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December 2020: Laatste nieuwtjes uit India 
 

Donaties voor moeilijke tijden: Helaas ondervindt 

de Sangam nog steeds grote problemen door Covid-19, omdat er geen 

mogelijkheid is om op te treden of activiteiten te organiseren. Wij ontvingen na 

onze laatste nieuwsbrief al vele prachtige donaties voor deze moeilijke tijden in 

India, of specifiek voor dongels en internet. Iedereen daarvoor heel hartelijk 

https://www.kattaikkuttu.org/


 

dank! Deze bedragen zijn meteen overgemaakt naar India om daar goed 

besteed te worden!  

 

 

 
Omvergeblazen: Helaas heeft Tamil Nadu in het laatste weekend van 

november te kampen gehad met 2 tyfonen, waardoor er dagenlang geen 

elektriciteit op de Sangam was en de tuin geleden heeft door omgevallen 

bomen en plat geregende gewassen.   

 

 

 
Lichtpuntje: Net na het verschijnen van onze vorige nieuwsbrief slaagden 

Anusuya, Tamizholi, Nedunchezhian, Akash en Inbarasan als 'private 

candidates' allemaal voor hun 10th standard examen! Onze hartelijke 

felicitaties voor deze kanjers die onder zo'n moeilijke omstandigheden alsnog 

hun examens hebben gehaald!  

 

Veku Paraakku: Watch 

out, here we come! 



 

De Sangam werkt er naar toe om een Indigenous Centre for the Art and 

Agriculture in Tamil Nadu te worden. 

 

De eerste ideeën voor nieuwe activiteiten voor de Kattaikkuttu Sangam krijgen 

vorm. Recent was Jeeva Raghunath, een professionele storyteller (in Engels 

en Tamil), op bezoek om samen met Rajagopal en Hanne een workshop op te 

zetten.  

 

De workshop heeft als werktitel 'Veku Paraakku: Watch out, here we come!'. 

Het plan is om mensen in één weekend de tools van storytelling en Kattaikkuttu 

te leren. Met als doel om mensen op artistiek gebied uit te rusten met 

vaardigheden uit de rijke cultuur van Tamil Nadu, zodat ze deze bijvoorbeeld in 

hun eigen artistieke creaties in het theater kunnen gebruiken. 

 

Er wordt hard nagedacht over het bereiken van nieuwe belangstellenden 

wereldwijd door middel van gebruik van sociale media. Maar helaas gooit de 

pandemie vooralsnog roet in het eten!  

 

 

 

Het annual rapport van de Kattaikkuttu Sangam is op de website te lezen.   

Bent u geïnteresseerd of wilt u een bijdrage leveren vanuit Nederland of in India? U 

kunt contact opnemen via de Kalai Manram of de Kattaikkuttu Sangam volgen 

op Facebook. 

  
 

 

Het bestuur van Kalai Manram wil hierbij alle vrienden, donateurs en 

belangstellenden van de Kattaikkattu Sangam fijne feestdagen en 

een welvarend en gezond 2021 toe wensen!!! 
  

https://www.jeevaraghunath.com/
https://www.kattaikkuttu.org/
https://kalaimanram.nl/
https://www.facebook.com/Kattaikkuttu.Theatre
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