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In deze nieuwsbrief:

• Avataar: de wederopbouw van de Kattaikkuttu Sangam, project

ondersteund door Wilde Ganzen. Uw donatie is zeer welkom!

• De Sangam komt samen om de toekomst vorm te geven

• Uitwisseling over gender met Samuho Collective uit Calcutta

• Nieuws van het bestuur: Bezoek Hanne aan Nederland en afscheid van

onze penningmeester Alberto

Avataar: wederopstanding

Nadat door de pandemie de activiteiten bijna

geheel stil zijn komen te liggen en de school voor

kinderen is opgeheven, focust de Sangam zich op

het versterken van de positie van de Kattaikkuttu

acteurs en de emancipatie van vrouwen. Vanuit

de Sangam wordt een nieuwe theatergroep opgericht die hoogstaande

voorstellingen kan bieden via de gebruikelijke nachtelijke voorstellingen voor

speciale gelegenheden in de dorpen. Daarnaast worden er nieuwe producties

ontwikkeld met maatschappelijke relevantie. In deze theatergroep zitten ook

(getrouwde) vrouwen, wat de tradities van de Tamil-cultuur doorbreekt. Verder

blijft de Sangam artistiek onderwijs in de vorm van trainingen en workshops

geven en is open voor bezoek en andere activiteiten.

Het uiteindelijke doel is om de Kattaikkuttu

Sangam te veranderen in een veelzijdig

kenniscentrum met duurzaamheid en

(gender en sociale) gelijkheid in het theater

en daarbuiten in het vaandel. 

https://www.kattaikkuttu.org/
https://www.kattaikkuttu.org/


Maar eerst is er geld nodig om het

prachtige terrein klaar te maken voor deze functie. Er is een hoop achterstallig

onderhoud.  Wilt u meer weten over dit project en waar het geld precies voor

gebruikt wordt? Lees hier verder op onze website.

Ons project Avataar wordt ondersteund door

Wilde Ganzen. De Sangam in India doet een

bijdrage en wij werven donaties bij de mensen die

ons een warm hart toedragen. Wilde Ganzen

verdubbelt de helft van dit bedrag! Dus uw bijdrage levert op dit moment extra

geld op. Wilt u ons helpen? U kunt uw donatie overmaken onder vermelding

van Avataar op NL68 TRIO 0786 7747 38. Wij zorgen dat het totaalbedrag via

Wilde Ganzen rechtstreeks naar India gaat. Bij voorbaat hartelijk dank!

Later in het jaar zullen wij u op de hoogte houden van acties die wij vanuit het

bestuur en onze vaste vrijwilligers gaan ondernemen. Wij hopen u te inspireren

om zelf ook extra geld in te zamelen voor dit goede doel. Heeft u hiervoor

materiaal nodig, wilt u iets verkopen of wilt u dat wij meedenken, neemt u dan

contact met ons op?

OPROEP: Kent u in uw netwerk mensen die deel

uitmaken van een serviceclub, zoals de Lionsclub,

Rotary of andere organisatie die zich inzet voor

liefdadigheid? Of maakt u daar zelf deel van uit?

Denkt u dat deze organisatie iets voor ons kan

betekenen? Wij zijn blij als u dan contact met ons

opneemt via kalaimanram@hotmail.com

Jaarvergadering gericht op de

toekomst

Op 25 augustus van dit jaar vond de

jaarlijkse ledenvergadering van de

Kattaikkuttu Sangam (vakbond) plaats.

Hierbij waren meer dan 100 leden

aanwezig! Naast het vaststellen van het

(financiële) jaarverslag hebben zij

gebrainstormd over de toekomst.

Natuurlijk werd hierbij ook in zang en dans uitgedrukt wat de uitkomst was van

de groepsdiscussies. Deze meeting en discussies werden gefaciliteerd door

een team van adviseurs en vrienden van de Sangam; Maitri Gopalakrishna, G

Valan, Sanjay Balasubramaniam en Sameera Iyenger (helemaal vanuit

Calcutta). 

https://kalaimanram.nl/avataar-de-transformatie-van-de-kattaikkuttu-sangam/
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Uitwisseling met Samuho Collective uit Calcutta over

gender

In juni 2022 vond er op de Kuttu Kalai Kudam (het terrein van de

Sangam) een uitwisseling plaats met Samuho

Collective. Samuho (www.samuho.org) is een queer-feministisch

georiënteerd collectief van artiesten zoals verhalenvertellers, theatermakers,

schrijvers etc uit Calcutta. 

Van oudsher is het in Kattaikkuttu gebruikelijk dat mannen de vrouwenrollen

uitvoeren. Op de Gurukulam werd al jarenlang baanbrekend werk verricht door

niet alleen de meisjes Kattaikkuttu te leren, maar hen ook mannenrollen te

geven. Hiermee werd het genderdoorbrekende ook in de richting van vrouwen-

emancipatie toegepast.

Samuho maakt ook voorstellingen 'voorbij'

genderrollen. Deze gezamenlijke workshop voor

artiesten van beide gezelschappen heeft op

verschillende manieren het thema

Gender(doorbreking) onderzocht en laten ervaren.

In december vindt het vervolg plaats van deze

uitwisseling. De voorstelling Tavam zal gespeeld

worden op 22 december in Calcutta. Klik hier voor

meer informatie. 

Foto: Lichaamswerk: 'Contraction'

Nieuws van het bestuur

In mei 2022 kon Hanne eindelijk weer een

bezoek brengen aan Nederland om samen met

het bestuur te vergaderen over de toekomst van

de Sangam. Het was fijn om elkaar -na alle

Zoomcalls- weer live te kunnen zien en spreken

en mee te denken over de wederopbouw na de

pandemie en het sluiten van de school.

Foto: v.l.n.r. Christel van Dijk (bestuurslid, per 1 nov voorzitter), Ingrid Baken (fondsenwerving), Vonne

Haak (secretaris), Hanne de Bruin, Reineke Schoufour (voorzitter, per 1 november

penningmeester), Alberto Simonitto (penningmeester tot 1 november)

Helaas heeft Alberto Simonitto

aangegeven zijn taak als penningmeester

neer te leggen. Wij zijn dankbaar voor de

jaren dat hij zeer zorgvuldig alle donaties

heeft bijgehouden, en de jaarverslagen van

onze stichting heeft gemaakt. 

http://www.samuho.org/?fbclid=IwAR1jPd1opaarFA9QSHE88_31lIQ7RV9pHpV1uidRupTwX8hUz5qJYJdG_xs
http://www.samuho.org/?fbclid=IwAR1jPd1opaarFA9QSHE88_31lIQ7RV9pHpV1uidRupTwX8hUz5qJYJdG_xs
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We zullen Alberto erg gaan missen!!!

OPROEP: Wij zijn nog steeds op zoek naar een nieuwe penningmeester. Heeft

u interesse en de vaardigheden om onze financiën te beheren? Neemt u dan

contact met ons op! De investering is gemiddeld 2 uur per maand en 4x per

jaar een vergadering van 2 uur. Wilt u ons ondersteunen, maar heeft u andere

interesses of kwaliteiten? Wij kunnen uw hulp goed gebruiken!

Hartverwarmend

In India wordt de regelgeving rondom NGO's steeds strenger, vandaar dat onze

stichting een belangrijke ondersteunende functie heeft voor de Kattaikkuttu

Sangam. Wij realiseren ons dat financiële bijdrages niet voor iedereen meer

vanzelfsprekend zijn. Mede daarom kunnen wij u niet vaak genoeg bedanken

voor uw belangstelling en trouwe steun.

Soms benaderen we mensen persoonlijk wanneer zij doneren, maar we

hebben niet altijd de adresgegevens om dat te doen. We willen hierbij dan ook

grote dank zeggen aan degene die haar zorgbonus in 2021 volledig aan ons

doneerde. En aan stichting Fideel die ons weer een grote donatie heeft

toegezegd. Maar ook uw belangstelling, berichten en suggesties worden door

ons zeer gewaardeerd!

Namens het hele bestuur, Hanne en Rajagopal en de Kattaikuttu-artiesten in

Tamil Nadu (en via hen hun families en hun gemeenschap):

Nanri, Vanakkam!

(Bedankt en tot ziens; met deze woorden eindigen de 'clowns uit Kattaikkuttu alle voorstellingen)

Copyright © 2022 Kalai Manram

https://www.stichtingfideel.nl/
https://www.stichtingfideel.nl/
https://www.facebook.com/KalaiManram
https://www.facebook.com/KalaiManram
https://www.kalaimanram.nl/
https://www.kalaimanram.nl/

