Beste lezer, beste vriend van Khushi,
Met veel plezier schrijf ik deze kerst-nieuwsbrief.
Enige weken geleden heb ik met mijn gezin de
kinderen in Rishikesh bezocht. Ik heb daar weer
geconstateerd dat we met elkaar een geweldig project
hebben neergezet, dat zich al 16 jaar ontwikkelt en is
uitgegroeid tot een professionele organisatie. Khushi
blijft kinderen elke dag de kans geven om een
succesvol leven op te bouwen en zo hun armoede te
ontstijgen. Met veel trots wil ik mijn ervaringen met
jullie delen.
Ter ere van ons bezoek werd een voorstelling georganiseerd, waarbij de leerlingen hebben
gepresenteerd wat ze hebben geleerd. Het was prachtig om te zien hoe wij met onze
onderwijsprogramma’s de talenten van de kinderen weten te ontwikkelen. Ik was diep
onder de indruk van de grote variatie van het programma en hoge niveau van onze
leerlingen, van jong tot oud. Fantastisch om onze leerlingen te zien stralen.

Als wereldhoofdstad van de yoga, trekt Rishikesh vele toeristen. De Khushi-leerlingen gaven
een demonstratie van de meest ingewikkelde yogahoudingen. Elke ochtend, voor schooltijd,
krijgen zij les.
Dankzij de inzet en de lessen van onze vrijwilligers, leren onze kinderen ook goed Engels. Het
viel me op dat er een paar kinderen met een talent voor taal prachtig Engels spreken, iets
wat zij hebben kunnen ontwikkelen. De combinatie met de lessen in yoga en de Engelse taal
biedt hen een toekomst als yogaleraar!

Tijdens de voorstelling hebben wij kunnen genieten van de prachtige dansen, uitgevoerd door
onze dansgroepen en briljante solisten. Het hele plaatje was af doordat de docent van onze
modevakschool samen met de leerlingen alle kleurrijke kostuums in ons eigen atelier heeft
ontworpen en vervaardigd. Er werd mij met trots verteld dat ik keek naar de winnende dansen
waarmee onze leerlingen in augustus prijzen hebben gewonnen in een grote competitie tegen
meer dan 60 ander scholen.
En onze school wint vaker! Zojuist heb ik gehoord dat onze leerlingen het schoolkampioenschap
hebben gewonnen tijdens een creatieve en culturele wedstrijd, georganiseerd door het
Omkarananda Institute of Management and Technology (OIMT).

Mij werd de eer gegund om onze eerste afgestudeerde
schoonheidsspecialistes een certificaat uit te reiken.
Dit deed ik natuurlijk met veel plezier! Khushi biedt
een complete vakopleiding. Bovendien wordt extra
aandacht besteed aan de bruids-make-up, wat in de
Indiase cultuur een belangrijke plaats inneemt en
daarmee een bron van inkomsten is.
De stad Rishikesh ontwikkelt snel. Het dorpje met de
rijstvelden waar ik 11 jaar lang heb gewoond, is bijna
onherkenbaar. De populaire bestemming voor
backpack toeristen, yoga studenten en pelgrims is nu ook ontdekt door de rijke Indiers. Hotels,
restaurants en yogacentra schieten als paddenstoelen uit de grond. India is een land van
uitersten. De contrasten tussen arm en rijk blijven enorm en velen leven nog steeds onder de
armoedegrens. Ons werk blijft zo nodig!
Om de Khushi kinderen een toekomst te bieden, stemmen wij onze opleidingen af op de
werkgelegenheid in de omgeving. We streven naar baangarantie.
Daarom gaan we zelf opleidingen in hotelmagement geven. Momenteel volgen enkele briljante
studenten deze opleiding met een khushi studiebeurs aan de universiteit. Een van onze leerlingen
is zelfs aangenomen door het Hyatt hotel voor verdere training! Een enorme eer! Onze
projectmanager Kapil voert op dit moment gesprekken met de werkgevers in hotelbranche om te
inventariseren waar de behoefte van de arbeidsmarkt ligt. Ons lesprogramma zal hierop
inspelen.

Khushi betekent geluk. Gelukkige kinderen was ons doel én is ons middel. Het is fantastisch om
te zien met hoeveel plezier iedereen (kinderen, medewerkers en vrijwilligers) samen werken aan
de toekomst en dat doen we al 16 jaar lang! Een brief is te kort om alles te kunnen vertellen en
ik nodig jullie uit om vooral de succesverhalen en meer nieuws te blijven volgen via onze website.
De Khushi kinderen realiseren zich heel goed dat zij door Khushi een kans krijgen op een beter
leven. Zij bedanken mij hiervoor, maar ik wil deze dank echt naar jullie overbrengen, omdat ons
werk alleen maar mogelijk is door jullie financiële ondersteuning. Ik hoop dat jullie ons blijven
steunen.
Tot slot wil ik jullie heel graag een hele ‘khushi’- kerst wensen en een goed Nieuwjaar!

Hartelijke groeten,
Madelien Mishra-Broekman
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