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Sinds het eerste bezoek in 2007 hebben er
mede met de hulp van Connecting Hearts
grote verbeteringen plaatsgevonden. Van
verblijf in een aan twee zijden open bouwval
met golfplaten dak, één toilet en een waterput
in 2007 naar een nieuwe school in 2012!
De plaatselijke bevolking schonk de grond en
nam de organisatie van de bouw op zich. Het
doel was en is een selfsupporting organisatie
met een bijzondere uitstraling door middel van
een eigen boekbinderij, kaarsenmakerij,
computerkamer,
naaiatelier
en
een
toneelpodium (voor dans en expressie via
trilling) en moestuinen voor eigen gebruik. De
overheid heeft hiervoor geld beschikbaar
gesteld, maar vanwege diverse tegenslagen
waaronder een jaarlijkse (!) overstroming is
het nog steeds niet gerealiseerd.
Beeldmateriaal over dit unieke project is te
vinden op de website van Connecting Hearts.

Iedereen die belangstelling heeft voor
bovenstaande projecten wordt van harte
uitgenodigd met onze coördinator Elisabeth
mee te gaan naar deze projecten in India. U
kunt hiervoor altijd contact met haar opnemen.

Commissie van Aanbeveling:
Dr. W.J.A.C. (Wil) Rademakers, Budel
Mevr.
W.W.J.M.
(Wilma)
Vakan-Baur,
Landgraaf
Mevr. M. (Minush) Peyenburg, Loon op Zand
Contact:
Elisabeth Colenbrander
Buizerdstraat 20, 6971 VL Brummen
Tel. 0575 560092 / 06 10530827
E-mail: elisabethcolenbrander@hotmail.com
Website: www.connectinghearts.nl
De
coördinator
onderhoudt
regelmatig
persoonlijk
contact
met
de
diverse
projectuitvoerders en ziet er op toe dat de
gelden ter plekke goed besteed worden.
Eénmalige of periodieke bijdragen aan onze
projecten zijn van harte welkom
op de
rekening van Stichting Connecting Hearts,
Brummen, IBAN: NL12RABO0121146146
BIC: RABONL2U
Uw bijdrage is fiscaal aftrekbaar.
Namens de kinderen en de Stichting
Connecting Hearts danken wij u hartelijk
voor uw steun.

De stichting stelt zich ten doel, door middel
van kleinschalige
projecten,
kansarme
kinderen en ouderen over de hele wereld te
voorzien in hun primaire levensbehoeften, met
inbegrip van onderwijs, ongeacht nationaliteit,
religie of afkomst.

Op dit moment worden de volgende
projecten gesteund:

Hoofdproject:
Happy Child Home in Puttaparthi, India

Happy Child Home is een klein weeshuis dat
wordt geleid door Ranjeetha Devi. Zij is een
hartverwarmende juf die samen met twee
leerkrachten en drie huishoudelijke hulpen dit
leuke weeshuis runt. Samen dragen zij zorg
voor 40 kinderen, waarvan de meesten wees
zijn en enkelen afkomstig zijn uit zeer arme
gezinnen.
Zelf noemt Ranjeetha Devi het een
natuurschooltje, omdat het zoveel mogelijk
eco-vriendelijk is opgezet.
Vanaf de opening van dit schooltje in februari
2009 sponsort de stichting Connecting Hearts
dit weeshuis en bekostigt het een deel van de
huur, de voeding, uniformen, schoolgelden,
schoolmateriaal, boeken en verbouwing.
Verder wordt er tweedehands kinderkleding
meegebracht uit Nederland afkomstig van de
stichting SKKB.
Dit project staat open voor vrijwilligers die voor
een bepaalde periode hun kennis in de
praktijk willen brengen.
Het uitgangspunt bij dit project is dat kinderen

recht hebben op liefde, aandacht, onderwijs
en geborgenheid.
Alle kinderen worden Engelstalig onderwezen.
Enkele kinderen gaan naar de Internationale
school ter plekke en enkele oudere kinderen
gaan naar college in Mysore. De kinderen
doen enorm goed hun best en stralen blijheid
uit; dat is precies wat Connecting Hearts met
haar ondersteuning wil bereiken.
Het weeshuis staat op een prachtige locatie
even buiten Puttaparthi, aan de weg naar het
Sai Super Speciality Hospital en het vliegveld,
maar het verblijf is niet gegarandeerd omdat
het gebouw geen eigendom is. Daarom is ons
huidige doel de bouw van een nieuw
kindertehuis voor Happy Child Home. Wie zich
in wil zetten voor dit prachtige project kan
contact opnemen met de coördinator
Elisabeth Colenbrander.
Naaischooltje te Puttaparthi, India

100% in om zo’n 35
vrouwen 6 dagen per
week met veel plezier
te begeleiden.
De afgelopen tijd is er
een tekentafel aangeschaft, een nieuwe
tegelvloer gelegd en een toilet gemaakt.
Verder hebben wij er een lokaal bij gehuurd;
met de grotere ruimte biedt het naaischooltje
meer mogelijkheden.
Het naaischooltje is een groot succes en heeft
zich uitgebreid tot meer kleinschalige
projecten in de dorpjes rondom Puttaparthi,
waar leraressen thuis in hun huisjes ongeveer
10 vrouwen les kunnen geven.
Elk jaar worden er door ons certificaten
uitgereikt, waarmee de vrouwen worden
aangemoedigd zich zelfstandig verder te
ontwikkelen.
Het naaischooltje is een leuk en zinvol initiatief
dat uitbreiding verdient.
Inmiddels zijn er contacten gelegd met een
vrouwenorganisatie en de Hogere Business
School in de naaste omgeving.
Parivarthana School voor dove en mentaal
gehandicapte ouderloze kinderen te
Guntur (Andhra Pradesh), India

In 2014-2015 hebben wij een nieuwe locatie
gevonden ter uitbreiding van het Naaischooltje
te Puttaparthi. Connecting Hearts bekostigt de
huur, het salaris van de leerkracht, de
verbouwing, de aanschaf van nieuwe
naaimachines en kleinschalige projecten er
omheen.
Onze lerares Bargavi zet zich voor de volle

Op dit schooltje wonen
en verblijven ongeveer
70 kinderen, jongens en
meisjes. Allen zijn wees
of
vanwege
hun
handicap
door
hun
ouders verstoten. Zij
worden dag en nacht begeleid door vier
professionele leerkrachten die via gebarentaal
met hen communiceren.

