Beste sponsor-ouders,
Met Side by Side India hebben we heel wat plannen voor de vier dorpen rond
Eluru, op het vlak van huisvesting, gezondheidszorg en basishygiëne, schoolse
opleiding en vorming van volwassenen die maar beperkte scholing genoten.
Eén van de mogelijkheden om de dorpen verder te helpen ontwikkelen, is het
sponsoren van een schoolkind. Jij koos voor deze mogelijkheid en daar zijn we
erg dankbaar voor.
We hopen dat onze sponsor-ouders via het schoolkind dat ze ondersteunen,
sterker betrokken raken bij de dorpen en zich niet voor één, maar voor meerdere
jaren op rij willen engageren voor het kind, het gezin en de dorpen.
De sponsorgelden zullen in eerste instantie gebruikt worden om de schoolkosten
(inschrijvingsgelden, schooluniform, materialen, ev. kosten voor het internaat,
kosten voor begeleiding van het kind, medische kosten …) te betalen, maar
zullen ook gebruikt worden om het gezin van dit schoolkind te helpen wanneer
dit nodig is.
We helpen deze kinderen en jongeren ook op lange termijn, want met een betere
opleiding staan zij sterker op de arbeidsmarkt en zijn ze beter gewapend om hun
situatie van armoede te ontvluchten.
Let wel: vermits we voor de sponsoring van een schoolkind een gemiddeld
bedrag vragen, kan het zijn dat jouw gift ook voor andere kinderen uit het
sponsorprogramma zal gebruikt worden.
Hoe werkt het sponsorprogramma concreet?
Als sponsor-ouder kun je enkele voorkeuren opgeven:
- Sponsor je liever een jongen of een meisje?
- Wil je het liefst een kindje in het kleuter of lager onderwijs, het secundair
onderwijs of het hoger onderwijs sponsoren?
- Heb je de voorkeur voor een kind met een bepaalde geloofsovertuiging?
- Wil je een kind uit één specifiek dorp sponsoren?
- Wil je een kind met bepaalde specifieke interesses of specifieke
toekomstdromen ondersteunen?
- Wil je per maand of per jaar betalen?
Op basis van deze voorkeuren kijken we de lijst van de kinderen die we
sponsoren na en wijzen we een kind aan jou toe.
Eens we de bevestiging hebben dat je een kind wilt sponsoren, sturen we je wat
basisinformatie over het kind dat je sponsort. Op basis van de info die we van
onze partner ter plaatse krijgen, zullen we op de hoogte houden van de schoolse
vorderingen en andere belangrijke gebeurtenissen in het leven van je
sponsorkind.
Hoeveel kost het om sponsor-ouder te worden?
Side by Side India koos er bewust voor om niet alleen jonge kinderen te
sponsoren. In de dorpen waarvoor we werken, zijn er ook kinderen die reeds
lager onderwijs of secundair onderwijs genoten, maar niet verder kunnen
studeren omwille van financiële moeilijkheden. Ook die kinderen willen we
kansen geven.
Uiteraard zijn de kosten voor de verschillende studiegraden ook
verschillend. Maar om het gemakkelijk te maken, hebben we voor het
sponsorprogramma een gemiddelde gemaakt van de kosten voor de 30 kinderen
die we sponsoren.

Een schoolkind sponsoren kost 20 euro per maand – 240 euro per jaar.
Hoe betalen?
Je kunt kiezen om de jaarlijkse bijdrage in één storting te betalen. Maar je kunt
de bijdrage ook betalen in maandelijkse schijven van 20 euro.
We werken samen met de vzw Hubeje, omdat zij fiscale attesten kunnen
afleveren voor giften vanaf 40 euro per jaar én omdat zij (ook al laten zij ons vrij
om de projecten inhoudelijk uit te werken) mee helpen bij de financiële opvolging
en transfers naar India.
De bijdragen voor je sponsorkind kun je storten op de rekening van
Hubeje vzw BE43 4352 0990 0101,
met als mededeling ‘Side by Side 469 ’.
Verder nieuws van het kind
We vroegen aan de Bhimadole Development Society om regelmatig nieuws over
de schoolresultaten van de kinderen door te sturen. Maar ook andere belangrijke
gebeurtenissen willen we van hen te vernemen. Zo kunnen we je op de hoogte
houden van wat je sponsorkind meemaakt.
Contacten met het sponsorkind kunnen enkel via Side by Side India. Wil je
een briefje sturen, dan mag je dit aan Bart bezorgen. Wij sturen dit door aan de
Bhimadole Development Society, met de vraag om de brief aan het sponsorkind
te sturen.
Hou er wel rekening mee dat dit voor het kind soms verwarrend kan zijn. Voor
hen is het feit dat ze gesteund worden door mensen die aan de andere kant van
de wereld wonen, vaak iets dat ze niet kunnen bevatten. Sommige kinderen
begrijpen dan ook niet wat die post betekent en zullen niet gauw geneigd zijn
een antwoord te sturen aan iemand die ze niet kennen.
Uiteraard zal Rao, onze sociaal werker, de kinderen uitleg geven en proberen om
hen te motiveren om zelf ook een bericht te sturen.
Cadeaus bezorgen aan een sponsorkind, is iets wat we – gezien de grootte van
onze organisatie – niet kunnen waarmaken. Het transport van een cadeau is
vaak moeilijk en duur.
We willen ook vermijden dat sommige van de sponsorkinderen wel cadeaus
krijgen en anderen niet. Maar we kunnen ook begrijpen dat je als sponsorouder
een cadeau wilt geven, naar aanleiding van een speciaal moment (Kerstmis of
Nieuwjaar, verjaardag, einde van het schooljaar, …).
Je moet echter rekening houden met het feit dat niet alle sponsorkinderen
dezelfde religieuze overtuiging hebben en dus mogelijk andere feesten vieren
dan wij.
Daarom stellen we voor om, in plaats van een cadeau, een eenmalige gift te
doen. Deze bezorgen wij dan aan de Bhimadole Development Society, om aan
alle sponsorkinderen (en eventueel ook hun familie) een geschenkje te geven.
Het kind stopt de studies of is afgestudeerd: wat nu?
Als we vernemen dat je sponsorkind niet langer studeert, dan zullen we je
hiervan verwittigen. Jij kunt dan kiezen of je een ander schoolkind wilt helpen en
kunt opnieuw je voorkeuren opgeven.

