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Kære medlemmer og venner af Shamayita Math
Traditionen tro vil jeg gerne sende jer en julehilsen med tilbageblik på det forgangne år.
I årets løb har vi fået etableret en aftale om sponsorater for skoleelever. Det koster 600 kr. om
året at være sponsor for en elev i landsbyskolen og 2.500 kr. om året at være sponsor for en
elev på Convent School, som er den store pigeskole med 600 elever fra 0. – 12. klasse. For en
landsbyfamilie med en årsindtægt for begge forældre svarende til ca. 6000 danske kroner er
det en god støtte. Shamayitha Math udvælger de pågældende børn i samarbejde med lærerne, og sponsoren får tilsendt oplysninger om barnet. Medlemmer af vores forening har meldt
sig som sponsor for 1 barn i Convent School og 4 børn i landsbyskolen. Hvis man overvejer at
blive sponsor, er man velkommen til at henvende sig til Bente og høre nærmere derom.
I junibrevet har jeg omtalt det sommerarrangement, vi holdt den 11. juni i Bentes have og med
dejligt vejr. Jeg vil dog lige igen udtrykke min glæde over det vellykkede arrangement og takke
de der deltog og ikke mindst Deepshika og Tithi for deres indiske danse.

Der var indisk mad og hyggelig stemning til årsmødet.

I årets løb har vi haft en enkelt frivillig ved Shamayita Math. Han har berettet om et godt udbytte af sit ophold, og Shamayita Math har været glad for hans indsats.
Vi arbejder for i 2017 at få lærerstuderende til at tage deres praktikophold på Shamayita Math
Convent School. Der er indgået en aftale mellem Convent School og Professionshøjskolen

METROPOL om praktikophold for lærerstuderende så opholdet krediteres, og man kan bibeholde sin SU. Hvis nogen kender unge mennesker, der kunne være interesserede i et sådant
ophold må disse gerne kontakte os. Der er også mulighed for at gøre en indsats for mange andre professioner.
Den 26. august havde vi en stand på Bollywoodfestivalen i Kildevældsparken på Østerbro i København. Vi fik et enkelt nyt medlem og solgte nogle af vore fine tasker, men især var det udbytterigt at tale med nogle af de andre foreninger, der støtter forskellige projekter i Indien.

Der var et stort publikum til stede på den fine sommeraften i Kildevæld.

Det medførte at en af foreningerne tog initiativ til at indkalde til møde for sådanne foreninger.
Lise Hagelund deltog fra vores forening. Foreningerne præsenterede sig selv og fortalte om
deres projekter, og der var gode samtaler og mange gode råd. Det er bestemt et netværk, det
er værd at holde fast i. Nogle af foreningerne er væsentlig større end vores og har fast ansatte
og udsendte til projekter på permanent basis og dermed andre udfordringer, end vi har.
Bente Hagelund og jeg selv rejser til Indien 26. januar 2017 for bl.a. at besøge Shamayita Math
samt drøfte fremtidige muligheder for samarbejde. Vi har begge meldt os som sponsor, så vi
får også lejlighed til at hilse på vores sponsorbørn og deres forældre. Hvis nogen har lyst til at
deltage i turen, kan det endnu nås. Venligst kontakt Bente. Vi vil også tage en ny portion af
foreningens håndsyede tasker med tilbage.
Ved årets udgang har vi 64 medlemmer, og vi har overført 17.100 kr. til Shamayita Math.
Jeg ønsker jer og jeres familier en glædelig jul og et godt nytår. Traditionen tro vil jeg også lige
nævne, at hvis I har mulighed for at give et ekstra beløb i anledning af julen, vil det blive modtaget med taknemmelighed. Bank reg. nr. 6610, konto nr. 0002874766 eller med mobile pay til
foreningens kasserer, Bente Hagelund på tlf. 20862300.
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