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De Kalyani Courant !!!
Beste vrienden van Sri-Lanka, 
het mooie weer komt er weer 
aan, dus wat is er dan niet fijner 
om de Kalyani Courant heerlijk 
in het zonnetje te lezen? 
We zitten in een positieve vibe en 
we hebben veel leuke nieuwtjes, 
waaronder het bezoek van Nalin, 
wat we hebben opgehaald op 
diverse markten, een update 
over onze NGO, wellicht weer 
een nieuw project en nog veel 
meer! Dus pak een kopje thee 
erbij en ga lekker lezen.. 

Op de laatste avond heeft Dylan 
een vrijwilliger van de stichting 
hem mee te stappen genomen en 
zi jn ze diverse kroegen in 
Enkhuizen binnen gelopen. Al met 
al was het dus een goed gevulde 
week en Nalin was dan ook super 
tevreden en enthousiast.  !
Maar goed, dit is natuurlijk niet het 
enige wat we hebben gedaan. Ook 
hebben we vergaderd over het 
opzetten van een NGO en Nalin 
wilde dit graag voor ons doen. Tot 
zover kunnen we u dan ook 
meegeven dat de eerste stap is 
gemaakt in Sri-Lanka. De NGO is 
geregistreerd en de scope is 
beschreven. De NGO heeft de 
v o l g e n d e n a a m g e k r e g e n : 
"Vrienden voor Netherlands-Lanka 
Founda t ion" . Nou denk t u 
misschien, waarom dan niet 
Kalyani Projects? Nou, Kalyani is 
een Sri-Lankaanse naam en dat 
maakte de registratie alleen maar 
moeilijker, want dan denkt de 
regering dat de NGO is van de 
lokale bevolking. Dus… een 
Nederlandse naam was daarom 
beter. Nou goed we zijn aan-
gekomen bij stap 2, ervoor zorgen 
dat we mogen importeren. Dus, 
een goede stap in de richting!! We 
houden u op de hoogte. 

Stichting Kalyani zit in een positieve vibe!
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Volgt u ons ook op: Doneer vandaag nog! NL29 RABO 0155 7283 77

Let u ook op ons nieuwe bankrekening nr.? NL29 RABO 0155 7283 77

door de redactie 
   ENKHUIZEN - Op 23 februari 
arriveerde Nalin op Schiphol. Ons 
algemeen bestuurslid en secretaris 
h e b b e n h e m g e z a m e n l i j k 
opgehaald. Hij vond Nederland 
direct een mooi land en vroeg 
meteen of dat nou schapen waren 
die op het land stonden. Zijn 
v e r b l i j f w a s a a n b & b ' t 
Karnemelkhuys en hij is eigenlijk 
de hele week vermaakt door het 
bestuur van Stichting Kalyani. We 
zijn bij de koeien boerderij 
geweest, hebben een molen gezien 
van binnen en buiten en we hebben 
tulpen bij de flora bewonderd en 
Nalin heeft een zakje bollen 
meegekregen om te planten in Sri-
Lanka. 

Verhuist naar de Rabobank 
Wij zijn van de ING bank verhuist 
naar de Rabobank. De reden 
hiervoor is dat de Rabobank veel 
meer doet voor stichtingen dan de 
ING. Door deze verhuizing hebben 
wij dan ook een nieuwe bank-
rekeningnummer gekregen:  !
NL29RABO 0155 7283 77 !

Hij is helaas niet zo makkelijk te 
onthouden als de vorige, maar 
goed als we het vaak genoeg 
zeggen dan komt het wel goed. 
Dus, voor al onze donateurs en 
sponsoren die het nog niet hebben 
gedaan: Wilt u alstublieft het 
rekeningnummer wijzigen bij het 
internetbankieren? Alvast bedankt!!

Donatie computers 
Er zijn in de afgelopen maanden een hoop computers 
gedoneerd. Zo zijn er 50 computers gedoneerd door 
Scheer en Foppen en hier zijn we dan ook erg blij mee! 
Ook heeft het Kalsbeek College uit Woerden een viertal 
computers gedoneerd en een aantal particulieren. In totaal 
hebben we nu al weer 60 computers, dus hier kunnen we 
wel weer een aantal IT schooltjes mee openen. !
Voor een 40-tal computers hebben wij nog platte 
beeldschermen nodig, dus heeft u toevallig nog een 
beeldscherm over of kent u iemand die er van af wil? 
Stuur dan een email naar bertus.de.wit@kalyani.nl. 

Onze eigen studio!
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Stichting Kalyani heeft op de 
weekmarkt gestaan in Enkhuizen. 
Het was gelukkig mooi weer en de 
mensen wilden graag een kijkje 
nemen in ons promotie kraampje. 
Ook hebben diverse wat gekocht en 
in totaal heeft deze dag €140,- euro 
opgebracht . Op Koningsdag 
stonden we met spelletjes op de 
rommelmarkt. Ons algemeen 
bestuurslid was om 7 uur naar het 
Koperwiekplein gereden om een 
plekje te bemachtigen alleen alles 
stond al vol!! Jeetje wat een pech… 

Toekomst plannen 
Stichting Kalyani heeft zich 
opgegeven bij de Rabobank om op 
14 juni te gaan fietsen. We mogen 
met maximaal 10 mensen fietsen 
en als we een oranje t-shirt 
aantrekken, wordt het opgehaalde 
bedrag ook nog verdubbeld door 
de Rabobank! Dus voor alle 
fietsers… oranje aantrekken en 
hopen op mooi weer. 
Op 24 juni is er weer lappendag in 
Enkhuizen en ook dit jaar zal 
Stichting Kalyani weer van de 
partij zijn. We hopen dat iedereen 
weer een kijkje komt nemen bij 
ons kraampje en natuurlijk iets 
koopt! Alle opbrengsten gaan naar 
onze lopende projecten. !
Tot slot zoals al eerder vermeld, 
wachten we op het bouwkundig 
adviesrapport voor het weeshuis 
Gangodawila. Op basis van dit 
rapport zullen we kijken of we het 
weeshuis verder financieel kunnen 
ondersteunen. Het moet natuurlijk 
wel haalbaar zijn voor ons.. !
Verder gaan we gewoon door met 
het inzamelen van computers, dus 
heeft u een computer met een plat 
beeldscherm en wilt u hier van af, 
laat het ons dan weten! 

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

Wist u dat… 
Wij eigenlijk stiekem en ongemerkt een 
nieuwe vrijwilliger erbij hebben? Want 
hoe  komen we nou eigenlijk ineens aan al 
die computers? Nou, de vader van onze 
secretaris helpt ons sinds kort hiermee en 
benaderd voor ons bedrijven.  

CBF keurmerk 
Het duurt niet lang meer voordat 
we hopelijk het CBF Keurmerk 
krijgen. De jaarverslagen zijn 
klaar en de financiële stukken 
liggen bij accountant bureau 
Flynth, zij willen voor een 
sponsor bedrag deze verslagen 
maken en we kregen compli-
menten dat onze boekhouding er 
keurig uit zag! Nou hopen dat als 
alles af en ingediend is, het CBF 
er net zo over denkt! 

Hoe vroeg moet je daar dan al zijn? 
Uiteindelijk zijn we even buiten het 
hek gaan staan en hebben €45,- 
euro binnengehaald. 
Tot slot 5 mei markt, het was 
prachtig weer en het was erg druk, 
maar natuurlijk wel gezellig! Veel 
mensen hebben spulletjes gekocht 
en de kinderen hebben weer 
touwtje trek gedaan. In totaal 
hebben we met deze markt maar 
liefst €335,80 euro binnengehaald. 
Echt een topper!! Thanks! 

Collectanten gezocht! 
In week 35, de laatste 
week van augustus, mag 
Stichting Kalyani weer 
collecteren in Enkhuizen. 
We zijn voor deze collecte 
week nog hard op zoek 
naar collectanten. Dus wilt 
u ons helpen of weet u 
misschien nog iemand die 
voor ons wil collecteren, 
aarzel dan niet en stuur een 
email naar: 
herma.muijt@kalyani.nl !
Ook kunt u deze vacature 
terug vinden op: 
www.vrijwilligerspunt.nl. !

Weeshuis Gangodawila 
Zoals u in de vorige krant heeft kunnen 
lezen hebben wij een donatie gedaan aan 
het weeshuis in Gangodawila.  
In het weeshuis wonen 37 kinderen van de 
leeftijd 4 tot 10 jaar. Het is een groot 
tehuis, wat zorgt dat er veel onderhoud 
moet worden gedaan. Echter dit is niet 
altijd even goed gedaan. Zo zijn er 
gedeeltes van het dak nog niet afgebouwd 
en verdienen sommige slaapverblijven een 
opknapbeurt. Stichting Kalyani is op dit 
moment aan het onderzoeken hoe wij het 
weeshuis hierin verder kunnen onder-
steunen, dus… wordt weer vervolgd! !!!!!

Dus… Tijmen van Ark, bedankt voor de hulp en ga zo door! !

Markten opbrengst €520,80,- 

Hmm…Bruce Lee style Touwtje trek!? hihi..
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