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Lieve Vrienden van Khushi Kids,
De lente is in volle gang!
Terwijl wij weer genoten van een kleurrijke violenactie van de
Soroptimisten SallAnders, hebben de Khushi-kinderen en medewerkers
in India eindelijk weer kunnen genieten van de felle kleuren van de Holi.
Met het Holi-feest wordt de komst van de lente gevierd. Het is de meest
levendige en kleurrijkste feestdag van het jaar.
Ook in Nederland was er voor de Khushi Kids reden voor een wel
heel bijzonder feestje: Madelien Mishra-Broekman is koninklijk
onderscheiden in haar woonplaats Baarn als dank voor haar jarenlange
inzet voor Khushi Kids!
Wij wensen u veel leesplezier!
Hartelijke groet, Anneloes, Jitte, Madelien, Rahul en Roel

Soroptimisten Violenactie
Wij zijn zeer verheugd met de derde
opeenvolgende violenactie van de
Soroptimisten SallAnders. Dankzij
de Soroptimisten zijn er weer vele
kleurrijke violen verspreid over het land.

Ook in Rishikesh is de lente kleurrijk
begonnen met het jaarlijkse Holi feest.

Rishikesh update
Na een lange periode van
lockdowns lijkt het leven ook
in Rishikesh echt terug naar
‘normaal’.
De corona-klinieken en test
centra zijn gesloten en Covid is
niet meer het gesprek van de
dag. Men wordt nog wel ziek,
maar dit is vergelijkbaar met
de standaard griepklachten bij
de weersovergangen en wordt
ook zo benoemd. Mensen
reizen weer en de levendige
drukte is terug op straat.
80% van de families die
vertrokken naar het platteland
is terug en er is weer meer
werkgelegenheid.
Binnen de staatsscholen
zijn de kinderen t/m klas 8
automatisch ‘overgegaan’. Dit
leidt tot een nieuwe uitdaging
voor onze leerkrachten, omdat
veel leerlingen nu een deel
van de basis missen. Khushi
probeert het onderwijs nu aan

te passen aan de vaardigheden
van de leerlingen en niet
aan de niveaus waarop ze
zouden moeten zitten.
Momenteel wordt door Khushi
gewerkt aan een nieuwe
syllabus, welke gericht is op
talentontwikkeling. Hierin
staan de onderwerpen
‘schriftelijke en mondelinge
communicatie’ centraal. Bij
de start van het nieuwe
schooljaar in april hebben
ruim 120 kinderen nieuwe
schooluniformen en
schooltassen ontvangen.

Succesverhalen
Pooja
Singh

Holi 2022

Pooja Singh is
23 jaar oud en
werkt momenteel in een Ayurvedische winkel in Rishikesh. Zij is
zeer talentvol. Bij Khushi heeft
zij al twee cursussen afgerond:
yoga én computer-administratie. Nu is zij bezig om een certificaat voor natuurgeneeskunde
te verwerven. Pooja zegt: “de
Khushi opleidingen in yoga en
natuurgeneeskunde waren erg
nuttig bij het vinden van deze
baan. Ik ben alle leerkrachten
bij Khushi heel dankbaar vanwege de begeleiding en hulp
die zij hebben geboden, met
name ook tijdens de covidperiode.”

Wilt u
helpen?

Diploma-uitreiking ‘Beauticians’
Felicitaties voor onze Khushi studentes die het schoonheidsspecialistenprogramma van het Khushi Vocational Center hebben afgerond! Met
dankbaarheid en trots is hun prestatie gevierd op een mooie locatie.
Tijdens de ceremonie waarbij de
certificaten werden uitgereikt hebben de afgestudeerden ook mooie
bloemen kettingen ontvangen.
Daarnaast hebben zij allemaal een
pakket gekregen met materialen
die zij kunnen gebruiken om hun

eigen onderneming op te starten.
Tevens werden professionele foto’s
gemaakt op deze prachtige locatie. Deze kunnen zij voor dit doel
kunnen gebruiken.
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Uw steun blijft belangrijk
voor de continuïteit van onze
programma’s. U kunt een
bedrag overmaken op IBAN:
NL95 INGB 0658415395 of
gebruik de QR code op deze
pagina om direct mobiel te
betalen. Wist u al dat uw
bijdrage belastingvoordeel
op kan leveren zonder
tussenkomst van de notaris?
Zie onze website voor meer
informatie.
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