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In deze nieuwsbrief van Stichting Jeevan Jyot Nederland beginnen we met Pinal en Nilesh 
die graag vertellen over hun ervaringen met Jeevan Jyot. Verder doen we een oproep voor 
vrijwilligers in India en zijn er een paar bestuurlijke wijzigingen geweest. Tot slot een 
samenvatting van het jaarverslag 2016. Dankzij uw steun hebben kinderen van Jeevan Jyot 
in India een toekomst! 

Pinal en Nilesh over Jeevan Jyot 

Hallo, ik ben Pinal. Mijn vader heet Udobhai (bhai 
betekent broer) en hij geeft les op de lagere school op 
Jeevan Jyot. Mijn vader kent Rogier goed, omdat hij uit 
het dorpje Fatehpur komt, waar Rogier een poosje was 
geweest. Mijn nichtjes wonen nog altijd in Fatehpur. Zij 
hebben niet de kans gekregen van hun vader om te 
gaan leren. Ik ben erg dankbaar dat ik dat wel kon en 
mocht. Ook dankzij jullie steun, anders was ik nooit zo 
ver gekomen, want school is in India best erg duur. Ik 
bid voor jullie; bidden jullie ook voor mij? Dank jullie wel! 

Pinal 

Lessons for Life; wat ik heb geleerd op Dhandhuka voor de rest van mijn leven  

Mijn naam is Nilesh Garri Patel, ik ben politieagent en werk in Vadodara. Zo’n 10 jaar 
geleden zat ik op Jeevan Jyot. Mijn ouders wonen in Dhandhuka. Religie is erg belangrijk in 
India. De mensen zijn overtuigd religieus. Verreweg de meeste mensen zijn Hindoe, daarna 
komen de Moslims, Jains en Christenen. Op Jeevan Jyot is er vertrouwen in Jezus en in 
God. Elke dag wordt er samen gebeden en op zondag is er een dienst.  

In India is je familie erg belangrijk. De familieband komt voor alles. Op Jeevan Jyot zijn de 
kinderen weg van hun familie, maar alle kinderen en leraren/essen vormen een hechte 
familie. Die band is enorm sterk. Daar komt niets tussen. Zelfs niet 
als je al 10 jaar weg bent van Jeevan Jyot. 

Op Jeevan Jyot leer je dat het goed is om te dromen en om je 
dromen na te jagen. Er heerst een hele positieve en hoopvolle 
sfeer. In andere scholen worden kinderen juist vaak geleerd dat ze 
niet moeten denken dat ze waardevol of belangrijk zijn. Op Jeevan 
Jyot is er veel ruimte voor het vieren van Indiase festivals en 
Christelijke feestdagen. Zo beseffen kinderen dat het leven een 
waardevolle gift is van God.  

Ik heb veel geleerd op Jeevan Jyot. Niet alleen maar lezen, 
schrijven, rekenen en aardrijkskunde, maar ook normen en 
waarden. Hoe gaan we met elkaar om, zodat we allemaal tot ons 



recht komen in het leven. Ik heb geleerd dat de wereld veel groter is dan Dhandhuka, dan 
Gujarat en zelfs dan India. Ik heb ook Europese mensen ontmoet, zoals Rogier. Ik vond het 
erg inspirerend om te zien en horen dat hij met een groep mensen zich al zo lang zich inzet 
om kinderen op Jeevan Jyot en nu ook op vervolgopleidingen te ondersteunen. Het maakt 
me dankbaar en nederig. Ik zal nooit jullie vrijgevigheid vergeten: jullie steun betekent meer 
dan jullie kunnen bedenken voor arme kinderen en families hier! Ook ik ben jullie enorm 
dankbaar. A very big thanks to all of you!  
Nilesh 

Oproep voor een vrijwilliger/ster in Dhandhuka!  
Steek jij graag je handen uit de mouwen voor een ander? Wil jij veel leren door te delen wat 
je zelf hebt geleerd? Vind je het gaaf om uit je comfort zone te stappen en naar het 

veelzijdige India te gaan? Stichting Jeevan Jyot 
Nederland zoekt jongvolwassenen ( > 20 jaar) die een 
periode vrijwilligerswerk willen doen in Dhandhuka. Je 
werk zal te maken hebben met lager onderwijs, 
basisgezondheidszorg, computers en/of sport. Je 
krijgt gratis kost en inwoning op Jeevan Jyot. We 
helpen je natuurlijk aan je visum en je hebt geen 
reiskosten binnen India. En misschien kun je je (deels) 
laten sponsoren voor je vliegticket? Bel ons en kijk 
wat er mogelijk is!  

Interesse? Bel of app Rogier: 06 – 1325 3115.  

Wijzigingen in het SJJN-bestuur                        
In 2016 hebben wij als bestuur afscheid genomen van Mariëtte Haasbroek. Verder is John 
Zevenbergen afgetreden als voorzitter en blijft aan als bestuurslid. Rogier Verschoor heeft 
de taak van voorzitter van hem overgenomen. Gideon Bolt vervult nu de taak als secretaris. 
De samenstelling van het bestuur is nu de volgende: Rogier Verschoor (voorzitter), Martina 
Teichert (penningmeester), Gideon Bolt (secretaris), John Zevenbergen en Dieuwertje 
Verschoor. Het bestuur is op zoek naar nieuw bloed en heeft 3 kandidaten op het oog. 

Jaarverslag 2016 
In 2016 heeft de SJJN dankzij uw steun een totaalbedrag van € 11.597 overgemaakt naar 
India. Door de eenvoudige bestuurlijke vorm en administratie betreffen de jaarlijkse uitgaven 
van de SJJN alleen operationele kosten van het secretariaat, kosten van de jaarlijkse 
nieuwsbrieven en verder de kosten van de directe overschrijvingen naar Dhandhuka. In 
totaal gaat het om een bedrag van € 358, wat neerkomt op slechts 3% van de totale 
uitgaven. Meer informatie over de financiën van SJJN is te vinden in het jaarverslag 2016 
dat op onze website www.sjjn.nl staat. Of stuur ons even een mailtje voor een papieren 
versie. 

Met vriendelijke groeten van het SJJN-bestuur: Rogier Verschoor, Gideon Bolt, Martina  
Teichert, Dieuwertje Verschoor en John Zevenbergen. 

Stichting Jeevan Jyot Nederland (SJJN), Dresselhuysweg 22, 4105 DB  Culemborg, 
tel. 06-1325 3115 

Wilt u voortaan liever uw nieuwsbrief per e-mail ontvangen? U kunt uw e-mailadres mailen 
naar: SJJN@hotmail.com  

Kijk ook eens op onze website: www.sjjn.nl ; we horen graag wat u ervan vindt! Geef de link 
ook eens door aan een zus, vriend, kennis of sportkompaan! 

http://www.sjjn.nl
http://www.sjjn.nl


 

De Stichting Jeevan Jyot Nederland is gericht op ondersteuning van de school en het 
kinderhuis Jeevan Jyot in Dhandhuka in India. De school en het kinderhuis maken onderdeel 
uit van een kerkelijk centrum dat tal van ontwikkelingsactiviteiten biedt aan de bevolking 
zoals onderwijs, gezondheidszorg, technische assistentie en kleinschalige leningen aan 
boeren. Alle activiteiten zijn voor iedereen, ongeacht geloof, geslacht, leeftijd of kaste. Er is 
speciale aandacht voor verbetering van de positie van vrouwen en meisjes en van de 
laagste kasten en kastelozen. Zo draagt de kerk actief bij aan de bestrijding van armoede op 
het platteland van Dhandhuka. 

Eén van de belangrijkste taken is het toegankelijk maken van basis- en middelbaar 
onderwijs voor de armen in de Dhandhuka regio. De Stichting Jeevan Jyot Nederland levert 
hier een bijdrage aan door het werven van donateurs in Nederland via een financieel 
adoptieplan. Een donateur kan één of meer kinderen financieel adopteren voor € 7,50 per 
kind per maand. Alhoewel de maandelijkse bijdrage is gebaseerd op de algemene kosten 
voor levensonderhoud van één kind, wordt de bijdrage niet slechts aan dat ene financieel 
geadopteerde kind besteed, maar komen alle bijdragen samen ten goede aan de school en 
het hele kinderhuis Jeevan Jyot. 


