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In deze nieuwsbrief leest u over de ambitieuze plannen (scholingsfonds) en bijzondere uitgaven (start
van de verbouwing). Het gaat om eenmalige investeringen die heel hard nodig zijn en waarvoor we,
speciaal voor dat doel, geld hebben ontvangen. Wij zijn daar heel dankbaar voor, omdat dat de
voorzieningen voor de kinderen beter maakt.
Dat staat dan tegenvoer de structurele kosten van het dagelijkse levensonderhoud. Die kosten bedragen
per dag minder dan een kopje koffie voor ons en daarvoor is het veel moeilijker om geld te vinden,
omdat de meeste fondsen niet bijdragen aan die kosten. En daarvoor juist willen en moeten wij zorgen
en hebben we onze donateurs zo hard nodig.
Op dit moment lukt het nog niet de kosten voor levensonderhoud te dekken. Mocht u dus Karuna willen
steunen en nog geen donateur zijn, dan is dit misschien een mooi doel om aan bij te dragen. Zoals u in
de tabel kunt zien, is er € 0,91 per dag per persoon nodig voor het dagelijks levensonderhoud (per week
€ 6,37; per maand € 27,30; per jaar € 332,15). Wilt u het overwegen?

Renovatie van Karuna – een update!
In 2017 zijn wij gestart met het bijeenbrengen van een
geldbedrag voor de renovatie van Karuna. In 2018 was het
streefbedrag bereikt en zou de renovatie financieel mogelijk
zijn. Na intensief overleg en afwijzen van niet verantwoorde
offertes is het nu eindelijk zover. In april 2019 start de
renovatie van Karuna! Er wordt gelijk groots ingezet.
Het sanitairblok wordt vernieuwd, de vloeren die verzakken
worden gerenoveerd, er wordt een nieuwe riolering aangelegd
en de aansluiting van de toegangsweg tot Karuna op de
hoofdweg moet worden aangepast, omdat de hoofdweg is
vernieuwd.
Andere verbouwingsdoelen - extra ruimte op de eerste
verdieping bijbouwen en een helling voor rolstoelen naar de
eerste verdieping - wachten op definitieve goedkeuring door de
gemeente.
Directeur Jim De en manager Allwyn Sedgewick zullen op
wekelijkse basis kosten en voortgang bijhouden en
rapporteren. We hebben dus goede hoop dat het project
volgens afspraak zal verlopen. Al met al is het een kostenpost
van bijna € 21.000 die SKKJ kan opbrengen dankzij een aantal
omvangrijke doeldonaties in de afgelopen jaren en een aantal
speciale acties die verschillende donateurs hebben gehouden
(gesponsorde marathons, scholenacties, kerstacties).

Huidige douche- en toiletruimte
van Karuna
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Als alles volgens plan verloopt, is de renovatie in juli 2019 gereed.
We blijven het project zo nauwgezet mogelijk volgen en houden u vanzelfsprekend op de hoogte.
Veiling door soroptimisten Bennekom & Beekdal
De soroptimisten Bennekom & Beekdal zullen op maandag 17 juni 2019 een grote veiling houden van
allerhande artikelen zoals kledingstukken, schilderijen en andere voorwerpen. De artikelen zijn
gedoneerd door bekende Nederlanders als Matthijs van Nieuwkerk, Claudia de Breij, Brigitte Kaandorp
die bijvoorbeeld haar ukelele (liedje Annelies van der Pies) beschikbaar stelt en worden geveild voor twee
goede doelen. Een van die doelen is SKKJ! Wij vinden dat natuurlijk een geweldig initiatief en hopen op
een overweldigende opbrengst. Doet u ook een bod? Het aanbod komt ook op de nieuwe site van de
soroptomisten Bennekom & Beekdal. Zodra die in de lucht is, linken wij vanaf onze website
(www.SKKJ.nl) rechtstreeks naar de veilingsite.
De opbrengst van de veiling heeft tot doel de scholing van vijf meisjes van Karuna te verzorgen, die
regulier onderwijs volgen.
Als we de ambitie van de meisjes waar kunnen maken, dan is het volgende nodig:
Naam

Leeftijd

Ambitie

Ashima
Manisha
Meeta
Preeti
Priyanka

16
14
15
14
14

Lerares
Danseres
Militair
Schoonheidsspecialiste
Verpleegster

Jaren te
gaan
1
4
3
3
3

Vervolgstudie
in jaren
4
3
3
2
4

Geschatte
kosten
€ 5.208
€ 2.083
€ 5.208
€ 5.208
€ 5.208
€ 22.915

Met de veiling van soroptimisten Bennekom & Beekdal hopen we een mooie stap te kunnen zetten om
het scholingsfonds te vullen waarmee we de ambities van deze vijf meisjes kunnen helpen realiseren! Wij
zijn blij met dit leuke initiatief!

Postzegels nodig?
SKKJ heeft voor haar eerste lustrum een prachtige,
nieuwe postzegel laten maken. Een vel van 10
zegels kost € 11,- en daarmee ondersteunt u de
bewoners van Karuna met € 1,65 in hun dagelijks
levensonderhoud. In bijgaand staatje ziet u wat er
voor dit bedrag mogelijk is.
U kunt de postzegels bestellen door te mailen naar
onze secretaris: leopold.borsboom@skkj.nl onder
vermelding van het aantal velletjes, naam en adres
of via onze webwinkel:
www.skkj.nl/sponsors/winkel.
De zegel is ontworpen door Ella Borsboom.

euro/
euro/mnd dag/pp
rijst

100 kg

40

0,11

graan

50 kg

15

0,04

dal

20 kg

20

0,06

suiker

15 kg

8

0,02

cornflakes

20 kg

11

0,03

havermeel

20 kg

6

0,02

olie

10 liter

11

0,03

groenten

30 kg

30

0,08

kip

10 kg

25

0,07

vis

5 kg

10

0,03

eieren

144

6

0,02

melk

140 liter

62

0,17

fruit

30 kg

30

0,08

gas om te
koken

2 cylinders

25

medicijnen

30
€ 329,00

0,07
0,08
€ 0,91
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Donatie via postzegelverkoop
SKKJ krijgt af en toe een donatie in natura. Afgelopen jaar hebben wij twee postzegelverzamelingen
gekregen. Wij mochten de zegels verkopen en de opbrengt bestemmen voor Karuna. Met behulp van dhr.
Oostveen van postzegelvereniging Noord-Holland is dat ook gelukt. Via verschillende veilingrondes is er
door de gegeven postzegelverzamelingen ruim € 450,- ter beschikking gekomen voor Karuna.

In memoriam Suresh (1988 - 2019)
In een huis met bewoners met een geestelijke en lichamelijke handicap is de kans dat er een bewoner
wegvalt relatief groot. Als het dan echt gebeurt, is dat een schok. Helaas gebeurde dit met Suresh. Wij
zijn blij dat wij de laatste maanden van Suresh wat hebben kunnen verlichten, zoals blijkt uit de
berichtgeving uit Jabalpur.
Suresh is 31 jaar oud geworden.

Suresh, 21-07-1987

“Suresh kon zich niet bewegen en had spraakproblemen. Hij leed aan mentale retardatie met Cerebral
Palsy. Wel herkende hij de mensen om hem heen. Suresh hield van muziek en luisterde daar veel naar.
Ook vond hij de aanwezigheid van Lalit fijn, deze hielp hem bij het eten.
De afgelopen maanden waren er geen gezondheidsproblemen. De laatste maanden, vanaf de dag dat de
rolstoelen kwamen, hebben we een andere Suresh gezien aldus Allwyn Sedgwick (manager Karuna), heel
actief en betrokken bij verschillende activiteiten. Iedere dag zat hij in zijn rolstoel op de veranda, samen
met zijn maatjes Reena, Malar en Ashima en genoot van het passerende verkeer. Ook genoot hij van de
activiteiten in de tuin waar hij de kleine, spelende konijntjes bekeek.”(vertaling red.). Suresh wordt
gemist in Karuna.

Vaste donaties en overige giften
Donaties aan SKKJ zijn aftrekbaar voor de belasting. SKKJ is ANBI-geregistreerd (ANBI-nummer
854158674). Doneert u een vast bedrag voor minimaal 5 jaar, dan kunt u dit zonder een drempel
aftrekken van de belasting door een schriftelijke overeenkomst met ons aan te gaan. Dit is zonder
tussenkomst van een notaris, dus zonder extra kosten. Zeker bij een grote donatie per jaar kan dit
aantrekkelijk zijn.
Op onze website kunt u informatie vinden bij sponsors en eventueel het formulier downloaden.
Meer informatie kunt u aanvragen bij onze secretaris via leopold.borsboom@skkj.nl. U kunt bij hem ook
het benodigde formulier aanvragen.
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Onze acties
U kunt SKKJ blijven ondersteunen via een van onze volgende acties:
 de verkoop van de speciale SKKJ-postzegels;
 de verkoop van prachtige, handgemaakte kaarten;
 de verkoop van unieke sieraden en andere cadeaus uit India;
 de inzameling van lege printercartridges en oude mobieltjes.
Alle artikelen vindt u in onze webwinkel.
Lopende acties
Spellenkist
Leopold Borsboom heeft een heel leuke spellenkist gemaakt met daarin een onderdeel ‘straatspel’ en een
onderdeel ‘vrolijke keuken’. Ieder onderdeel bestaat uit een aantal spellen voor jonge kinderen. Heel
goed te gebruiken bij schoolactiviteiten of verjaardagen. Leopold, inmiddels gepensioneerd
activiteitenbegeleider, wil eventueel zelf komen helpen. Voor mensen in de omgeving van Delft een
absolute aanrader!
Braderie/markt
SKKJ heeft veel artikelen waarmee een kraam op een braderie of markt gevuld kan worden. Kijk op onze
webwinkel.
Helpt u mee?

SKKJ helpt door veel verschillende acties de bewoners van Karuna. Ook u kunt hen verder helpen door
geld in te zamelen via verkoop op een rommelmarkt, het organiseren van een sponsorloop, een
inzamelingsactie op het werk, op school, in kerk, vereniging of vriendenkring of op welke manier dan
ook, de bewoners van Karuna zijn u er dankbaar voor! Voor hulp en advies kunt u bij ons terecht via
onze secretaris: leopold.borsboom@skkj.nl

Volg, deel en like onze SKKJ-projecten op Facebook en LinkedIn!







Samenstelling en redactie nieuwsbrief: Gerhard Akkerman, Karin Akkerman Bergsma, Anne Maljers,
Ingeborg Garssen
Lezersadministratie en verzending: leopold.borsboom@skkj.nl.
Adres: Stichting Kinderen Karuna Jabalpur, p/a Salamanderpad 13, 2623 WZ Delft.
Bankrekeningnummer: NL46 ABNA 0447 9180 87.
www.skkj.nl.

Wilt u deze nieuwsbrief niet langer ontvangen; meld dit dan bij onze secretaris
leopold.borsboom@skkj.nl.
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