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Wanneer we zo aan het eind van het jaar ervoor gaan zitten om de jaarlijkse nieuwsbrief  te gaan 

schrijven dan denk je in de eerste instantie dat het jaar is verlopen zonder veel  spectaculaire 

gebeurtenissen. Geen grote hoogtepunten en geen dieptepunten. En dat is ook zo. Maar eigenlijk is 

het wel heel bijzonder dat met al die kleine bijdragen, donaties en kleine activiteiten er opnieuw 

zoveel kasteloze kinderen uit zeer arme gezinnen in Zuid India weer een jaar naar school konden 

gaan. Daar zijn wij en de kinderen in India u zeer dankbaar voor. Onze contactpersoon George Joseph 

en zijn vrouw Amitha laten dat ons ook vaak weten. Ondanks dat het economisch in India veel 

vooruitgang wordt geboekt blijft onze hulp in deze rurale gebieden heel hard nodig.  

  

Center for Sociaal Action (CSA) Trust in India blijft uitbreiden.   

Inmiddels zijn er in 25 gehuchten rondom Palamaner studiecentrums en hier maken  1169 kinderen 

gebruik van. Het aandeel van Support CSA Trust hierin blijft vrijwel gelijk, acht studiecentra met 

totaal 412 leerlingen worden door onze stichting gefinancierd.  Dit jaar deden 56 leerlingen 

eindexamen (X Class). Het is al heel uitzonderlijk dat zoveel leerlingen tien jaar onderwijs 

afmaakten maar het resultaat van het examen was heel bijzonder, want 54 leerlingen zijn geslaagd! 

In de afgelopen 30 jaar is dit nog nooit gebeurt. Amitha beschouwd dit als een enorm 

verjaardagscadeau voor haar inzet gedurende al die jaren aan onderwijs voor kasteloze kinderen.        

  

  
Studenten van het vervolgonderwijs en enige stafleden met in het midden Amitha.  

  

Vanuit leerlingen kwam het verzoek om nieuwe schooltassen. Iedere dag gaan zij lopend, vaak grote 

afstanden, met een zware rugtas meezeulend naar school. Een goede rugtas is onontbeerlijk. Met 

onze zusterorganisatie SMUDN hebben we afgesproken dat we dit, eenmalig voor alle leerlingen, 

gezamenlijk gaan financieren.  

  

Twee jaar geleden konden we dankzij de Motary een nieuw project starten. Namelijk om  18 

getalenteerde leerlingen de mogelijkheid te bieden om een 3 à 4 jarige vervolg beroeps- opleiding te 

volgen. De resultaten zijn bemoedigend. Alleen zoals vaker in India; het aantal leerlingen is veel groter 

dan we hadden verwacht. Inmiddels maken 96 jongens en meisjes hier gebruik van. Dankzij een gerichte 

beroepsopleiding krijgen deze leerlingen de kans op een significante betere toekomst.   

  

 

 

 



 

 

 

Via George krijgen we regelmatig informatie over schrijnende situaties in India (b.v. over- stromingen 

waarbij de bevolking alles kwijtraakt) gevolgd met de vraag naar een financiële bijdrage. In het bestuur 

hebben we dit uitgebreid besproken. We beseffen dat er veel geld nodig is om deze kasteloze families 

te ondersteunen.   

Wij menen dat het beter is om ons uitsluitend te blijven richten op de kinderen van de studiecentra 

rondom Palamaner. Immers het beleidspunt van Support CSA Trust is dat we kasteloze kinderen 

ondersteunen om naar school te gaan. We kunnen het geld maar één keer uitgeven!  

  

 

   
  

 

Onze zoon Won Seok Choi (fotograaf) is in 2017 en 2018 in India geweest.  

Tijdens zijn bezoeken aan  dorpen waar de leerlingen wonen die door Support CSA Trust worden 

ondersteund heeft hij honderden foto's gemaakt. Van de mooiste en meest indrukwekkende 150 

foto’s is een fotoboek gemaakt. Dit boek, People of the Palli (Palli = dorp ) is een fotoverhaal dat 

bestaat uit vele kleine verhalen, aaneengeregen door een  draad van kleur en emotie. Dankzij 

crowdfunding kon dit fotoboek worden gedrukt!!  We zijn er best trots op dat Boekhandel Riemer, 

Stationstraat 131 in Ermelo heeft besloten om dit boek voor ons te gaan verkopen. Maar u kunt 

ook een exemplaar bestellen bij Anneke Tuinema, Retiefstraat 100 in Ermelo.   

De opbrengst van de verkoop van de fotoboeken komt ten goede aan Support CSA Trust.   

De verkoop in de Wereldwinkel, bij het buurtcentrum de Parasol en de markt Tweezijdig Geven zijn 

goed verlopen. Er zijn veel zelfgemaakte artikelen verkocht zoals zeep, jam’s en boullionpasta. Maar 

ook andere artikelen vonden aftrek.   

We zijn blij dat we in molen De Hoop in Harderwijk een klein deel van het assortiment mogen 

leveren. Ook zijn we met onze producten een aantal keren per jaar zeer welkom bij boekhandel 

Riemer in Ermelo. Daarnaast komt een groep vaste afnemers bij ons thuis om bestellingen op te 

halen.   

  

Onze website heeft een nieuw jasje gekregen. Dankzij de inbreng van onze webmaster Peter ziet het 

er mooi en overzichtelijk uit. Onze website heeft een beveiligde verbinding wat belangrijk is voor de 

privacy van onze bezoekers aan de website. Onder de knop “Nieuws” wordt er nu per kwartaal een 

nieuwsoverzicht gegeven.   

Nieuwsgierig? Kijk op https://supportcsatrust.org  
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De activiteiten van Support CSA Trust zijn uitgebreid naar Assen. Dit komt door onze secretaris Karen 

van den Bergh die in Assen woont.  

  

  
  

De Mariaschool in Paterswolde heeft de opbrengst van de vastenactie bestemd voor Support CSA 

Trust. Na uitgebreide informatie, gegeven door Rein en Karen, over India en over kinderen die wel of 

niet naar school gaan, gingen de leerlingen aan de slag. Alle klassen hadden erg hun best gedaan om 

allerlei leuke, verkoopbare dingen te maken zoals: kaarten, kip madras, wierrookbranders. Of 

bedachten activiteiten zoals haren vlechten en op handen henna tatoeages schilderen. We hebben 

onze ogen uitgekeken net als vele ouders, grootouders en belangstellenden die aanwezig waren. 

Sommige stalletjes waren binnen 20 minuten uitverkocht. Deze kinderen hebben het voor elkaar 

gekregen dat er 34 kinderen in India een jaar naar school kunnen gaan.  

  

Pop-upwinkel “Mooi Verhaal” in Assen heeft ook dit jaar weer een kerstmarkt met producten 

van diverse goede doelenorganisaties. Support CSA Trust doet voor de tweede keer mee met dit 

mooie project. Stadspastor Bert Altena: “In totaal doen 13 goede doelen mee. Zo hebben we een 

breed assortiment aan verantwoorde cadeauartikelen, kaarsen, wenskaarten, boeken, sieraden, 

streekproducten, Fair Trade en nog veel meer.”  Naast de kerstmarkt is er een uitgebreid 

activiteitenprogramma met lezingen en muziekoptredens. Zie ook: Facebook Mooi Verhaal  

  

Dankzij uw ondersteuning kregen in het afgelopen jaar weer veel kinderen goed onderwijs. We zijn 

dankbaar dat u op uw wijze meehelpt om onze droom, kansen op een betere  toekomst voor 

kasteloze kinderen door middel van goed onderwijs, waar te maken.   

  

We willen u nogmaals hartelijk danken voor uw donaties en support in 2019 en  wensen u een 

heel voorspoedig en goed 2020 toe.   

  

Namens het bestuur,   

  

  
             

Anneke Tuinema   

Voorzitter Support CSA Trust  

  

  

  
                                                                Postadres: Retiefstraat 100, 3851 AN Ermelo. Telefoon: 0341-557662  
                                                                                              Website: https://supportcsatrust.org  
                                                                                               E-mail: anneke@supportcsatrust.org  

  
Rekeningnummer: NL 52 ABNA 0453341055, t.n.v. Support CSA Trust  
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Waar mensen in liefde mens 
worden voor elkaar daar groeit de 
hemel over de aarde.  

  
  

                                                  Lammie, Karen, Piet Jan en Anneke                                                   

Wensen jullie toe een liefdevol 2020.  

  

 



  


