In deze nieuwsbrief willen we de trouwe donateurs weer bedanken voor hun bijdrage en
iedereen blijven aanmoedigen om bij te dragen aan dit sympathieke project. We besteden
aandacht aan een onderzoek onder de oud studenten van de Kattaikkuttu Gurukulam, omdat
hun levens zo duidelijk maken waar we het allemaal voor doen. Wat hebben zij aan deze
bijzondere schoolopleiding gehad? Daarnaast zetten we een actie in Nederland in het licht.
Dit keer de wisselgeldactie in Limburg.

Het bestuur
Kalai Manram werd dit najaar versterkt door Ingrid Baken.
Ingrid zal de fondsenwerving overnemen van Ben van Baaren. Zij is twee maal voor een aantal maanden
in India geweest om de coördinatie van de school op zich te nemen bij afwezigheid van Hanne. Ingrid
heeft jarenlang gewerkt in de ontwikkelingssamenwerking in Azië.

Het bestuur eind 2017:
Marleen Cremers (voorzitter), Yvonne Haak (secretaris) Alberto Simonitto (penningmeester), Ben van
Baaren (fondsenwerving), Evelien Pullens, Reineke Schoufour, Ingrid Baken (leden)

Februari 2017
Bestuurslid Evelien reisde in februari met een groep Nederlanders naar India om onder andere het
jaarlijkse festival mee te maken op de Kattaikkuttu Sangam: een hele nacht theater. Niet alleen de
Kattaikkuttu Young Professionals speelden op het festival, ook andere groepen uit de regio. Sommige

acteurs zijn oud studenten van de Kattaikkuttu Gurukulam. Evelien kent ze van de eerste jaren van de
school, 13 jaar geleden, toen het nog kinderen waren. Nu zijn het volwassen mannen en vrouwen.

Onderzoek onder oud studenten
Er is onderzoek gedaan onder alumni van de Gurukulam door S.Vignesh van de universiteit van Madurai in
het voorjaar van 2017. Hij heeft 33 afgestudeerden geïnterviewd. Daarvan spelen er op dit moment 23 in
een theatergroep, Elf hebben een baantje er naast in bijvoorbeeld de landbouw, als metselaar, docent of
in een wasserij. Twee alumni leven volledig van het theater, tien doen een studie er naast.
Zowel hun schoolvakken als de theater training beoordelen de oud studenten als zeer positief. ‘Het is het
beste wat je kan krijgen in Tamil Nadu’. Allemaal benadrukken ze de gezonde en schone omgeving op de
school. In hun eigen dorp was dat heel anders. Op de Kattaikkuttu Gurukulam krijg je niet alleen gezond
en genoeg eten en goede kleding, maar je krijgt ook de ervaring mee dat je een goede relatie kan hebben
met iemand van een andere kaste of religie. De school heeft er voor gezorgd dat ze anders denken dan
anderen in hun omgeving. De interviewer geeft aan dat vooral de meisjes zo open en volwassen zijn in het
beantwoorden van de vragen. Dat maakt hij wel anders mee als hij interviews afneemt op het platteland.
Het allerbelangrijkste dat naar voren komt is dat de band onderling zo sterk en warm is. De Kattaikkuttu
studenten beschouwen hun medestudenten als familie. Het bleek wel heel moeilijk te zijn om de school te
verlaten en een vervolgstap te maken in het leven. Als pioniers gaan ze buiten de gebaande paden!

Hoe bouwen oud studenten hun leven op?
Drie voorbeelden:

Gobinath (acteur en student) volgt zijn passie, een computeropleiding! Hij heeft zijn studie kunnen
betalen met het geld dat hij verdient met Kattaikkuttu-voorstellingen.

Tilakavathi (actrice en docente) kreeg de kans te gaan werken als dramadocent met kansarme
kinderen in de grote stad Chennai. Daarnaast speelt ze in een Kattaikkuttu-theatergroep. Van haar
inkomen betaalt ze haar eigen levensonderhoud en appartement en verder stuurt een deel naar
haar familie. Zij gebruikt Kuttu om meisjes voorlichting te geven over hun positie in de
maatschappij.

Periasamy (muzikant) koos er voor zijn drumkwaliteiten uit te breiden en ook les te nemen in
andere trommelsoorten. Hij werkt nu als drummer bij Kattaikkuttu voorstellingen (mrdangam en
dolak) en op bruiloften en feesten.
Het aanzien van de Kattaikkuttu Gurukulam in Tamil Nadu
Oud-studenten vertellen dat ze overwicht hebben door hun kennis en diploma . Ze krijgen meer
salaris dan anderen. In zes maanden kunnen de acteurs net zoveel verdienen als iemand anders in
een heel jaar. Maar je moet wel kunnen sparen…

Limburg in actie voor Kalai Manram
In deze nieuwsbrief lichten we één van onze partners er uit. MOS staat voor Meerssen en
OntwikkelingsSamenwerking. Deze gemeente in Zuid- Limburg ondersteunt Kalai Manram. Deze zomer
doen ze dat met een wisselgeldactie in winkels . De actie werd geopend met een feestelijke fietstocht in
juni. Drie Kalai Manram bestuursleden waren daar bij: Marleen, Ingrid en Evelien. Evelien bracht de
Indiase sfeer binnen met een Kattaikkuttu-verhaal. Er zijn enkele honderden euro’s voor Kalai Manram
opgehaald met deze actie. www.mosmeerssen.nl

Evelien bracht de Indiase sfeer binnen
met een Kattaikkuttu-verhaal. Er zijn
enkele honderden euro’s voor Kalai
Manram opgehaald met deze actie.

www.mosmeerssen.nl

Dank voor uw steun
Stichting Kalai Manram ondersteunt de Kattaikkuttu Gurukulam, een school in Zuid India
waar talentvolle kinderen uit arme gezinnen een schoolopleiding krijgen en daarnaast het vak
van acteur/muzikant van het authentieke Kattaikkuttu-theater leren.
De Kattaikkuttu Gurukulam ontvangt geen geld van de Indiase overheid. Daarom is er geld van anderen
nodig. Behalve voor lopende uitgaven wordt er geld gereserveerd voor een kleine buffer. Dat is belangrijk
om de continuïteit van de school te waarborgen ook als er van elders even geen geld binnenkomt. Voor de
toekomst wordt gestreefd naar financiële onafhankelijkheid voor de school. Verder zijn er altijd spullen
nodig, zoals naaimachines, boeken voor de kleine bibliotheek (dit jaar nieuw gebouwd), gereedschap voor
de nieuwe biologische moestuin. Kalai Manram ondersteunt de Kattaikkuttu Gurukulam daarom ook
financieel. Dit kan alleen door onze particuliere donateurs en institutionele donoren, die we daarvoor als
altijd weer hartelijk danken!

Donatie zijn welkom op
NL68 TRIO 0786 7747 38 of
NL16 INGB 0000 6355 67, ten name van Stichting Kalai Manram, Amsterdam.
Kalai Manram is in 2017 CULTURELE ANBI geworden. Daarmee zijn uw giften 25% méér aftrekbaar van de
belasting.
Wilt u meer weten over het dagelijks leven in India en de gebeurtenissen op de Kattaikkuttu Sangam? Volg
ons dan op facebook of kijk op onze vernieuwde website
www.facebook.com/KalaiManram www.kalaimanram.nl

Ons webadres is:
www.kalaimanram.nl
Wij versturen niet meer dan 1 of 2 emails per jaar. Mocht u deze niet willen ontvangen dan vraagt Kalai
Manram u zich uit te schrijven via uitschrijven nieuwsbrief
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