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Juni 2018
Kære medlemmer og venner af Shamayita Math.
Vi holdt generalforsamling i Friends of Shamayita Math den 5. marts 2018. De 5 hidtidige
bestyrelsesmedlemmer blev genvalgt og nyvalgt blev Deepshikha Daga. Bestyrelsens poster blev fordelt således:
Formand: Lars Fynbo.
Sekretær og kasserer: Bente Hagelund.
Event manager: Deepshikha Daga.
Frivillige og hjemmeside: Lise Hagelund.
Praktikansvarlige: Sarah Nissen og Søs Nielsen.
En varm velkomst til Deepshikha, der har vestbengalsk baggrund og har boet med sin familie i Danmark i ca. 10 år. Deepshikha har et stort netværk, der omfatter mange danskindere, og det har allerede medført at flere af disse er blevet medlem. Da ikke alle har boet
længe i Danmark, vil nyhedsbrevet også blive udsendt i en engelsk udgave. Det vil også
glæde mothers (de kvindelige ledere) på Shamayita Math, der spændt følger med i aktiviteterne i deres danske støtteforening.

Vi holdt en sommer og støttefest den 27.
maj i Deepshikhas og Anirudhs have i
Lyngby. Deepshikha giver undervisning i
klassisk indiske danse og havde henlagt
årsafslutningen til denne dag. Det var
imponerende at se "Deepshikhas divas" i
smukke dragter danse adskillige indiske
danse og stolt få overdraget deres afslutningsdiplom. Herudover omfattede
programmet indiske sange, og en ung
teenagedreng opførte et par dramatiske
solodanse. Det skal der mod til. Jeg havde ikke turdet, da jeg var i hans alder.

Eva, Anders og Abel (5 år) der har tilbragt
nogle uger i foråret på Shamayita Math
fortalte om deres oplevelser.
Anders nævnte de - ubevidste - fordomme han havde haft om Indien og
indere forud for besøget, og om hvorledes han havde fået helt andre, overvældende oplevelser, end han havde forventet. Han havde optaget forskellige videoer fra opholdet, som man også kunne se.
Vi regner med at lave et link til disse på
hjemmesiden, når de er færdigredigeret.

Eva havde inden besøget på Shamayita Math opnået en donation fra en fond på 10.000 kr.
De blev bl.a. anvendt til anskaffelse af symaskiner til Shamayita Maths syværksted for
landsbykvinder, så flere lokale kvinder kan få en indkomst ved at sy og sælge tøj og andre
produkter. Eva er designer og kunne også hjælpe med at lave design, der kan øge muligheden for salg i Europa.
Det var det hele taget en meget afvekslende dag. Tilslutningen var helt overvældende med
126 deltagere - 88 voksne og 38 børn. Jeg vil gerne rette en stor tak til de, der bidrog med
mad og indiske yoghurtdrikke, og til Deepshikha og Anirudh, der lagde hus og have til.

En anden familie Martin, Kim (mor) og Villads (15 år) besøgte Shamayita Math i to uger i
januar. De havde lejlighed til at være VIP-gæster ved en indisk stammefestival med 20.000
deltagere. Deres spændede og rørende beretning ligger på hjemmesiden. Et lille citat: "For
os var Shamayita Math en vitaminindsprøjtning af inspiration. De mange projekter og den
dag for dag forandring i tusinder af menneskers liv, som Shamayita Math skaber ud fra
deres tro og hårde arbejde, er det vi især tager med os hjem".
Som det fremgår, har begge familier haft stort udbytte af deres besøg på Shamayita Math.
Så hvis andre overvejer det, kan jeg kun opfordre til at springe til. De er glade for besøg fra
Danmark, man bliver taget godt imod, der er gode værelsesfaciliteter, den vegetariske mad
er velsmagende og skulle man blive syg, er der hospital - omend lidt primitivt efter dansk
standard - og læger på stedet. Vi assisterer gerne med råd om rejse og ophold.
I december nyhedsbrevet omtalte jeg, at rotaryklubben på Christianshavn, som vi samarbejder med, havde doneret 29.000 kr. til et børnebeskyttelsesprojekt i området omkring
Shamayita Math. Projektet går ud på at oprette børnebeskyttelseskomiteer i alle landsbyer,
så kendskab til børns rettigheder udbredes og ansvaret forankres lokalt. Projektet er nu
ved at blive implementeret.
Som I nok alle er bekendt med fra jeres indbakke er der kommet nye regler om behandling
af personoplysninger. Dem skal foreningen selvsagt overholde. I kan læse mere om dem
på hjemmesiden eller via dette link: http://friendsofshamayitamath.dk/dansk/friends-ofshamayita-math/dataoplysninger.html
De indiske organisationer i Danmark holder Bollywood festival den 31. august 2018 på Kildevældsskolen på Østerbro. Her kan man opleve indisk sang, dans med Deepshikhas divas
og anden underholdning, og der er boder med indiske produkter og indisk mad.
Vi har pt. 73 medlemmer af foreningen, men vil gerne have flere, så fortæl gerne venner og
bekendte om foreningen. Med indtægter fra kontingent, donationer og støttefesten har vi i
år indsamlet 19.950 kr., der er blevet overført til Shamayita Math.
Tak til alle for jeres støtte. I ønskes en god sommer.
Lars Fynbo
Formand

