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Terheijden 26 januari 2021 

Beste gemeenteleden van de Protestantse Gemeente te Klarenbeek, Voorst en Wilp, 

Uw prachtige project voor het verbeteren van levensomstandigheden en scholing van kinderen in 
Tamil Nadu India is nu afgesloten. Met elkaar en dank zij de enorme inzet van Diny Fockens heeft u 
het geweldige bedrag van: € 10.117,12 bij elkaar gebracht in 3 jaar. Wij bevestigen de ontvangst van 
de laatste storting van € 3.284,69.  
Om uw geheugen op te frissen: er zijn 5 dorpen in Tamil Nadu, Zuid India, waar deze activiteiten 
plaats vinden:  Pudupatty, Muthurayar Nagar, Bangalapatty, Kottai en Veelinayakkanpatty.  

Ondanks alle beperkingen in de lockdown heeft DHAN toch kans gezien het onderwijs gaande te 
houden en aanvullende voeding te verstrekken. De leraren zijn de gezinnen thuis gaan bezoeken:  

 
De kinderen kregen taakjes om uit te voeren en als beloning krijgen ze een pen, of potlood of 
kleurpotloden. 

 
 



Ook zijn zeep en mondkapjes verstrekt en het gebruik uitgelegd. 

 
 
Extra eiwitten in de vorm van peulvruchten zijn uitgedeeld aan de gezinnen van deze kinderen: 

 
Op dit moment krijgen 153 kinderen uit evenzoveel gezinnen onderwijs en levensonderhoud 
ondersteuning. Er zijn 5 leraren en een coördinator. Uw bijdragen hebben er voor gezorgd dat deze 
kinderen een betere gezondheid, meer kennis en vaardigheden en bovenal meer gelukkige 
momenten hebben.  

Wij zijn erg dankbaar voor de hartelijke en daadwerkelijke betrokkenheid van u allen. Het maakt 
een enorm verschil in de levens van hen die dit het meest nodig hebben. Wij hopen dat het ooit 
weer mogelijk zal zijn om een projectreis te organiseren en kijken er naar uit om u daarbij te 
ontmoeten. Van harte alle goeds gewenst en Gods nabijheid in dit nieuwe jaar. 
Met hartelijke groet, 
Annette Houtekamer-van Dam 
Voorzitter Stichting Vrienden van DHAN 
 


