te doen, met voor ons begrip kleine bedragen. 
Een toilet kost zo’n €350, maar als er al eerder een toilet was, kan het opknappen misschien al voor €200. 
Voor elektriciteit, de bedrading en de verbinding naar de dichtstbijzijnde elektriciteitsmast, zo’n €250. Maar 

ook dit weer afhankelijk van het feit of de bedrading er bijvoorbeeld al is, want dan kan het al voor €150. 
Voor waterleiding geldt hetzelfde, de leidingen, kranen enz. maar ook de verbinding naar de leiding in de 
weg is op kosten van de bewoner. Afhankelijk van wat er al is zijn de kosten €100 tot €250. 

Ook krijgen we vragen voor het opknappen van huizen, vaak de reparatie of vervanging van het dak, soms 
deuren en ramen en muren. Maar we krijgen ook vragen om een kamer of een klein huisje te bouwen. Dit 
als een gezin geen plek heeft om te wonen, of omdat de bouwval waarin ze woonden is bezweken door de 

regen. De kosten voor reparaties kunnen variëren van €150 tot €750 en voor een kamer of huisje €1000 tot 
€2000, hoger gaan we in de praktijk niet meer. Alles op aanvraag van de contactpersonen.  

 
Het niet hebben van een eigen huis is in Sri Lanka een heel groot probleem. Huurders hebben weinig 
rechten en worden geregeld na een jaar weer op straat gezet. Vaak moet je een jaar huur vooruitbetalen, 

waardoor mensen geld gaan lenen tegen woekerrentes, waar ze dan heel moeilijk weer vanaf komen. Het 
past in onze doelstelling om mensen een zetje in de rug te geven en we hopen dat ze later zelf als het wat 
beter gaat verder kunnen gaan met het afbouwen van het huis. In ieder geval hebben ze nu dan een dak 

boven hun hoofd. 
Begroot bedrag €10.000 
Hieronder enkele voorbeelden, uit een veelheid van gerealiseerde zaken in 2020. 

    
1 Voor Rohini is een nieuw dak op haar huis gemaakt en de vloer geëgaliseerd. 

2 Deze man staat trots voor het nieuwe toilet. 
3 Ook voor dit huisje wordt het dak vernieuwd. 

4 Zo ziet een stoppenkastje voor elektrisch eruit. Dit in het huis van familie Amuthu. 
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Toelichting project 1b:  

Aanleg waterleiding voor dorp Clarandon op een plantage bij Nanuoya. 
Sinds 2018 hebben we inmiddels voor 4 dorpen: Ramboda, Labookella, Lusa en Nawangama Kumbawala bij 
Kothmale een waterleiding kunnen aanleggen. We horen van de mensen dat ze gezonder zijn door het 
schone drinkwater en dat er in de droge periodes van het jaar nu ook water is. Geweldig succes. Dank aan 

de sponsoren. Maar er zijn iedere keer weer nieuwe dorpen die met dezelfde vraag bij Ravindran, onze 
contactpersoon in midden Sri Lanka, komen. We willen ook dit jaar weer graag een dorp kunnen helpen. 
En wel het dorp Clarandon op een ver afgelegen plantage in de bergen bij Nanuoya. In het dorp wonen 

ongeveer 150 gezinnen, veelal in rijtjeshuizen. De huizen zijn klein en vochtig, omdat het dorp hoog ligt. Het 
is een vochtig en kil gebied, maar als de zon schijnt kan het heet worden. Schoon drinkwater zou voor de 

gezondheid van deze mensen een grote verbetering zijn. 
 

   
 
Op de foto’s is te zien dat de wegen in het dorp slecht zijn. 
Maar ook de wegen naar het dorp zijn slecht en smal. Over die wegen moet het materiaal worden 

aangevoerd.  
 

            
  
Ook hier moeten de leidingen gelegd worden vanuit een hoger gelegen gebied, zo’n 2,5 km. Daar is schoon 

drinkwater, forest water noemen zij het. Het werk wordt gedaan onder leiding van een opzichter, die wordt 
betaald, maar de dorpsbewoners helpen zelf bij het schoonmaken van de route door de bossen waar de 
leidingen moeten komen. Ook is Ravindran zelf vaak ter plaatse, hij begeleidt het hele proces. Na de 

coronacrisis, als we weer mogen reizen gaan we zeker het resultaat bezoeken. Dat is altijd een feest! 
Begroot bedrag €8.400 
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Toelichting project 2: 

Studieondersteuning voor ruim 200 schoolgaande kinderen en studenten. 
Al sinds 2005 is studieondersteuning voor schoolgaande kinderen een speerpunt van onze stichting geweest. 
We begonnen toen, vlak na de tsunami met 30 kinderen, maar inmiddels zijn het meer dan 200 
kinderen/jong volwassenen, die we maandelijks ondersteunen. Na de examens gaan er kinderen van onze 

lijst en kunnen we weer nieuwe leerlingen opnemen. We vergroten hiermee voor veel kinderen hun kansen 
op een meer zelfredzame toekomst en zien daarvan in de loop van de jaren ook heel veel resultaten.  
Het onderwijssysteem in Sri Lanka is gebaseerd op het Engelse systeem van O-level (MAVO) en  

A-level (HAVO en VWO). Scholen zijn formeel gratis, maar toch zijn er steeds meer kosten voor de ouders. 
Schoolbenodigdheden moeten door de kinderen meegenomen worden. In december worden de kinderen 

geacht voor het komende jaar schriften, pennen, werkbladen, passerdoos, kleurpotloden etc te kopen, maar 
ook een nieuw schooluniform, schoenen en een schooltas. Hoe hoger je komt, hoe groter de tas. Als grap 
zei een docent een keer: “De tassen zijn groter dan de kinderen” en het is maar al te waar. Voor de ouders 

een jaarlijks terugkerend probleem. Hier springen we regelmatig bij, voor de één een schooltas en 
schoenen, voor de ander een schooluniform of het schoolboekenpakket enz.  
Een veel groter probleem is echter, dat het schoolsysteem niet toereikend is. Kinderen worden geacht naast 

school, ’s middags en/of in het weekend naar extra classes te gaan en deze zijn voor rekening van de 
ouders. 
We richten ons de laatste jaren meer op kinderen die over een paar jaar O-level of A-level examen moeten 

doen. Door de voor ons nu al enige jaren gunstige koers zijn de kosten voor deze kinderen €10 tot €15 per 
maand. De laatste jaren is het aantal universiteitsstudenten flink gegroeid, inmiddels bijna 50 jongeren, die 
tussen de €25 en €35 per maand nodig hebben. Ze zijn leergierig en ijverig. 

De corona crisis maakt het voor de kinderen extra moeilijk om klaar te zijn voor de examens. A-level is 
daarom in 2020 twee maanden verzet, van augustus naar oktober. We hebben de kinderen langer op onze 
lijst gehad. En het O-level examen is verzet van december 2020 naar maart 2021. Ook deze kinderen gaan 

we langer ondersteunen. Ook hebben jonge mensen die we ondersteunen voor hun studie aan de 
universiteit om verlenging gevraagd in verband met opgelopen vertraging en ook dat hebben we toegezegd. 

Maandelijks gaat het geld via onze contactpersonen naar de betreffende kinderen. We zien de administratie 
en die is prima in orde. Ouders tekenen voor ontvangst. We zien ook zelf de kinderen en spreken ze en ze 
gaan gegarandeerd naar school! Deze voorwaarde kennen onze contactpersonen en ze houden het goed in 

de gaten. Speciaal de oudere kinderen zien in dat dit een buitenkans is voor hen. Ze studeren hard en het is 
ontzettend leuk om ze te spreken en ontmoeten, om te praten over hun toekomstplannen. Als we een kind 
opnemen in onze studieondersteuning willen we ze kunnen blijven ondersteunen tot hun schoolopleiding is 

afgerond. We gaan dus iets aan voor meerdere jaren. 
Door de corona crisis kunnen we nu niet naar Sri Lanka, maar hebben heel veel contact, bijna dagelijks. We 
hopen zo gauw het weer mogelijk is naar Sri Lanka te gaan, we missen zelf ook het daar aanwezig zijn.   

Wij hopen het komende jaar ruim 200 kinderen te kunnen steunen. 
Kosten van dit onderdeel begroten we op €39.600  
Hieronder een paar voorbeelden: 

   
1 Deze 2 zusjes krijgen ondersteuning en zijn onderweg naar O-level.  

2 Allemaal op de universiteit en vastberaden hun studie af te kunnen ronden. 
3 Rakuraj verloor zijn ouders in de oorlog. Hij hoopt A-level te doen in 2022 
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Toelichting project 3: 

Ondersteuning voor beroepsgerichte cursussen en opleidingen. 
Als de kinderen in ons studie-ondersteuningsprogramma hun middelbare school hebben afgerond willen we 
hen, als ze dat willen en kunnen, desgevraagd ook helpen om een beroepsgerichte opleiding of cursus te 
volgen. Dat kan na O-level of A-level. Soms ook voor kinderen die O-level niet hebben gehaald, maar dan 

nog wel een beroepsopleiding kunnen doen. 
In de loop der jaren hebben we zo voor heel veel kinderen /jong volwassenen een cursus/opleiding kunnen 
bekostigen. Het afgelopen jaar 2020 zijn meer dan 100 personen gestart. Ook hier zijn door de lock-downs 

vertragingen opgetreden, maar ze kunnen hun cursus met vertraging wel afmaken. Van een aantal hebben 
we inmiddels al foto’s met hun certificaat ontvangen. En heel veel diploma’s van de kinderen die in 2019 zijn 

gestart en in 2020 de cursus afrondden. Een heel waardevolle ondersteuning en ze halen ook praktisch 
allemaal hun diploma/certificaat en velen gaan er ook mee aan het werk.  
We proberen samen met de contactpersonen de kinderen zelf te laten kiezen wat ze willen, omdat dat het 

beste resultaat oplevert en voor henzelf de meeste motivatie en plezier. Ze kunnen zich ontwikkelen!  
Ook in 2021 verwachten we weer veel aanvragen en willen graag een groot aantal kunnen bekostiging. 
Met name nadat in augustus (in 2020 oktober) de A-level examens zijn afgerond krijgen we heel veel 

vragen, speciaal veel cursussen computer en Engels. In november 2020 zijn zo’n 60 cursussen gestart. 
Wat ook veel wordt gevraagd de laatste jaren is een naaicursus, waarmee vrouwen in de kledingindustrie 
kunnen werken. Daarvan hebben we al heel veel aanvragen op de plank en hopen snel te kunnen beginnen. 

Ook na het O-level examen wat in 2021 in maart wordt afgenomen (moest eigenlijk zijn in december 2020) 
vragen kinderen een beroepscursus. Van deze kinderen wil een aantal graag een basiscursus computer en/of 
(gesproken) Engels doen in afwachting van de examenresultaten. Maar er zijn ook kinderen die dan willen 

beginnen met een beroepsopleiding, omdat ze geen A-level gaan doen.  
De kosten voor cursussen liggen erg uiteen. Na O-level kosten de (basis computer en/of Engels) cursussen 
ongeveer €110 tot €160, maar de prijzen stijgen ook regelmatig. De prijzen van de beroepsgerichte 

cursussen na O-level zoals b.v. kap(st)per, monteur of schoonheidsspecialiste zijn zo’n €100 tot €250. Soms 
verschillende niveaus na elkaar op een technische school, bv AC (airco) cursus of mechanical of electricity 

course van ongeveer €100 per deel. Soms krijgen de kinderen de laatste jaren een gratis opleiding, die door 
de regering wordt betaald en waar nodig betalen wij boeken, kleding en reiskosten. 
De kinderen die hun A-level halen volgen daarna duurdere computercursussen. Kosten voor die opleidingen 

kunnen oplopen tot €200 en €350 voor één kind. Sommigen doen meerdere cursussen en kunnen dan 
bijvoorbeeld op een kantoor of bij een bank gaan werken. Ze kunnen ook in de toeristenindustrie werk 
vinden, maar door de corona crisis is het toerisme weer teruggelopen. We hopen dat het in 2021 weer op 

het oude niveau herstelt, omdat dat voor veel mensen werk oplevert. Ook voor de kinderen die door willen 
naar de universiteit is kennis van de computer noodzakelijk, en ze hebben een jaar de tijd, omdat er een 
jaar zit tussen einde A-level en geplaatst worden op de universiteit. Ook een opleiding tot kleuterjuf wordt 

gevraagd, kosten €350 tot €400 in stedelijk gebied en €150 tot €200 in het binnenland. 
Het halen van een (threewheel) rijbewijs kan een opstap zijn naar werk als threewheel-driver, schoolbus-
chauffeur of werken bij een bedrijf. Hiervoor is de vooropleiding minder belangrijk dan de leeftijd.  

Als Stichting garanderen we zo zorgvuldig mogelijk te zijn bij de selectie van de kinderen.  
Kosten begroot op €15.100. 
Een paar voorbeelden van de afgelopen tijd. 

    
1 In november is een groep van 10 vrouwen een naaicursus gestart. 

2 Al deze jonge mensen deden een computercursus bij Esoft hier hun diploma-uitreiking. 
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Toelichting Project 4: 
Melk en biscuit of een voedzame afwisseling daarvan voor ruim 200 kleuters van de scholen op 

de theeplantages. 
Dit project is gestart april 2016. En tot nu hebben we het dus al 5 jaar kunnen betalen en ook toegezegd 
voor 2021, omdat we erop rekenen dat het geld ook dit jaar weer binnenkomt. In het eerste jaar was het 

melk en biscuit, maar al veel jaren krijgen de kinderen nu melk en een voedzame maaltijd, iedere dag van 
de week een verschillend menu. Het zijn kinderen van arme plantage families, waarvan de vaders vaak 
dagloners binnen of buiten de plantages zijn. De moeders kunnen, doordat de kinderen opgevangen worden 

in de kleuterklassen, theeplukken waarvoor ze een schamel loontje krijgen, maar zeer noodzakelijk om rond 
te kunnen komen. Als de kinderen ook een maaltijd krijgen op school gaat dat dubbel op. In de groeiperiode 

is dit zeer belangrijk. De maaltijden thuis zijn weinig gevarieerd en ook niet altijd drie keer per dag. 
Zo’n twaalf kleuterklassen zijn het nu, de eerste zijn al meer dan twintig jaar geleden gestart door 
Ravindran, onze bevlogen contactpersoon in het binnenland. Hij had geen regelmatige sponsoren, maar 

zette het altijd door en is enorm blij met en geholpen door de steun van Diya Dhara.  
Ravindran groeide zelf op een plantage op en kent de situatie van binnenuit. Hij wil ontzettend graag de 
kinderen een betere toekomst bieden, met name door onderwijs en dit initiatief is de start van de 

onderwijsperiode. Er zijn steeds meer ouders, ook op andere plantages die hem vragen een klasje te 
starten. Wij moeten hem soms afremmen, maar hij krijgt de vragen en ik weet doordat ik er veel ben 
geweest, hoe moeilijk het is om nee te moeten zeggen. 

De schooltjes zijn allemaal op de theeplantages rondom Nuwara Eliya. Een prachtig gebied voor toeristen 
om door te rijden, maar op de plantages heerst armoede en dat zien toeristen niet.  
Kleuterscholen zijn in Sri Lanka privéinitiatieven en moeten door de ouders worden betaald. Dat betekent 

dat kinderen uit de arme gezinnen vaak niet naar een kleuterschool kunnen, waardoor deze kinderen al aan 
het begin van hun schoolperiode tegen een achterstand oplopen. Ravindran vraagt heel weinig van de 
ouders en daardoor werken de leidsters tegen een heel klein loon, maar ze doen het met toewijding, wat ik 

ook zie bij mijn bezoeken. Het is leuk om te vermelden dat we voor veel leidsters ook een kleuteropleiding 
hebben kunnen betalen. Ze werkten zonder opleiding. Ook helpen we aan het begin van het schooljaar om 
basisbenodigdheden voor de schooltjes te kunnen kopen.  

Tijdens ons bezoek horen we dat de maaltijd de gezondheid van de kinderen goed doet en dat de ouders er 
heel blij mee zijn. Het geeft hun het gevoel dat er iemand zich om hun noden bekommert. De kinderen 

kunnen in een voor hun belangrijke leeromgeving verblijven, krijgen voedzaam eten en de ouders kunnen 
met een gerust hart gaan werken. 
Voor de voeding hebben we €7.000 nodig. 

   
Eten en knutselen. 
 

Wij hopen dat onze werkwijze en de projecten u aanspreken en dat u daaraan wilt bijdragen. 

 
Namens stichting Diya Dhara,  
Atie Praagman, Veldwerk en PR 

 
 

 


