Nieuwsflits Stichting Kinderen Karuna Jabalpur - 14 september 2019

Riksja-ongeluk met bewoners Karuna
Donderdag 12 september kregen wij een bericht van
Jim De met slecht nieuws. Die middag was de riksja
aangereden met de vijf meisjes uit Karuna. Zij
kwamen terug van school. Ashima, Manisha, Meeta
en Priyanka kwamen er met enkele kneuzingen,
schrammen en de schrik vanaf. Preeti had meer
pech; haar voet was verbrijzeld. Zij is direct naar het
ziekenhuis gebracht en geopereerd.
Van Jim De hebben we inmiddels bericht dat de
operatie goed is verlopen. Een teen moest worden
geamputeerd en de rest van de voet is gespalkt. Het
is nog afwachten wat er aan eventuele
vervolgbehandelingen moet plaatsvinden, wat de
Vlnr: Preeti, Ashima, Manisha, Meeta,
kosten zijn en wat door de verzekering wordt vergoed.
Priyanka.
Jim De heeft ons gelijk op de hoogte gebracht en
gevraagd om eventuele steun als dat nodig is.
“The surgery went well yesterday. They had to amputate one toe and the others are now
supported by rods. She seems to be better this morning, but the impact of the accident
will take to overcome once she comes home, and it will depend on so many things that
may affect her emotions too. We just have to take it one step at a time.”
Jim De via mail 13 september 2019

SKKJ op grootste jaarmarkt van Nederland
Er is ook goed nieuws. Op woensdag 18 september
staat SKKJ met een stand op de jaarmarkt in Alphen
aan de Rijn. Dit is de grootste jaarmarkt van
Nederland. SKKJ hoopt dan ook op grote
belangstelling. In onze kraam zijn weer volop
kaarten te koop (ook kerstkaarten), sieraden en
zowel de gewone SKKJ-postzegels als de
decemberzegels die u ook in 2019 kunt gebruiken.
Extra leuk is het dat SKKJ op de jaarmarkt bezoek
krijgt van een RTL4-filmploeg.

Onze standplaats: Anne Frankkade hoek Thorbeckeplein, kraam 152.

SKKJ bij RTL4
SKKJ is gevraagd om mee te werken aan het RTL4-programma ‘Ik zou wel eens willen weten’.
Het wordt een uitzending over kleine goededoelenorganisaties in Nederland. SKKJ wordt daar
als voorbeeld neergezet. Wij hopen daar veel aandacht mee te krijgen en vooral veel nieuwe
donateurs. Dit is hard nodig om niet alleen te kunnen bijdragen aan het gewone
levensonderhoud, maar ook om onverwachte gebeurtenissen (zoals ons eerste item) het hoofd
te kunnen bieden. Woensdagmiddag wordt er op de jaarmarkt bij de stand van SKKJ gefilmd.
We vinden het leuk als u ook komt kijken!
Wij brengen u via op de hoogte zodra de uitzenddatum weten.
De meest actuele informatie vindt u op www.skkj.nl.

