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Stichting Ladder, Wilde ganzen 
en Sigaram (NGO India) staan 
in de startblokken om een uniek 
samenwerkingsproject in Zuid-
India te beginnen. Door de 
krachten te bundelen willen wij 
voor (kans) arme meisjes en 
jonge vrouwen de toegang tot 
hoger onderwijs en geschikte 
banen mogelijk maken.

Doel: jaarlijks rond de 150 jonge 
meisjes (tussen de 16 en 27 jaar) 
helpen aan een betere toekomst
Hoe:
• jaarlijks 30 vrouwen te 
begeleiden en trainen voor, door 
de overheid voorgeschreven,             
landelijke toelatingsexamens voor 

hoger onderwijs ( geneeskunde, 
engineering en technologie, 
economie, recht en milieukunde)
• 20 vrouwen op te leiden en voor 
te bereiden op toelatingsexamens 
voor overheidsfuncties
• 100 jonge vrouwen op te leiden 
voor functies bij maatschappelijke 
– en overheidsorganisaties

De opleiding van slimme, maar 
zeer arme meisjes en jonge 
vrouwen sluit heel vaak niet aan 
op de eisen die gesteld worden 
aan vervolgopleidingen en 
kansrijke banen. 

Door  spoedcursussen en  
trainingen kunnen zij toch 

toegang krijgen tot deze 
vervolgopleidingen en zo missen 
zij niet de kans op een betere 
toekomst.
Met een beperkte investering van 
€ 340 per meisje, krijgen zij een 
beter toekomstperspectief.

Wij verwachten de goedkeuring 
van Wilde Ganzen op korte termijn 
te krijgen.
Mochten wij groen licht krijgen 
dan betekent dit, dat elke euro die 
Stichting Ladder (in Nederland) en 
Sigaram (in India) aan donaties 
ontvangt, door Wilde Ganzen 
vermeerdert  zal worden met 50 
eurocent!! 
Wij zijn superblij als dit doorgaat!!

Op twee zonnige dagen, 20 en 
21 september, organiseerden wij 
deze tassen/ sjaals en accessoire 
Fair, in het clubgebouw van 
Kweeklust, de volkstuinvereniging 
aan het Toepad in de Esch.
Voorafgaand hebben wij aan 
al onze vriendinnen en familie 
gevraagd of zij al dan niet 
gebruikte items kosteloos aan 
ons wilden doneren zodat wij 
ze voor ‘kleine’ prijsjes konden 
doorverkopen.
Met vanzelfsprekend 100 % voor 
Stichting Ladder

Een echte win-win situatie, want 
waar de een op uitgekeken is in 
haar kast, vindt een ander het 
een prachtig item om zo haar/
zijn outfit compleet te maken. De 
hoeveelheid aan bruikbare spullen 

was ook enorm, zodat wij zeker 
op herhaling gaan met deze Fair. 
Op een nader te bepalen locatie.

Mocht u bij het lezen van dit stuk 
denken: ik heb nog wel wat leuke 
sjaals en andere accessoires 
welke ik wil afstaan, bel ons dan 
gerust.
En neem svp ook contact op 
wanneer u zelf wilt helpen om een 
dergelijke fair te organiseren!!
Want wij kunnen alle hulp 
gebruiken…..

De journalist van De Ster van 
Kralingen kwam ook langs. 
Zie voor het gehele  artikel:
https://www.desteronline.nl/als-
we-ernaartoe-gaan-betalen-we-
alles-zelf/   

Samen kom je verder

Tassen/sjaals fair



In ons Skill Center zijn de naai-
cursussen weer begonnen. Deze 
vrouwen leren hier hoe ze zelf 
kleding maken, voor hunzelf en 
hun familie maar ook om te ver-
kopen en zo in hun eigen onder-
houd voorzien. Daarnaast worden 
er voor de verkoop allerhande 
artikelen gemaakt, bijv kaarsen, 
zeep en sieraden. 

Naast de locale verkoop van pro-
ducten, willen we in de toekomst 
ook een aantal mooie kwalitatief 
hoogwaardige handgemaakte 
producten uit ons eigen centrum 
kunnen introduceren voor de ver-
koop in Nederland. De product-
ontwikkeling daarvoor is in volle 
gang.

Het Sigaram Educare program  is 
een educatief programma voor 
arme, sociaal achtergestelde kin-
deren in het district Kanniyaku-
mari in Zuid- India. Het is op een 
academische basis gericht , om 
kwaliteit onderwijs te bieden aan 
arme studenten.
In mei van dit jaar is er infor-
matie en circulaires naar dorpen 
verzonden en heeft het Sigaram 
Team scholen en dorpen bezocht 
om info te geven over dit Educa-
re programma. Daarnaast zijn er 
ook bijeenkomsten voor ouders 
georganiseerd, over positief ou-
derschap.
Uiteindelijke zijn er 105 studenten 
geselecteerd, waarvan 70 meis-
jes. Allen afkomstig uit achterge-
bleven meestal kaste- gemeen-
schappen. Inmiddels zijn er 20 
dagen en 3 specifieke program-
ma’s door de studenten gevolgd. 
Zonder de hulp van Stichting Lad-
der zouden deze studenten geen 
toegang tot deze educatieve pro-
gramma’s hebben.
De studenten krijgen studiema-
teriaal, boeken en tijdschriften 
en kunnen gebruik maken van 
de door Stichting Ladder onder-
steunde bibliotheek.
Het Sigaram team komt om de 
twee weken samen om het pro-
gramma en de ontwikkeling van 
de studenten te evalueren.
Sigaram waardeert en dankt 
Stichting Ladder voor de onder-
steuning van het Sigaram Educa-
re en Empowerment Program en 
daarbij vanzelfsprekend alle do-
nateurs van Stichting ladder!!

Een andere Fair waar wij wederom 
aanwezig zullen zijn met onze 
Stichting, is de Winterfair in Vicini.

In de kelder welteverstaan. Altijd 
heel gezellig en sfeervol in de 
donkere dagen voor de kerst.

Gelijk een goede gelegenheid om 
wat mooie kerst cadeautjes te 
kopen. Stichting Ladder verkoopt 
o.a. de beschermengeltjes, mooie 
sleutelhangers en de vlaggenlijnen 
uit India. 

Er is ook weer de mogelijkheid 
om op de fair een kerstkrans te 
bestellen.

Zie hieronder de deelnemers en 
de tijden.

Fair @ Vicini

Skill Center
Sigaram Educare 
Program, een kort 
verslag vanuit India:



Twee jaar geleden bleek, na een 
enquête bij de families in de dor-
pen, dat voornamelijk meisjes 
hun scholing stoppen na de 10de 
graad. Ze zijn dan 15-16 jaar en 
worden geacht moeder te helpen 
met het huishouden en zich zo 
voor te bereiden op het huwelijk. 
Tot dan toe had SISP gratis twee-
dekansonderwijs tot de 10de 
graad voor school drop-outs mo-
gelijk gemaakt.

Anderhalf jaar geleden konden 
we dankzij de steun van Stichting 
Ladder uit Nederland ook klassen 
aanbieden aan 9 meisjes en 17 
jongens, om examens af te leg-
gen voor de 11de graad.
Uiteindelijk hebben er dit jaar in 
maart 23 studenten examens af-
gelegd, 3 hebben gefaald op alle 
vakken en zijn gestopt, 20 zijn er 
overgegaan naar de 12de graad. 
13 onder hen moeten Engels 
meenemen naar hun 2de graads 
examens.

Het is een heel boeiend jaar ge-
weest, voor het eerst waren deze 
jongeren in een gemengde klas 
met alle uitdagingen van dien. 
Zeker in een land als India, waar 
meisjes nog vaak als tweede-
rangsburgers beschouwd worden. 
De leerkrachten hebben hard ge-
werkt om hen niet alleen acade-
misch te scholen, maar ook door 
bewustmakings workshops te  
houden rond o.a. gelijkheid van 
jongens en meisjes. 
Door vele sport-, spel- en ont-
spannings activiteiten te organi-
seren waar jongens en meisjes 
samen aan moesten deelnemen. 
Tevens werd er aan klimaat ver-
andering en milieu bewustzijn 
aandacht gegeven. 

Een grote verandering hebben we 
kunnen zien na hun eerste jaar bij 
SISP. 
De meisjes zijn enorm gegroeid 
in zelfvertrouwen en durven op 
te staan tegen hun mannelijke 
klasgenoten indien nodig. In het 
begin zagen we een groep meis-
jes en een groep jongens apart 
balspellen doen, nu zie je overal 
groepjes gemengd spelen. 
Onze studenten kregen voor het 
eerst in hun leven ook seksue-
le opvoeding.Ongelooflijk welke 
mythes en bijgeloven er doorprikt 
moesten worden. Deze klassen 
hebben zeer bevrijdend gewerkt 
voor deze jongeren.

Vrouwen van de politie hebben 
een cursus zelfverdediging ge-
geven voor onze meisjes,  waar 
naast zelfverdediging  de meisjes 
in een supportgroep ook terecht 
konden met hun ervaringen over 
misbruik, wat helaas nog vaak 
voorkomt.  

Zowel de meisjes als de jongens 
zijn echt gegroeid in respect voor 
en met elkaar en in hun perceptie 
van het andere geslacht.
Al deze jongeren kwamen uit het 
overheidsonderwijs en de mees-
ten zijn niet hoogbegaafd, dit 
betekende dat ze bij ons terecht-
kwamen zonder de nodige ba-
siskennis om aan de 11de graad 
te beginnen. Het is immers een 
principe in de overheidsscholen 
om iedereen te laten overgaan tot 
aan de 10de graad, geslaagd of 
niet. 
Voor de meeste vakken moesten 
onze leerkrachten dus eerst weer 
een basis leggen. 
Een probleem was ook dat men 
tot de 10de graad in de plaatse-
lijke taal kan studeren, vanaf de 

11de graad zijn de tekstboeken 
en examens echter in het Engels. 
Dit verklaart waarom een tiental 
van onze studenten Engels te-
rug moeten meenemen naar hun 
12de graad examens. 

Heel mooi is ook dat nu ook 
een kleine Finse NGO mee ver-
der bouwt aan het initiatief dat  
financieel mogelijk gemaakt is 
door Stichting Ladder. 
10 jongeren uit deze groep wer-
ken nu in 5 teams, elk team 1 
jongen en 1 meisje, zo werken 
ze zij aan zij verschillende keren 
per week op hun laptop in een 
“coding” club waarin ze zelf klei-
ne computergames ontwerpen, 
en vaak zijn het de meisjes die de 
leiding nemen in het team !

Enkele maanden terug zijn we 
met een nieuwe groep 11de graad 
begonnen. 
Uit onze ervaring van het gebrek 
aan basiskennis hebben we ook 
besloten deze groep op te splitsen 
in pre-11de graad en 11de graad. 
Diegenen die de achterstand on-
mogelijk  kunnen inlopen in 1 jaar 
komen nu terecht in onze pre-
11de graad groep en doen een 
jaar extra. 

We hebben er het volste vertrou-
wen in dat we, met wat we ge-
leerd hebben uit het vorige jaar, 
ook deze groep weer kunnen be-
geleiden naar maatschappij be-
wuste jongeren, gegroeid in zelf-
vertrouwen, sterker geworden om 
in de volwassen wereld te stappen 
met meer inzicht en respect voor 
het andere geslacht. 

Paul Van Gelder, 
Founder/Man. Dir. - SISP-Centre

Verslag van NGO SISP, over de 
door ons gesteunde klassen:


