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Ieder kind droomt ervan om van een 

lelijk eendje een mooie zwaan te worden.  

De stichting helpt kansarme kinderen  

in India deze droom waar te maken. 

 

Naar school gaan in India 

In India bestaat het schoolsysteem uit private, 

internationale en gouvernementsscholen. Als ouders geen 

geld hebben, kunnen hun kinderen naar een 

gouvernementsschool. De overheid zorgt hier voor de 

basis, zoals een gebouw en schooluniformen. Maar in een 

gesprek met de betrokken leraressen van de twee 

overheidsschooltjes waar de stichting zich voor inzet, werd 

al snel duidelijk dat dit vaak onvoldoende is om de 

kinderen goed onderwijs te laten volgen.  

Bijvoorbeeld: één schooluniform is niet voldoende in een 

klimaat met twee uitersten. In de zomer lopen de 

temperaturen op tot 45
0

C en zijn er geen ventilatoren in de 

klas. Maar in de winter kan het er juist weer licht vriezen en 

lopen de kinderen nog steeds op slippertjes en in katoenen 

bloezen en broeken. De stichting helpt met warme trainingspakken om de kinderen in de winter 

warm te houden. Zowel op school als ook thuis.  

 

Plezier in yoga  

Op de vraag wat de schooltjes nodig hebben voor 

de kinderen geeft één van de leraressen 

bijvoorbeeld aan dat ze elke dag yoga doen. Nu 

wordt er yoga gegeven op het stenen 

binnenpleintje. Veel yogaoefeningen vinden op de 

grond plaats. Een stenen vloer is dan erg hard, in 

de winter erg koud en in de zomer erg heet. Met 

een yogamat is het comfortabeler voor de 

kinderen om de oefeningen te doen. En krijgen ze 

er ook meer plezier in. Hierdoor is de kans groter 

dat ze yoga ook op latere leeftijd blijven 

beoefenen.  

 

Ook geeft een schooltje aan dat er geen borden zijn om van te eten en dat ze geen spelletjes 

hebben voor de kinderen. 

De stichting helpt de scholen met de aanschaf van deze spullen. We werken ook met lokale Indiase 

contactpersonen die de weg kennen in de Indiase samenleving. Zij helpen om precies datgene te 

krijgen dat goed is voor de schooltjes.  



Be Good, Do Good 

Een belangrijke spreuk van de bekende Indiase Swami 

Sivananda is Be Good, Do Good. Dit is ook wat de 

leerkrachten van de scholen de kinderen bijbrengen. Als 

de kinderen leren hoe ze een goed mens kunnen zijn, 

kunnen ze ook in de wereld goed doen voor zichzelf én 

voor anderen.  

Op de website van de stichting die in april jl. officieel 

online is gegaan, vind je Be Good, Do Good ook terug. 

Vind je het leuk om een kijkje te nemen? Dan kun je 

terecht op www.sarasvatimataji.com. En mocht je 

mensen, organisaties of scholen kennen die 

geïnteresseerd zouden zijn om een positieve bijdrage te leveren, dan kun je de website gerust 

doorgeven. Wij vinden het ook fijn om te weten als er bedrijven of fondsen zijn die mogelijk meer 

interesse hebben om bij te dragen aan de stichting en behoefte hebben aan aanvullende 

informatie. 

 

Vooruitblik 
 

Eind augustus van dit jaar gaat het bestuur van Sarasvati Mataji weer 

voor een maand naar India. In overleg met de onderwijzeressen op de 

schooltjes en de lokale Indiase contactpersoon wordt gekeken of en 

hoe we bestaande activiteiten voortzetten. En ook welke nieuwe 

projecten we gaan opstarten.  

Daarnaast zal er worden onderzocht of er scholen in Rishikesh zijn – of 

in andere nabijgelegen steden, zoals Haridwar en Dehradun – waarop 

meer arme kinderen zitten die kunnen worden ondersteund. Ook 

wordt gekeken of er een pand kan worden aangekocht om geschikt te 

maken als school, met de bedoeling om zoveel mogelijk kinderen 

gratis onderwijs te laten volgen.  

De stichting neemt de tijd om dit alles grondig te onderzoeken, om zo 

de juiste dingen te doen voor de allerarmste kinderen in India.  

 

Vind je het leuk om op de hoogte te blijven van de stichting? Dan kun 

je onze website in de gaten houden. Daarop plaatsen we geregeld een 

update over onze activiteiten. 
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