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Voortgang van het project Avataar

In oktober berichtten wij over het gestarte project

Avataar (in het nederlands: avatar). Een avatar is

een transformatie van een oude naar een nieuwe

vorm. In het Hindoeïsme heeft bijvoorbeeld de God Shiva vele avatars;

verschijningsvormen waarin hij op aarde is verschenen.

De Sangam mag na de pandemie opnieuw wedergeboren worden in een

nieuwe vorm en daarvoor kunnen wij uw hulp en donaties goed gebruiken.

Wilde Ganzen verdubbelt een deel van de verworven donaties, dus uw bijdrage

levert nu ook extra geld op voor de wederopbouw!

De Sangam in India is met hun eigen bijdrage vanuit de stichting/vakbond al

begonnen met het herstellen van de omheining. Maar er zijn meer reparaties

nodig. Daarnaast staan op de verlanglijst onder andere de aanleg van een

nieuwe dompelpomp en zonnepanelen en het opknappen van de gebouwen

om groepen gasten te kunnen ontvangen. Wij doen dus nog een keer een

beroep op u om te doneren voor ons project. 

Alumnidag op 4 december was een groot succes!

In ongeveer 18 jaar tijd hebben vele kinderen zowel
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regulier als Kattaikkuttu-onderwijs genoten. Het was

-al sinds het sluiten van de Gurukulam (de

Kattaikkuttuschool) in maart 2020- een wens van

Hanne en Rajagopal om een alumnidag te

organiseren. Door de pandemie was dit een tijdlang

niet mogelijk, maar eindelijk was het zover....

Op 4 december was er weer volop dans, muziek en

toneel in de Sangam! Op deze dag lieten de oud-

studenten zien wat ze nog aan vaardigheden in huis hadden. Het plezier spatte

er van af! 

Zie hier en hier nog een paar leuke filmpjes van deze dag. Voor Hanne en

Rajagopal was het een emotioneel weerzien met al 'hun' kinderen.

Bestel de jaarkalender 2023 om Kalai

Manram en de wederopbouw van de

Sangam te ondersteunen!

Dit jaar hebben wij voor het eerst een

jaarkalender gemaakt, waarmee u onze

stichting kunt ondersteunen. Alle foto's zijn

in en om de Sangam gemaakt, van

optredens maar ook van de omgeving. Een

mooie kleurrijke kalender om elke maand van te genieten. Wilt u deze kalender

ontvangen? Mailt u ons dan op kalaimanram@hotmail.com met als onderwerp

Jaarkalender en vermeldt uw adresgegevens. Tevens maakt u E 22,50 (dit is

inclusief verzendkosten) over op NL68 TRIO 0786 7747 38.

Ook hebben wij nog prachtige kaartensets te koop

van het formaat 13x18 van luxe hoogglans-

kwaliteit. Voor E 12,50 (inclusief verzendkosten)

ontvangt u deze set met maar liefst 12 prachtige

kaarten! Ook hiervoor mailt u ons en maakt het

bedrag over. 

U ontvangt uw bestelling (kalender en/of kaarten) zo spoedig mogelijk. Alle

inkomsten gaan volledig naar het project Avataar.

Donateur Stichting Fideel in de spotlight

Wat doet Stichting Fideel? We vragen het aan

Twan Custers. 

"In een piepklein rijks-monumentaal pandje

hartje Zutphen runnen wij met een klein team

vrijwilligers een gezellige brocante-winkel. Als

Stichting Fideel verkopen wij er bijzonder

porselein, glaswerk, lp’s, antiek, boeken, sieraden en unieke
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‘hebbedingetjes’. De opbrengsten schenken wij aan Indiase basisinitiatieven

waarin met name meiden en vrouwen een belangrijke rol spelen. Projecten die

emanciperen, inclusief zijn en daarmee vaak baanbrekend."

Waarom vinden jullie het belangrijk om ons te ondersteunen?

"Met het laten herleven van een oude muziektheatervorm en het actief

betrekken van meiden hierbij vinden wij de Kattaikkuttu Sangam een prachtige

organisatie. Dat zelfs een troupe van meiden theaterstukken in de dorpen

vertolkt is uniek en helpt om de kaste- en klassenverschillen te doorbreken,

zoals we zelf hebben mogen ervaren tijdens een uitvoering. Na de moeilijke

coronajaren en het besluit om de school te saneren blijkt de Sangam wendbaar

en krijgt ze een nieuwe dynamiek die past bij de huidige tijd en mogelijkheden.

Duurzaamheid en zelfvoorziening verbinden met het blijven propageren en

actualiseren van de Kattaikkuttu cultuur. Mooi dat dat er in het behartigen van

de belangen van Kuttu-spelers speciaal oog blijft voor de jonge vrouwen die

hun creativiteit en talent op de planken willen tonen, in weerwil van de

omgeving die vaak alleen een traditionele rol voor hen ziet weggelegd… Een

geweldig veelzijdig project dat wat ons betreft brede steun verdient!"

Bericht van het bestuur

Op onze website leest u meer informatie over het

project Avataar. Ook het jaarverslag van 2021 is hier

te vinden. Wij bedanken u voor uw aandacht voor

Kalai Manram en de Kattaikkuttu Sangam en hopen

dat u ons ook komend jaar weer blijft steunen.

Namens Hanne en Rajagopal, alle Kattaikkuttu-

acteurs en natuurlijk het gehele bestuur willen wij u

toewensen:

Hele fijne feestdagen en een gezond en gelukkig 2023!
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