
De Kalyani Courant 

Lieve vrienden van Sri-Lanka, 
de t i jd vl iegt! De drukke 
december maand is alweer 
aangebroken en het eind van 
2014 is alweer in zicht. Stichting 
Kalyani heeft de afgelopen 
maanden ook zeker niet stil 
gezeten, dus we laten u niet 
langer in spanning wachten. 
Wederom veel plezier met het 
lezen van deze volle en dus ook 
drukke Kalyani Courant die 
mooi aansluit op deze maand.  

’t Sinterklaas project is een groot succes!
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door de redactie 
   ENKHUIZEN - Ons Sinterklaas 
project is een groot succes! Het is 
Reis Piet gelukt om een bezoekje 
te brengen aan Sri-Lanka, zoals 
Kalyani dit al begin dit jaar heeft 
besproken met Sinterklaas en Denk 
Piet. Maar liefst 260 weeskinderen 
van 7 verschillende weeshuizen 
hebben een cadeautje mogen 
ontvangen met Sinterklaas zijn 
verjaardag… wat een feest!! 

9-Landendag opbrengst €1300,- 
Op 8 november jl. was er 9-landendag in 
de Bonte Veer te Enkhuizen. Zoals de 
naam al zegt, stond deze dag in het teken 
van 9 landen, waaronder Italië, Polen, 
Peru en deze keer ook Sri-Lanka. Elk 
land serveerde een 4-tal gerechten die 
mensen konden kopen voor €1,- euro of 
€1,50 en de opbrengst van deze dag 
mocht dit jaar gaan naar Stichting 
Kalyani. Het totaal bedrag was maar 
liefst €1300,- euro, een bedrag om met 
zijn allen trots op te zijn! 

We willen daarom alle vrijwilligers die 
deze dag mogelijk hebben gemaakt en 
Welwonen ontzettend bedanken voor hun 
inzet. Het geld zullen wij gebruiken om 
een school in Sigiriya op te knappen. 

En ook een aantal straatkinderen 
die Reis Piet onderweg tegen 
kwam, kregen ook een cadeautje. 
Toch kwam Reis Piet er wel achter 
dat het uitleggen wie Sinterklaas is 
en wat het feest exact in houdt toch 
wat moeilijk was. Daarom zie je op 
de gemaakte tekeningen ‘Happy 
Sinterklaas Day’ staan, haha… 

Wij van Stichting Kalyani vinden 
dit erg schattig. Toch hebben we 
aan Sinterklaas gevraagd of hij 
misschien volgend jaar een aantal 
Pieten kan meesturen. Wie weet?  

Maar voor nu zeggen wij.. dank u 
wel Sinterklaas! 

NGO opgericht 
Eindelijk is het dan zo ver, 
de NGO ‘Vrienden voor 
de Netherlands Lanka 
Foundation’ is opgericht 
door onze vriend Nalin en 
hij is dan ook de oprichter 
en voorzitter van deze 
NGO. 

Voor nu is de NGO nog 
inactief, maar wanneer wij 
weer een verscheping 
zullen doen gaan wij deze 
actief maken. We hopen 
dat mede hierdoor onze 
werkzaamheden binnen 
Sri-Lanka makkelijker 
k u n n e n w o r d e n 
uitgevoerd. 



                                                                                                                                                                             

Stichting Kalyani heeft zich dit jaar  
ingeschreven voor de Sponsorplons 
van 2015 . De k inderen u i t 
Enkhuizen zwemmen dan zoveel 
mogelijk gesponsorde baantjes en 
helpen hiermee kinderen in een ver 
land. Kinderen die kinderen helpen, 
wat een mooi initiatief! Het project 
wat we hebben opgegeven is het 
opknappen van een schoolgebouw 
in Sigiriya. Dit moest echter zo 
geschreven worden dat het in de 
smaak zou vallen bij de kinderen in 
Enkhuizen. We vonden dit best een 
moeilijke klus om heel eerlijk te 
zijn… Maar goed, we hadden ons 
best gedaan en meer kun je niet 
doen, toch?	  

Toekomst plannen 
Voor nu is de Sponsorplons een 
groot onderdeel van de toekomst, 
we zijn druk bezig met de 
voorbereidingen en hopen dat we 
hier een groot bedrag mee kunnen 
ophalen. 
Met alle donaties van de afgelopen 
maanden hopen we medio april 
weer een container te verschepen 
naar Sri-Lanka om zo onze IT-
School projecten verder uit te 
breiden en te ondersteunen. 

En tot slot willen we onze vrienden 
van Sri-Lanka natuurlijk hele 
fijne kerstdagen toewensen 
en alvast een gelukkig, 
gezond en liefdevol 2015!  

Tot zover het nieuws! Meer 
weten? Neem dan een kijkje op 
onze website: www.kalyani.nl of 
mail ons op info@kalyani.nl.

Rabobank Fietstocht 
Het is natuurlijk alweer even 
geleden, maar we hebben met 10 
vrijwilligers gefietst voor de 
Rabobank. Allemaal waren we in 
het mooi oranje, hopend dat het 
bedrag van €250,- euro werd 
verdubbeld. Helaas we waren niet 
de gelukkigen, maar zagen we er 
niet mooi uit? 

CBF keurmerk 
Het krijgen van een CBF keurmerk 
is helaas niet doorgegaan. De 
reden hiervoor is omdat het 
bestuur bestaat uit familieleden en 
daarmee voldoen we niet aan de 
richtlijnen van het CBF. Voor elk 
familielid moeten er minstens twee 
bestuursleden toegevoegd worden 
als tegenhanger, maar goed waar 
halen wij die dan ineens vandaan? 
Jammer, maar helaas….  

Een kleine troost, we krijgen 
gelukkig wel ons inschrijfgeld 
terug à €500,- euro en daar zijn we 
dan ook erg blij mee. Dit geld 
kunnen we immers goed gebruiken 
voor onze lopende projecten. 

Op 14 november jl. was het dan 
zover en hebben 17 kinderen die 
alle scholen/kinderen in Enkhuizen  
vertegenwoordigen gestemd welk 
project ze het leukst vonden. 
Spannend! Stichting Kalyani kreeg 
maar liefst 11 stemmen en was 
daarmee de winnaar van de 
komende Sponsorplons…JIPPIE! 
Het was enigszins onverwachts, 
maar we zijn hier natuurlijk erg blij 
mee! De sponsorplons vindt plaats 
op de eerste zaterdag van februari 
en we hopen natuurlijk dat u één 
van de kinderen zal sponsoren. Wilt 
u meer informatie over deze dag, ga 
dan naar: www.sponsorplons.nl. 

Collecte opbrengst €2100,- 
Ook dit jaar heeft Stichting Kalyani 
weer collecte gelopen en de 
opbrengst was dit jaar €2100,- 
euro. Een mooi bedrag! We willen 
graag alle mensen van Enkhuizen 
bedanken voor hun donatie. 

Kalyani uitgekozen voor de Sponsorplons! Donatie van Mirabeau 
Mirabeau doneert 30 beeld-
schermen aan Stichting Kalyani 
en hier zijn we dan ook erg blij 
mee. Zoals u misschien nog weet 
had Scheer en Foppen al eerder 
dit jaar een donatie gedaan van 
computers, echter hier zaten geen 
beeldschermen bij. Dus, deze 
donatie is dan ook super en zorgt 
er voor dat we weer kunnen gaan 
denken aan een vo lgende 
verscheping. Bedankt Mirabeau! 

Donatie 86 Computers 
Het Martinus College te Groote-
broek is dit jaar ook weer van de 
partij. Dit jaar hebben zij 86 
computer gedoneerd! We zijn hier 
natuurlijk erg blij mee en we 
zullen deze computers gebruiken 
voor onze IT-School projecten. 
Namens Stichting Kalyani willen 
wij het Martinus College ont-
zettend bedanken, we hopen weer 
mooie resultaten te kunnen 
leveren met jullie donatie! 

http://www.sponsorplons.nl/%22%20%5Ct%20%22_blank
http://www.sponsorplons.nl/%22%20%5Ct%20%22_blank
http://www.kalyani.nl
mailto:info@kalyani.nl?subject=Vraag%20-%20Kalyani%20Krant
http://www.kalyani.nl
mailto:info@kalyani.nl?subject=Vraag%20-%20Kalyani%20Krant

