
Nieuwsbrief 2013

transforming lives transforming culture

       oor het eerst verstuurt Kalai Manram haar
 jaarlijkse nieuwsbrief digitaal. Zo kan er meer geld 
naar India doorgesluisd worden. Dat is hard nodig. 
Het is ieder jaar weer een klus om de begroting van 
de school rond te krijgen. Alles wat u de komende 
jaren doneert,  wordt door Impulsis vermeerderd. 
Uw 10 euro, betekent 15 euro voorde Kattaikkuttu 
Sangam.
  

De Kattaikkuttu Sangam telt 48 studenten tussen de 8 en 18 jaar, 

die over het algemeen uit kansarme gezinnen komen. In 2013 zijn er 

weer veel grote en kleine successen behaald. De junior studenten, 

die vaak ondervoed binnen komen, zijn gegroeid en allemaal bij de 

tandarts geweest. Daarnaast hebben ze al twee echte Kattaikkuttu-

voorstellingen gespeeld. De apprentices, die een leerwerkplek 

hebben op de Kattaikkuttu Gurukulam, worden voorbereid op een 

staffunctie op de Kattaikkuttu Sangam: Greenkumar wil regisseur 

worden, Doraisami komedie-leraar en Radakrishna fondsenwerver. 

Alle apprentices spelen ook in de theatergroep van de Sangam. De 

Kattaikkaikkuttu Young Professionals hebben het afgelopen jaar 

120.000 mensen hun voorstellingen laten zien. Tussen april en 

oktober 2013 speelden zij 42 hele-nacht voorstellingen die in totaal 

een bedrag van bijna 10.000 euro opbrachten.

Tamilarasi wil graag een semester studeren aan de Scuola Teatro 

Dimitri, school voor clownerie en fysiek theater in Zwitserland 

waarmee we al lang samenwerken. Het is belangrijk dat zij ervaring 

opdoet met andere manieren van theater maken, acteren en 

lesgeven.  Wij zoeken naar donateurs die de opleiding van Tamilarasi 

willen bekostigen. 

Leuke nieuwtjes
Saraswati verliet 3 jaar geleden de Kattaikkuttu 

Gurukulam school om Engels te gaan studeren. Nu 

keert ze terug als lerares. 

Tilagavathy, het eerste meisje dat afstudeerde op de 

Kattaikkuttu Sangam, accepteerde afgelopen jaar 

een baan als dramadocent bij een NGO in Chennai. 

Op Facebook kunnen we haar ervaringen volgen. Ze 

doet het heel goed. We zijn trots.

Global girls, een meiden theater-groep uit de 

US, maakte samen met de Kattaikkuttu girls een 

voorstelling binnen een uitwisselings-programma in 

Punjai. “ De meisjes in India zijn net als wij” zei  één 

van de Global girls. “ Ze hebben dezelfde problemen 

en lachen om dezelfde dingen, denken over dezelfde 

problemen en hebben dezelfde passie voor optreden 

als wij. “

Subsidiënten op bezoek
Rien van Gendt, adviseur GSRDFoundation, bracht 

met de bestuursleden van de GSRD Foundation een 

bezoek aan de Gurukulam. Ze waren onder de indruk 

van de presentaties, het gebouw en het concept en 

zijn blij dat zij de Gurukulam gaan subsidiëren vanaf 

april 2014. Ook Martine Busch van Stichting De 

Zaaier en haar echtgenoot bezochten de Gurukulam. 

De Sangam onderhoudt een duurzame relatie met 

De Zaaier die de Gurukulam diverse malen op 

cruciale momenten heeft ondersteund. 

Bestuur Kalai Manram
Op 16 mei 2013 is Hannah Piek, de voorzitter 

van het Kalai Manram bestuur, overleden. Tot 

aan haar dood was dr. Hannah Piek, politicoloog 

en ontwikkelingseconoom, actief betrokken bij 

het werk van Kalai Manram. Met hoofd, hart en 

ziel zette Hannah zich in om het werk van de 

Kattaikkuttu Sangam en Gurukulam in 

Nederland verdere steun en bekendheid te 

geven. Hannah heeft Marleen Cremers 

gevraagd haar plaats binnen het bestuur van 

Kalai Manram in te nemen. Marleen heeft 

namens Hannah een reis naar India gemaakt om 

de Kattaikkuttu Gurukulam te bezoeken en was 

zo enthousiast dat ze na Hannah’s overlijden het 

voorzitterschap op zich nam. Marleen heeft een 

achtergrond in ontwikkelingsstudies (geografie 

en economie) en gewoond en gewerkt in Mexico, 

China en Afrika. In Nederland werkt ze in 

onderzoek, beleid en management op diverse 

sociaal-economische gebieden.  Haar motivatie 

om voorzitter van Kalai Manram te worden: Van 

het werk op de Kattaikuttu Gurukulam kan ik nu 

echt blij worden. Hier zie je hoe je het verschil 

kunt maken. De waarde van een (extra) euro is 

er velen malen groter dan in Nederland.  Maar 

pas op, niks te “o wat zielig”. Het gaat hier om 

een eeuwenoude, gewortelde cultuur met veel 

zeggingskracht. Niet statisch maar volop in 

beweging en aansluitend bij beleving van nu. De 

locatie is een oase van inspiratie, waar vol inzet 

gewerkt wordt door groot en klein.  Wij

kunnen hier op onze beurt véél van leren! Voor 

mij de moeite waard om als voorzitter een kleine 

bijdrage te leveren in de ondersteuning. Het bestuur 

van Kalai Manram wordt op dit moment gevormd 

door Marleen Cremers, Reineke Schoufour, Nanda 

Stijntjes, Frans Gosses, Evelien Pullens
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In memoriam Hannah Piek (1950-2013)
Hannah Piek en Hanne de Bruin, mede-oprichter van de Kattaikkuttu 

Sangam, waren niet alleen bijna naamgenoten, maar ook 

zielsverwanten. Beide zijn niet bereid zich neer te leggen bij de 

ongelijkheid in de wereld. Beide gefascineerd door hoe het verschijnsel 

ontwikkeling zich her en der manifesteert. En beide werkend in een 

combinatie van een wetenschappelijke benadering en een praktisch 

“handen uit de mouwen en aan de slag”. 

Ze leerden elkaar in de jaren ‘90 kennen toen Hannah voor Hivos in 

India woonde en werkte. Hivos was destijds sponsor van de Kattaikkuttu 

Sangam. Missie en werkwijze van de Kattaikkuttu Sangam spraken 

Hannah bijzonder aan: krachtenbundeling en belangenbehartiging via 

een vakbond; ontwikkeling en versterking van kansarmen via onderwijs; 

en emancipatie van meisjes en vrouwen in de theaterkunst. Er waren 

immers veel parallellen met haar eigen achtergrond en persoonlijke 

ontwikkeling. In 2011 werd Hannah voorzitter van het bestuur  van Kalai 

Manram. Ze bereikte samen met de medebestuursleden een verdere 

professionalisering van Kalai Manram. Toen in zomer 2012 duidelijk 

werd dat ze niet heel lang meer te leven had, was haar wens dat haar 

laatste grote reis naar de Kattaikkuttu school in India zou zijn. Dit bleek 

helaas niet meer haalbaar. Ook aan het allerlaatste stuk van haar leven 

gaf Hannah een Kattaikkuttu draai, door voor de afscheidsbijeenkomst 

na haar overlijden, om giften voor Kattaikkuttu te vragen. We gedenken 

Hannah met verdriet en dankbaarheid. Met haar kracht, haar moed, 

haar doorzettingsvermogen en haar drive was en is ze een grote 

inspiratiebron voor velen. 

Financiën
De Kattaikkuttu Sangam genereert zelf een kleine stroom van 

inkomsten door middel van voorstellingen, met het Visitors 

Programme voor toeristen met belangstelling voor cultuur, onderwijs 

en ontwikkeling  en met workshops voor grote bedrijven, maar voor 

het overgrote gedeelte is zij afhankelijk van fondsen. In 2013 werd de 

Sangam ondersteund door het Tata Social Welfare Trust, Stichting Doen, 

Hamasil Stiftung en Pro Helvetia. Daarnaast ontvangt de Sangam een 

subsidie van het Indiase Ministerie van Cultuur waarmee de stipendia 

voor de apprentices worden betaald. 

Kalai Manram ondersteunt de Sangam vanuit Nederland. Dankzij 

donaties van individuele donateurs, scholen en instellingen zoals 

bijvoorbeeld Stichting Fideel en Stichting De Zingende Vlinder kan 

Kalai Manram bijdragen aan goed onderwijs, goede zorg, huisvesting en 

de benodigde faciliteiten. Daarnaast draagt Kalai Manram bij aan het 

Corpus Fund om de continuïteit van de school en het Kuttu Kalai Kudam 

te waarborgen. Het is belangrijk dat de Kattaikkuttu Sangam op den 

duur financieel onafhankelijk kan worden voor de basiskosten. Kalai 

Manram ondersteunt dit doel.

In 2013 heeft Kalai Manram een aanvraag gedaan bij Impulsis/Edukans 

voor een vermeerderings-subsidie. Dat geld kan tot medio 2015 door de 

Kattaikkuttu Sangam gebruikt worden voor onder andere professionele 

ontwikkeling van het onderwijzend personeel.

Triodos: 78.67.74.738
IBAN: NL68 TRIO 0786 7747 38
 

ING : 63 55 67
IBAN: NL16 INGB 0000 6355 67
Ten name van Stichting Kalai Manram, 
Groningen

Omdat Kalai Manram het ANBI-logo mag 
voeren, is het bedrag dat u doneert aftrekbaar 
van de belasting.

Wilt u meer lezen over de Kattaikkuttu Gurukulam? 
Vier keer per jaar verstuurt de Kattaikkuttu Sangam 
een Engelstalige nieuwsbrief. Ook op facebook is 
Kattaikkuttu te volgen. “Leuk. Ik heb door de digitale 
media veel directer contact met India.” zegt Evelien. 

Als u geen digitale post van ons wilt ontvangen kunt 
u zich afmelden op kalaimanram@hotmail.com

 

We zoeken een:

- leraar Engels

- leraar beweging/dans 

- licht technicus

- kostuumontwerper/ kleermaker

- manager keuken/ gebouw

Wie wil er als vrijwilliger 
komen werken op de 
Kattaikkuttu Gurukulam, 
liefst voor een periode van 6 
maanden? Neem contact op 
met Hanne: 
kattaiku@gmail.com.

U kunt uw donatie overmaken op

1
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Secretariaat en correspondentieadres: Stichting Kalai Manram  M.H. Trompstraat 23 huis 1056 HV Amsterdam 

Info: Kalaimanram@hotmail.com | Telefoon: 020-6831908 | Kamer van Koophandel: 41189663 

Meer informatie op www.kattaikkuttu.org | www.kalaimanram.nl

Uitwisselingsproject: 
Global girls en Kattaikkuttu girls

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

