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Redactioneel
door Heidi Timmerman
Met onze serie over de diverse activiteiten van Navajeevan gaan we ook in deze nieuwsbrief weer verder.
Ditmaal betreft dat een stuk over Vimukthi; het centrum dat zich speciﬁek richt op verslaafde kinderen
en probeert hen van hun verslaving af te helpen. In deze nieuwsbrief ook aandacht voor Marly en Sander,
nieuwe Vrienden uit Venlo. Zij zijn ontzettend actief om geld bijeen te brengen voor een nieuwe activiteit
van Navajeevan; een programma dat Navajeevan wil starten voor de kinderen in de jeugdgevangenissen.
Deze kinderen zitten daar vaak onterecht en zonder enige begeleiding jarenlang vast. Op zaterdag één
oktober organiseren zij een grootse sponsorloop om de kinderen daar een betere toekomst te bieden.
Verder is er in deze nieuwsbrief aandacht voor het Engelstalige onderwijs waar Navajeevan druk mee
bezig is, het in aantocht zijnde beneﬁetconcert in Harderwijk, het bezoek van Lourdu Prasad aan
Nederland en de start van verkoop van producten via onze Stichting. Wij wensen u veel leesplezier!

Vimukthi
door Heidi Timmerman
Het street presence team, dat dagelijks de straat op
gaat om daar ter plekke kinderen te ontmoeten en waar
mogelijk van de nodige zorg te voorzien, signaleerde de
laatste jaren een schrikbarende toename van het aantal
straatkinderen dat verslavende middelen (met name
correctievloeistof, marihuana en alcohol) gebruikt;
meer dan 40% in 2003. Reden voor Navajeevan om daar
nader onderzoek naar te doen en met de resultaten er
van aan de slag te gaan. In januari 2003 resulteerde
dat in de start van een anti-verslavingsprogramma,
dat aan deze groeiende groep speciﬁeke aandacht

zou gaan besteden. Vimukthi heet het project, wat
‘bevrijding’ betekent. Er worden tenminste vier
sessies per jaar georganiseerd, waarin telkens een
groep van ongeveer 20 jongeren voor een periode
van 3 maanden buiten de stad wordt opgevangen
en bewust wordt gemaakt van de gevaren van het
gebruik van drugs. (De kinderen in India snuiven vooral
lijm en correctievloei-stofverdunner en gebruiken
marihuana en alcohol.) Tegelijkertijd wordt hen wordt
geleerd om te gaan met groepsdruk en krijgen ze ze
individuele en groepsbegeleiding. Tenslotte wordt de
kinderen onderwijs aangeboden en leren ze de nodige
levensvaardigheden op te doen.

English Medium School
door Heidi Timmerman

Lourdu Prasad op bezoek in Nederland
door Heidi Timmerman
Gedurende het afgelopen voorjaar was Lourdu
Prasad op bezoek in Nederland; hij heeft een
periode van 2½ maand aan het Institute of Social
Studies (ISS) in Den Haag gestudeerd.
Lourdu Prasad is een staﬂid van de Andhra Pradesh
Child Rights Advocacy Foundation (AP CRAF), welke
door Navajeevan is geïnitieerd en waar zij nauw mee
samenwerkt. Naast Navajeevan is fr. Koshy ook van
deze organisatie directeur. In de gehele deelstaat
Andhra Pradesh zetten zij zich in voor de Rechten van
het Kind en komen zij in actie waar deze geschonden
worden. Ook doet AP CRAF veel aan onderzoek, documentatie en bewustwording en trainen zij veel docenten
om ook op de scholen kinderrechten uit te dragen.

In de vorige nieuwsbrief maakten we melding van
ﬁnanciële steun van Stichting Kinderen van Indigo/Child
Rights International voor een English Medium school
gelieerd aan Navajeevan; dit gaat helaas niet door.
Afgelopen zomer hebben de kinderen in Navajeevan
echter een intensieve Engelse training gehad en
zeventien van hen zijn dit schooljaar al ingestroomd
in een reeds bestaande English Medium school buiten
Vijayawada. Navajeevan heeft daar een huis gehuurd
waar zij onder begeleiding van oudere nog studerende
jongens wonen. En ook binnen het project zelf probeert
men zoveel mogelijk in het Engels te onderwijzen !

Vooraankondiging beneﬁetconcert
door Mark Bos
Noteer alvast in uw agenda: dinsdagavond 6
december. Dit is zeer waarschijnlijk de datum waarop
het beneﬁetconcert voor Navajeevan georganiseerd
gaat worden. Het wordt een programma van hoog
niveau, met klassieke en lichte muziek. Hans en
Nanco de Vries, beiden professioneel klassieke
zanger, hebben al toegezegd. De avond is een
geweldige kans om een avondje uit te combineren
met het steunen van ons goede doel. Het zal gaan
plaatsvinden in een mooie kerk in Harderwijk. U zult
zo spoedig mogelijk een ofﬁciële uitnodiging per
email of per post ontvangen.

Nieuwe Vrienden en een sponsoractie!
door Ilona Seure en Marly Peeters
Marly Peeters en Sander Swiers – zie foto hieronder
- zijn al enige tijd bezig met de voorbereidingen voor
een grootse sponsorloop in Venlo. De opbrengst hiervan
zal naar Navajeevan gaan. Navajeevan wil zich voor een
nieuwe doelgroep in nood gaan inzetten: kinderen in
jeugdgevangenissen. Hieronder leest u het verhaal van
Marly en Sander.

hebben gemaakt om te kunnen verkopen. Tevens worden er
spullen verkocht die door kinderen in India zijn gemaakt. De
opbrengst hiervan én van de hapjes en drankjes zullen ook
ten goede komen aan het goede doel. Momenteel zijn we
druk bezig met het benaderen van bedrijven in de regio om
ook hun een bijdrage te laten doen. Een eerste toezegging
van € 250,- is al binnen!

Sinds begin dit jaar zijn wij, Marly en Sander, besmet
geraakt met het Navajeevan-virus. Doordat we aan de reis
die we volgend jaar door ZO-Azie gaan maken een goed
doel willen koppelen, zijn we via internet bij Navajeevan en
de Stichting Vrienden van Navajeevan terechtgekomen. We
vinden het concept van het doel geweldig en wilden daarom
graag iets doen. Volgend jaar zullen we, gedurende onze
reis, een aantal weken vrijwilligerswerk bij Navajeevan gaan
doen. Tevens hebben we in overleg besloten om geld in
te gaan zamelen voor een nieuw op te starten project voor
straatkinderen in jeugdgevangenissen. Met het geld kunnen
maatschappelijk werkers van Navajeevan de kinderen
emotionele ondersteuning, een dagprogramma en onderwijs
bieden, maar ook zullen zij in gesprek gaan met de staf om
in de loop der tijd de situatie blijvend te verbeteren. Dit is
dringend nodig omdat er nu kinderen hardhandig door de
politie van straat worden gehaald, vaak zonder reden en
zonder proces en zonder dat de ouders hier vanaf weten in
jeugdgevangenissen (in India noemen ze het internaten)
worden opgesloten. De omstandigheden zijn slecht en
de kinderen zitten er vaak jaren zonder er iets mee op te
schieten.

De Vrienden van Navajeevan zullen voorlichting geven
zodat ook iedereen op de hoogte is van de situatie in India
en hetgene dat Navajeevan doet. Zo proberen we dus op
allerlei manieren geld bij elkaar te krijgen om straatkinderen
in jeugdgevangenissen een beter leven te geven. Meer
informatie is te vinden op onze website: www.mensopweg.nl

Mocht u na bovenstaand verhaal gelezen te hebben
erg enthousiast zijn geworden dan kunt u ook zelf
deelnemer worden en u laten sponsoren. Indien u of
uw kinderen belangstelling hebben, neem dan contact
op met Marly en Sander (marlyensander@home.nl)
of met ons. Ook kunt u Mark Bos sponsoren, hij is al
aan het trainen en zal 1 oktober meerennen! Uiteraard
bent u van harte welkom om een kijkje te komen
nemen op deze feestelijke dag op zaterdag 1 oktober,
11:00 – 14:00 uur atletiekbaan aan de Herungerberg /
Louisenburgweg in Venlo (Grote Heide).

Colofon:
Het geld willen we bij elkaar verzamelen door op 1 oktober
een sponsorloop op de atletiekbaan in Venlo te organiseren.
Twee scholen in deze regio, het Valuascollege en College Den
Hulster, werken hier actief aan mee. Een groep scholieren
van deze scholen én leden van de atletiekvereniging zullen
zich per ronde laten sponseren door familie en vrienden
en op 1 oktober zoveel mogelijk ronden lopen om zoveel
mogelijk geld in te zamelen.
Ilona van de Vrienden van Navajeevan is druk bezig geweest
met jeugdgevangenen in Zeist die keramieke beelden

Uitgave van Stichting Vrienden van Navajeevan
Coxlaan 40
1695 HH Blokker
Telefoon: 0229 243173
E-mail: info@vrienden-van-navajeevan.nl
www.vrienden-van-navajeevan.nl
Postbank nr. 9155840
Kvk Utrecht: 30187278
Vormgeving en druk:
Eric Bontenbal en Heidi Timmerman

Start verkoop producten van Navajeevan
door Hanka van Waas
Van november ’96 tot en met maart ’97 ben ik in
India geweest waar ik als vrijwilliger een periode heb
meegedraaid bij Navajeevan. Hier heb ik voor het
eerst kennis gemaakt met het leven van de Indiase
straatkinderen. Sindsdien spoken er ideeën door mijn
hoofd, hoe ik het best nog mijn steentje bij kan dragen
aan dit project. En nu is er een nieuw initiatief!
Naast onderwijs en medische zorg worden er namelijk
ook workshops gegeven voor diverse kinderen. Zo
maken de meisjes kettingen en armbandjes van kleine
kraaltjes en wordt er door de jongens hout bewerkt.
Het doel van dit nieuwe initiatief is het verkopen van
producten die tijdens workshops door de straatkinderen
zijn gemaakt aan mensen die graag iets tastbaars
krijgen in ruil voor een donatie aan het project.

Aangezien de producten al gedoneerd zijn, komt 100%
van de verkoopprijs (m.u.v. de verzendkosten) ten
gunste van het project. Indien u geïnteresseerd bent,
kunt u contact opnemen door een email te sturen naar
webwinkel@vrienden-van-navajeevan.nl of bellen
naar 06-22990464. U kunt ook onderstaand formulier
opsturen naar: Vrienden van Navajeevan, Coxlaan 40
1695 HH Blokker. Na ontvangst van het totaalbedrag
bedrag op onze girorekening sturen wij de artikelen op.
We zijn bezig om op de website een online winkel te
creëren zodat u binnenkort de producten ook via het
internet kunt bestellen. Naast een bezorging bij u thuis,
kunnen we ook producten tegen gereduceerde prijs
leveren voor in kerstpakketten - indien gewenst met een
bijpassende kerstboodschap. Of u kunt zelf bij ons een
bestelling plaatsen en die bij een vriend/vriendin laten
bezorgen in cadeauverpakking waar we een persoonlijke
boodschap van u bij kunnen voegen.

Hieronder ziet u een aantal van de producten.

Diverse sleutelhangers

¤ 5,00

Aap

Olifant

9 cm hoog

5,5 cm hoog

¤ 7,50

¤ 10,00

Vogeltjes
13 cm hoog

¤ 10,00

Bestelformulier



Naam:_______________________________________
Adres:__________________________________________
Postcode_______

Pennenhouder
8,5 cm hoog

¤ 7,50

plaats_________________________

omschrijving

prijs

aantal

totaal

 Aap

7,50

_____

¤ ________

 Penhouder vogel

7,50

_____

¤ ________

 Twee vogeltjes

10,00

_____

¤ ________

 Olifant

10,00

_____

¤ ________

 Sleutelhanger potje

5,00

_____

¤ ________

 Sleutelh. pelikaan

5,00

_____

¤ ________

 Sleutelh. schildpad

5,00

_____

¤ ________

 Sleutelh. kameel

5,00

_____

¤ ________

 Sleutelh. olifant

5,00

_____

¤ ________

totaal

¤ ________

Stuur op naar:

Vrienden van Navajeevan, Coxlaan 40 1695 HH Blokker.

