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Nieuwsbrief oktober 2020
Sinds de Gurukulam (de school voor de kinderen) wegens het Corona-virus
vervroegd werd gesloten is de toekomst van de Sangam onzeker. Hanne en
Rajagopal zijn in quarantaine gegaan op het terrein van de school. Wat

gebeurde er in het afgelopen half jaar op de Kattaikkuttu Sangam? In deze
nieuwsbrief:
•

geen 10th Standard examens en scholen niet gestart door COVID-19

•

dongels en internet voor oud-studenten

•

fondsen voor alle Sangamleden

•

de tuin groeit en bloeit als nooit tevoren!

Geen school?!
Net als bij ons heeft COVID-19 in India het hele openbare leven plat gelegd.
Geen openbaar vervoer, geen onderwijs. De 10th standard exams van de
leerlingen van de school zijn nog steeds niet ingehaald. En nog erger: na de
zomerstop van eind april tot begin juni zijn de scholen nog steeds niet open!
Een ramp voor met name de kinderen die in arme dorpen geen beschikking
hebben tot het internet om onderwijs te volgen.

Dongels en internet

Voor een aantal van de oud-studenten van de school heeft Hanne kunnen
regelen dat zij toch online onderwijs kunnen volgen. De laptops van de school
zijn verdeeld. Bharathi en Sasikumar, die studeren aan de Ashoka-University
hebben een laptop gekregen en een dongel met daarop een internet-tegoed
voor vijf maanden. Een dongel is een USB-stick met een ingang voor een
simkaart met internet tegoed. Er is een dongel naar een dorp gegaan waar in
totaal zeker 10 oud-leerlingen van de school wonen. Op dezelfde wijze zijn er
nog enkele oud-leerlingen geholpen met een laptop en/of dongel.

Wilt u ook helpen zorg dragen dat er in deze moeilijke omstandigheden nog
mogelijkheid is voor de oud-leerlingen van de school om online lessen te
volgen? Een dongel kost 2.000 roepie, en 5 maanden tegoed voor internet kost
ook 2.000 roepie. Omgerekend: voor ongeveer 50 euro is er voor één of meer
kinderen 5 maanden internet beschikbaar.

Fondsen voor acteurs
De Kattaikkuttu acteurs kunnen vanwege de lockdown en de Coronamaatregelen niet optreden en lopen daarmee hun belangrijkste inkomstenbron
mis. Het is Hanne gelukt om fondsen te verwerven voor alle leden van de
Sangam. Dit betreft ruim 100 leden die tot zo'n 20 verschillende gezelschappen
behoren.
Door deze inzet van Hanne en dank zij deze fondsen hebben zij ieder 2 maal
een bedrag van 5.000 roepie mogen ontvangen!

De biologische tuin
De Sangam ligt op een terrein met 7 hectare land. Het Kattaikkuttu theater is
van oudsher verbonden met de agrarische cultuur van Tamil Nadu. Sinds 2018
wordt dit land gebruikt voor een biologische tuin, die steeds meer uitgebreid
wordt. Twee oud-studenten, Haribabu en Ajai, verblijven op de Sangam en
werken mee in de tuin. Steeds meer nieuwe gewassen worden gezaaid
volgens oude gebruiken uit de cultuur.
De tuin maakt niet alleen de eigen keuken zelfvoorzienend, maar maakt deel uit
van de toekomstplannen voor een duurzaam kenniscentrum, dat je kunt
bezoeken, of waar je kunt verblijven of meewerken. Voor deze nieuwe
ontwikkelingen begeeft de Sangam zich dus op een relatief nieuw terrein.

Bent u geïnteresseerd of wilt u een bijdrage leveren? U kunt contact opnemen
via de Kalai Manram, een kijkje nemen op de website van de Kattaikkuttu
Sangam of op Facebook.

Gewijzigd rekeningnummer
Kalai Manram heeft besloten de ING-bankrekening te sluiten. De Triodosbank past,
gezien haar ideologie, beter bij een stichting als de onze. Mocht u periodiek overmaken,
zou u deze dan willen wijzigen in een overschrijving naar onze Triodos-rekening?
Het rekeningnummer is: NL68 TRIO 0786 7747 38. Hartelijk dank!
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