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Doelstelling Stichting SAKO
Stichting Steun aan Kinderen Overzee
(SAKO) is opgericht in 1999.
De belangrijkste doelstelling is hulp
bieden aan kinderen, vooral op het
gebied van onderwijs en gezondheids
zorg in derde wereldlanden. Deze hulp
geschiedt ongeacht ras, huidskleur
of religie. De werkzaamheden van
de stichting omvatten het initiëren
van projecten, het onderhouden van
contacten met de projecthouders
en donateurs en het verzamelen
van zoveel mogelijk informatie over
lopende (samenwerkings)projecten.
Stichting SAKO verplicht zich om
alle gelden verkregen uit donaties
volledig te besteden aan structurele
hulpverlening.

Wereldwijd netwerken
Netwerken is een term die op vele zaken toepasbaar is. Door het
versturen van deze nieuwsbrief houden we ons netwerk van donateurs
op de hoogte. Ook in de artikelen die op de volgende pagina’s te lezen
zijn, zien we netwerken terug. De wandelvierdaagse is een groot netwerk
van sociale saamhorigheid. Ook onze partnerorganisatie DHARA heeft
een netwerk om de juiste kinderen op te vangen. En de vastenactie zou
niet kunnen functioneren zonder een geolied netwerk van mensen dat
alles in goede banen leidt.
Daarnaast is digitaal netwerken niet meer weg te denken. We nodigen
u daarom van harte uit om een bezoekje te brengen aan onze nieuwe
Facebookpagina www.facebook.com/Stichting.SAKO en/of onze
vernieuwde website www.stichtingsako.nl , die door sponsoring van
TiDiMedia een eigentijdse uitstraling heeft gekregen.
We hopen hiermee wereldwijd te kunnen netwerken om
onze doelen verder te verwezenlijken. Deel dit met uw
netwerk en u helpt hieraan mee.
Hartelijk dank! Het bestuur van Stichting SAKO
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Van de straat

DHARA biedt onderwijs

Een bende bestaande uit kinderen. Ze komen van her en
der, ze zijn het arme platteland ontvlucht. Zonder ouderlijk
gezag in de buurt gaan ze schuil in de massa van het stadse
leven. Dagelijks struinen ze de drukke straten en markten
af. Ze doen een losse klus hier en daar, raken bedreven in
zakkenrollen, diefstal, georganiseerde bedelarij, en staan
onder de hoede en controle van de grotere jongens in het
circuit…
Lijkt dit op een beschrijving van Charles Dickens’
Oliver Twist? Dit verhaal speelt zich helaas niet
af in de onderwereld van Londen in het begin
van de 19de eeuw. Dit is vandaag, en dit zijn
de straatkinderen van Jessore, een middelgrote
stad in het zuidwesten van Bangladesh.
Partnerorganisatie DHARA probeert deze
kinderen uit de greep van criminaliteit en
misbruik te onttrekken en een kans te geven
op een beter leven.
Lipika Das Gupta is oprichtster en directrice
van DHARA. Met recht een vrouw met een
missie. Al op jonge leeftijd geïnspireerd en
gemotiveerd door haar ouders om altijd klaar
te staan voor mensen die het minder hebben.
‘En niet te vergeten mijn man, die mij in alles
steunt waardoor we al veel hebben kunnen
bereiken voor arme kinderen en hun ouders.’
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Nooit naar school
Niet alle straatkinderen zijn wees. Sommige
van hen hebben geen familie, anderen
zwerven op straat omdat hun ouders lange
werkdagen maken en maar beperkt voor hun
kroost kunnen zorgen. Veel van deze kinderen
gaan nooit naar school, of stoppen vroegtijdig
omdat zij de leerstof niet kunnen volgen.
Liever proberen ze dan iets bij te dragen aan
het gezinsinkomen. Daarom richt DHARA zich
niet alleen op de kinderen, maar ook op hun
familie.
DHARA heeft een alternatief scholings
programma ontwikkeld voor kinderen in de
leeftijd van 9 tot 15 jaar. Dit zijn kinderen
die geen aansluiting hebben bij het regulier
onderwijs, en een te grote achterstand hebben
om daar nog in te kunnen stromen. DHARA
heeft inmiddels 10 scholen, waar jaarlijks 300
kinderen les krijgen in taal en rekenonderwijs.
Eigenwaarde moeders
Als je op school zit, kun je niet werken.
Daarom zoekt DHARA samen met de kinderen
en hun families naar manieren om hun
economische positie te verbeteren. Zo probeert
DHARA de moeders van de kinderen die
deelnemen aan het onderwijsproject een plek
te geven in een van hun vrouwengroepen.

en hulp aan straatkinderen

Deze groepen maken gezamenlijk kleding en
accessoires die worden verkocht in een eigen
winkel. ‘Dit biedt het gezin niet alleen meer
bestaanszekerheid, het vergroot ook hun
eigenwaarde’, vertelt Lipika. ‘We hebben al
ruim 1.500 vrouwen geholpen. En zij hebben
weer invloed op hun familie en vrienden. Het
bereik is daarom veel groter. 1.500 mensen
helpen betekent invloed hebben op 10.000
mensen.’
Bewustwording
Naast basisonderwijs wordt er ook gewerkt
aan bewustwording en empowerment. Hoe
kunnen kinderen zich beschermen tegen de
gevaren van de straat, hoe kunnen families
zich organiseren en beter opkomen voor hun
rechten? Onderwerpen als opvoeding, veilig
heid, en gezondheid worden besproken. Ook
wordt er aansluiting gezocht met de pers, met
lokale bestuurders, en de lokale middenstand.
Hoe meer mensen zich bekommeren om deze
groep kinderen, hoe sterker zij staan.
Lipika is dankbaar voor de jaarlijkse financiële
ondersteuning van SAKO. ‘Zonder SAKO
hadden we niet zoveel kunnen doen om zoveel
kinderen van de straat te houden.’
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Juf Tawfa: ‘Liefde en aandacht
helpt kinderen het beste’
Tawfa Islam is onderwijzeres aan de Kadalia Labutala
School. School nummer 10 van DHARA. Trotse lerares
met dezelfde passie als Lipika om kinderen een goede
start in het leven te geven. ‘Ik behandel de kinderen met
zachte hand en geef ze vooral veel liefde’.
‘Liefde hebben ze nodig. Ze hebben vaak nare ervaringen
en als ik ze te hard aanpak, heb je kans dat ze bang
worden en de volgende dag niet op school verschijnen.
Liefde en aandacht helpt het best om hun vertrouwen te
winnen en ze goed les te kunnen geven.’
Leren handen wassen
Volgens juf Tawfa vinden ‘haar kinderen’ naar school
gaan erg leuk. Ze krijgen dan ook een afwisselend
programma: ‘Lezen, gedichten vertellen, zingen, tekenen.
Maar ik leer ze ook hoe ze hun handen moeten wassen,
hun nagels moeten knippen en wat gezond eten is.
En wat op school ook erg goed is, is dat de dokter
regelmatig komt om de kinderen op gezondheid te
controleren.
Tawfa is blij met het programma van DHARA voor
straatkinderen: ‘Door hen te onderwijzen, komen er
steeds minder analfabeten en worden zij niet meer
sociaal gediscrimineerd.’
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Vierdaagse Nijmegen:
lopen om anderen te helpen
Het is misschien wel een van de meest Nederlandse
evenementen die ooit zijn georganiseerd… en ik heb eraan
mogen meedoen. Van 18 tot en met 21 juli heb ik samen
met mijn moeder de Nijmeegse Vierdaagse gelopen.
En gelukkig uitgelopen! Onze Vierdaagse stond in het teken
van DHARA, een partnerorganisatie van SAKO die zich
inzet voor straatkinderen in Jessore, een middelgrote stad
in Bangladesh (zie ook pagina 2 en 3). Na vier dagen lopen
hebben mijn moeder en ik € 1.315 opgehaald.

Samen met ongeveer 42.000 anderen, hebben
we in totaal 160 km gelopen. Het was een
zware, maar ook heel gezellige beproeving.
De eerste 30 kilometer van elke dag ging altijd
prima, maar vooral de laatste 10 kilometer aan
het einde van elke dag was erg zwaar. Maar
nu de blaren en de vermoeidheid alweer een
tijdje zijn verdwenen kijken we terug op vier
geweldige dagen, gevuld met lopen, zonne
schijn, regen, en een heleboel oer-Hollandse
liedjes!
Veel mensen lopen voor goede
doelen
Als je de Nijmeegse Vierdaagse loopt, zie je dat
heel veel mensen voor een goed doel lopen.
Weten dat je loopt om anderen te helpen, geeft
je net dat extra beetje motivatie die je nodig
hebt om de laatste paar kilometers door te
komen.
100 kinderen een jaar lang naar
school
We zijn ontzettend blij met het bedrag dat is
opgehaald, en mijn moeder en ik bedanken bij
deze iedereen voor alle donaties aan DHARA.
Met het opgehaalde bedrag kunnen 3 scholen
weer een jaar draaien. Dat betekent dat
ongeveer 100 kinderen een schooljaar lang
kunnen meedoen en hun kans op een betere
toekomst kunnen vergroten.
Dankzij alle donaties zijn wij het niet alleen
die iets moois hebben kunnen halen uit ons
Vierdaagse-avontuur, maar kunnen 100
anderen er ook een mooi jaar van maken!
Lena Verwilghen
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Weeshuis Elisama functioneert
al deels op eigen kracht
Geld blijven stoppen in projecten is niet waar SAKO voor
staat. Doneren van geld is, wat SAKO betreft, altijd bedoeld
om lokale organisaties een duwtje in de rug te geven.
Zodat zij uiteindelijk zelfstandig en onafhankelijk kunnen
functioneren. Los van sponsors, donateurs en soms ook
overheid. SAKO laat niet los, maar steekt juist veel tijd en
aandacht in het adviseren en motiveren van organisaties
om het zelf te doen. Bijvoorbeeld bij weeshuis Elisama in
Indonesië.
In het voorjaar van 2017 bezochten vertegen
woordigers van SAKO het weeshuis in Denpasar.
Natuurlijk om het gebouw te bekijken, dat
volledig gerenoveerd is en waar de nodige
veiligheidsmaatregelen zijn getroffen. Dit is
onder andere gebeurd dankzij uw financiële
steun.
Het bezoek was vooral bedoeld om leidster
Ester en haar assistente Ayu, te adviseren over
hun ambities en wensen. En ze dit keer geen
financieel, maar een emotioneel steuntje in de
rug te geven.
Sponsors afgevallen
Nog niet alles is gerenoveerd en er zijn nog
steeds lekkages aan het dak. Als het regent
en waait is de wateroverlast binnen enorm.
Omdat de verhuurder geen geld heeft voor
de onderhoud van het gebouw, wil Ester
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zelf investeren. Dit is voor Elisama vreselijk
moeilijk, omdat de exploitatie van het opvang
huis al nauwelijks rond te krijgen is. Afgelopen
jaar is een aantal sponsors afgevallen die een
deel van de exploitatie voor hun rekening
hadden genomen.
Een eigen winkeltje
Dit is altijd het risico als je afhankelijk bent
van sponsors. Om extra geld te genereren zijn
Ester en Ayu begonnen met een kleine warung
(winkeltje). Het plan is om binnenkort te
starten met een wasserette voor de toeristen
en voor de toekomst denken ze over een foto
kopiebedrijfje. Dat kan dan worden uitgebaat
door de grotere kinderen van het weeshuis,
want niet elk kind heeft de capaciteiten om
de universiteit te halen.
Het doel is om de kinderen op deze manier
een inkomen te verschaffen als ze het wees
huis verlaten, aldus Ester en Ayu.
Vertrouwen in zelfstandige
toekomst
Ester en Ayu zitten dus niet bij de pakken
neer. Ze zijn ondernemend en creatief, met in
hun achterhoofd steeds hetzelfde doel: betere
leefomstandigheden en meer kansen voor de
weeskinderen. 

 En natuurlijk zijn er nog meer wensen en
is er nog meer geld nodig. SAKO ondersteunt
al financieel en het zou makkelijk zijn om Ester
een deel van het benodigde bedrag te geven.
Dat maakt echter dat zij totaal afhankelijk
blijven van giften, waarmee het voortbestaan
van het weeshuis niet gewaarborgd is.
De vertegenwoordiger van SAKO heeft hen
daarom in dit geval geholpen door mee te
kijken met de begroting, de opzet van de
plannen voor het winkeltje en vooral ook
door veel bewondering uit te spreken voor het
werk van Ester en Ayu. Om ze zo vertrouwen
te geven in zichzelf, in een zelfstandige
toekomst en een toekomst met kansen voor
de weeskinderen van Elisama.

•

Bijna € 7.000,00
voor Aloshikha
door Vastenactie
De Vastenactie van de Parochie Heilige Andreas in Oostburg
heeft dit jaar € 4.640,00 opgeleverd. De landelijke stichting
Vastenactie heeft het bedrag verhoogd tot bijna € 7.000,00
ten behoeve van de exploitatie van de technische school van
Aloshikha in Bangladesh.

De vastenactie is georganiseerd door de Paro
chiële Caritas Instelling (PCI) van de Parochie
Heilige Andreas. Aan deze actie werkten veel
vrijwilligers mee vanuit de parochie. Tijdens
een van de activiteiten van de Vastenactie
werd een taartbuffet gepresenteerd aan de
bezoekers, georganiseerd en gebakken door
vrijwilligers. Terplekke konden bezoekers
genieten van een kopje koffie of thee met een
stukje gebak, maar ze konden de taart ook
kopen en meenemen naar huis.
Tijdens deze versnaperingen was er een optreden
van drie koren. Ook was er een loterij met mooie
prijzen die door vrijwilligers waren verzameld.
Ook SAKO was aanwezig om uitleg te geven
over het project van de technische school.
Samen voor anderen
Het was een zeer gezellige en geslaagde middag.
Niet alleen vanwege de mooie financiële
opbrengst, maar vooral door de fijne samen
werking en de saamhorigheid. Want dat is
immers het doel van onze Vastenactie: samen
iets betekenen voor anderen.
Door deze acties van de vrijwilligers in de
parochie hopen we ook in 2018 en 2019, via
de landelijke stichting Vastenactie met het
Eigen Doel het VTC te kunnen steunen. De
aanvraag voor 2018 is al ingediend en we
verwachten binnenkort de goedkeuring.
Trees Cammaert, voorzitter PCI.
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. . . Bangladesh
een land van dichters is?

Kent Nederland zo’n 17 miljoen bondscoaches, Bangladesh
kent 165 miljoen dichters. Van jong tot oud, man en vrouw,
hooggeschoold of analfabeet. Iedere Bengaal kan zonder
problemen meerdere gedichten uit het hoofd voordragen.
Dat gaat meestal heel spontaan. Bij een feestelijke samen
komst, een officiële ceremonie, of aan het begin van een
algemene vergadering: in Bangladesh kan iedereen op elk
moment overvallen worden met de vraag: ken je een gedicht?
Een van de populairste dichters van Bangladesh
is Kazi Nazrul Islam (1899-1976), ook wel de
Rebel Poet genoemd. In zijn gedichten klinkt
de passionele en revolutionaire volksaard door.
Zijn werk herinnert de mensen uit Bangladesh
aan de offers die zij hebben gebracht en de
felle strijd die zij hebben moeten voeren om
hun onafhankelijkheid te verkrijgen.
Mijn gouden Bengalen
Maar de bekendste dichter die Bangladesh
heeft voortgebracht is Rabindranath Tagore
(1861-1941). Tagore won in 1913 de
Nobelprijs voor de literatuur. De taal van
zijn gedichten ligt dicht bij het gesproken
Bengaals. Zijn poëzie roemt de pracht van de
natuur, en zoekt harmonie in een leven dichtbij
God.
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Tagore streefde in zijn werk naar sociale
hervorming en het vreedzaam samengaan
van verschillende religies. In 1972 werd zijn
gedicht ‘Mijn Gouden Bengalen’ uitgeroepen
tot volkslied, een lied dat iedere inwoner van
Bangladesh vol hartstocht meezingt. Het lied
geeft geen beschrijving van de vaderlandse
geschiedenis zoals het onze, het is een regel
rechte liefdesverklaring aan de geboortegrond.
Ter illustratie, het eerste couplet:

Mijn geliefde Bengalen
Mijn gouden Bengalen,
Ik hou van jou.
Tot tranen geroerd
Bij het voordragen van gedichten worden de
emoties niet geschuwd. Het is niet ongebruike
lijk dat degene die het gedicht voordraagt
en zijn/haar publiek tot tranen toe worden
geroerd. Sterker nog, het bevlogen raken door
het ritme van de dichtregels en de betekenis
van het woord, geeft blijk van een beschaafde
en fijnbesnaarde aard. Poëzie raakt de mensen
van Bangladesh recht in het hart.

•

Steun SAKO via uw online aankoop
Voor iedereen die SAKO een warm hart
toedraagt, is het nu mogelijk om ons
GRATIS te sponseren.
Via de banner van SponsorKliks op de
website www.stichtingsako.nl kunt
u uw aankoop bij tientallen webwinkels
doen. Zoals Bruna, Bol.com, Coolblue en
Zalando.

Besluit SAKO Nieuws: Dit SAKO Nieuws geeft in grote
lijnen de projecten aan, die onder handen zijn. Voor al deze projecten is
Stichting SAKO sterk afhankelijk van uw hulp. Zonder uw bijdrage kunnen
deze projecten niet tot stand komen. Het stichtingsbestuur dankt u hartelijk
voor uw trouwe bijdrage. Wij houden u zo goed mogelijk op de hoogte.

Stichting SAKO IBAN NL14 ABNA0540357820
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sponsoring drukwerk Johan en Marijke Robesin, Hoek

sponsoring ontwerp Studio Jesse, Velsen-Zuid

Elke aankoop via een van de vele web
winkels levert SAKO een commissie op,
terwijl u zelf dezelfde prijs betaalt.
Het kost u dus niets extra!

