Zeewolde 14-12-2012

BESTE VRIENDEN van ABBA CHILD CARE
Het is de hoogste tijd voor een update. De reden dat
we niet eerder hebben gereageerd, komt omdat er
de laatste tijd zoveel nieuwe ontwikkelingen zijn
geweest, die we eerst zelf goed in beeld wilden
hebben, voordat we onze plannen met u konden
delen. Maar nu het allemaal duidelijk is, willen we u
graag betrekken bij deze veranderingen. Omdat het
revolutionaire veranderingen zijn, wil ik u vragen
deze brief nauwkeurig te lezen, zodat u een duidelijk
beeld kunt krijgen van wat er gaat veranderen.
ABBA VILLAGE
Zoals u wellicht weet, hadden we het plan opgevat om een dorpje te bouwen voor 1000 kinderen onder de
naam ABBA VILLAGE. Een plan dat bij velen in goede aarde viel en waar we ook al veel steun voor hebben
ontvangen. Maar tijdens de ontwikkeling ervan zijn we op een paar ernstige bezwaren gestoten:




Zo wilde één van de landeigenaren, na het tekenen van het voorlopig koopcontract, het land toch niet
meer verkopen tenzij we een woekerprijs zouden betalen.
Bovendien heeft Wilde Ganzen ons laten weten dat ze 25 kinderen per huisje te veel vinden.
Ze willen alleen sponsoren als we niet meer dan 8 kinderen per huisje onderbrengen.
Maar dan wordt het hele project veel te duur voor ons budget.
Verder wijst alles erop dat de politieke verschuiving in Rajasthan niet in ons voordeel is en dat zo’n grote
concentratie weeskinderen veel weerstand oproept bij de nieuwe machthebbers.

Hoewel deze ontwikkelingen in ons nadeel lijken, zijn we er juist door geprikkeld om oplossingen te zoeken en
zo werd het nieuwe plan in ons hart geboren dat we ‘Abba Family Homes’ hebben genoemd.
ABBA VILLAGE wordt ABBA FAMILY HOMES
Abba Family Homes (AFH) is een nieuw en zeer revolutionaire plan om kinderen te redden en hen een gelukkig
thuis te bieden. Dit project is effectiever dan het oorspronkelijke plan voor Abba Village. Wij zullen u uitleggen
hoe het werkt en hoe we samen met onze Indische partner ertoe gekomen zijn.
INFANTICIDE
Het is schokkend maar in India worden heel veel baby’s in de leeftijd van 0 tot 1 jaar gedood. Men noemt dit
infanticide. Van de 123 baby’s die worden gedood, zijn er 122 meisjes. Waarom? Omdat er een bijgeloof heerst
dat een meisje een vloek over de vader en de familie brengt. Dit komt deels doordat de familie van het meisje
een grote bruidsschat moet betalen aan de familie van de jongen met wie ze gaat trouwen. Daarom willen veel
ouders geen meisjes. De reden dat deze meisjes niet geaborteerd worden, komt omdat de Indiase regering geen
onderzoek voor de geboorte toestaat om het geslacht vast te stellen. Helaas worden veel van deze meisjes na
hun geboorte in het ziekenhuis achtergelaten of kort daarna alsnog om het leven gebracht. Ronduit schokkend!

Vanwege deze gruwelijke situatie is het plan ontstaan om deze baby-meisjes te redden van de dood. Daarom is
Sharing Hands Trust, onze partnerorganisatie in India, een reddingsoperatie begonnen om voor het eind van
2012 in ieder geval 10 adoptieouders te vinden om deze babymeisjes een gelukkig en veilig thuis te bieden.
Maar we willen meer doen dan deze 10 kinderen, en zo is het plan voor (AFH) Abba Family Home ontstaan.
EEN REVOLUTIONAIR REDDINGSPLAN
Er is een groeiend bewustzijn dat de natuurlijke leefomgeving van een kind, ook een weeskind, in principe een
gezin behoort te zijn. Dat is wat elk kind verdient en waar het eigenlijk thuishoort. Daarom steunen wij dit plan
van harte, hoewel de klassieke kinderenhuizen, zoals onze Indiase partner heeft ook nog steeds onmisbaar zijn.
Wat de kosten betreft, hebben we berekend dat de kosten voor het scheppen van een woonplek voor een kind
in een kinderhuis neerkomt op € 1.200,- per kind (eenmalig) plus € 25,- per maand voor de verzorging van het
kind. Echter wanneer het kind 18 jaar oud wordt, moeten wij werk, een woning en wellicht een levenspartner
voor hen zien te vinden. Maar als dit kind in een gezinssituatie opgroeit, dan worden deze zaken op een heel
natuurlijke manier geregeld vanuit het ouderlijk huis van de adoptieouders.
GEEF EEN KIND EEN FAMILIE en DIE FAMILIE EEN TOEKOMST!
Door hetzelfde bedrag, dat nodig is voor het creëren van een plaats in
een kinderhuis, te gebruiken om een stuk grond te kopen voor de
adoptieouders, bieden wij dat gezin zowel status als financiële stabiliteit
om inkomsten te genereren uit dat land. Die inkomsten zijn genoeg voor
zichzelf en om deels te voorzien in de verzorging van hun adoptiekind.
Door hun eigen bijdrage kan het sponsorgeld voor hun adoptiekind
ongeveer met de helft omlaag en na 10 jaar zijn ze dan al zelfstanding.
BEZIT VAN EIGEN LAND
Als de adoptieouders daarnaast ook nog wat spaargeld opzij zetten, kunnen ze na afloop van de contractperiode
(van 20 jaar), hun eigen stukje grond kopen. Het stuk land dat dan vrijkomt, kunnen wij opnieuw in bruikleen
geven aan een ander paar dat een kind wil adopteren. Dit plan biedt dus veel voordelen aan alle betrokkenen:
DE VOORDELEN VOOR HET KIND

Het kind ontsnapt aan de dood of aan een leven van armoede, bedelen, prostitutie, etc.

Het kind zal opgroeien in een liefdevol gezin met een vader en moeder.

Het kind heeft een natuurlijke overgang naar een zelfstandig leven en volwassenheid.
DE VOORDELEN VOOR DE ADOPTIEOUDERS

Ze ontsnappen aan de armoede en ontvangen status en waardigheid in de gemeenschap

Ze verdienen hun eigen inkomsten waardoor ze na verloop van tijd zelfstandig worden.

Na afloop van de bruikleen-periode van het land, zijn ze in staat om hun eigen land te kopen.
DE VOORDELEN VOOR ONZE ORGANISATIES

Onze kinderen groeien op in een gezinssituatie en dat heeft verreweg onze voorkeur.

Het is goedkoper voor sponsors en we hopen daardoor meer kinderen te kunnen helpen.

De ouders zorgen op natuurlijke wijze voor de begeleiding van het kind naar zelfstandigheid.

Het land kan opnieuw gebruikt worden voor een ander adoptiegezin om een kind te redden.

We hebben een veel grotere kans om steun te krijgen van organisaties als Wilde Ganzen enz.

SPELREGELS
Om de zorg voor de kinderen te waarborgen,
hebben we een aantal voorwaarden waar
adoptieouders aan moeten voldoen. We zullen
hen hierin bijstaan, begeleiden en indien nodig
corrigeren. We zullen deze regels nog verder
uitwerken omdat we ons verantwoordelijk
voelen voor het welzijn van het kind.
HELP ONS OM DE KINDEREN TE REDDEN
Zoals u kunt zien heeft dit nieuwe plan veel
voordelen voor het kind en ook voor de familie
die zo aan de armoede kan ontsnappen.
Bovendien is het goedkoper en efficiënter, waardoor we nog meer kinderen kunnen helpen om een betere
toekomst te krijgen. We hopen dat u net zo enthousiast bent voor deze nieuwe aanpak als wij.
WAT BETEKENT DIT VOOR ONZE SPONSOR-OUDERS?
In eerste instantie niets, want we zullen de kinderen die nog geen sponsor hebben het eerste laten deelnemen
in dit nieuwe programma. In Rajasthan zijn dat er 257. Als deze kinderen in een adoptiegezin zijn ondergebracht,
zullen we ook adoptiegezinnen zoeken voor de kinderen die nu al zijn toegewezen aan onze Nederlandse
sponsorouders. Dit zal echter nog zeker een jaar duren. We houden u op de hoogte van deze ontwikkelingen.
EEN NIEUWE PARTNER IN INDIA
In het afgelopen jaar hebben we een nieuwe Indiase partner gevonden. Het is een groep zakenmensen die
werkt onder de naam (JHM) JESUS HEALS MINISTRIES, geleid door dhr. Samuel John. We hebben de gunst van
JHM, want ze hebben ons al geweldig geholpen door 10 woonunits te sponsoren voor het kinderhuis in Orissa.
Ook hebben ze al ruim honderd adoptieouders voor onze kinderen gevonden. Bovendien zullen ze ons verder
helpen met het vinden van adoptieouders voor al onze andere kinderen in Rajasthan.
WAT BETEKENT DEZE VERANDERING VOOR ABBA VILLAGE?
Heel veel, want we gaan Abba Village niet meer bouwen. Integendeel zelfs, want we gaan de grond verkopen.
JHM, onze nieuwe partner, is bereid om de grond te kopen voor de volle prijs plus 15%. We maken dus zelfs een
mooi rendement en JHM zal ons land dan gaan gebruiken om er adoptieouders met kinderen op te laten wonen.
Van de opbrengst kunnen wij dan weer land kopen voor het AFH programma. U begrijpt dat we zeer dankbaar
zijn voor de hulp die we van JHM hebben ontvangen want er gaat nu dus niets van onze investering verloren!
Ons oorspronkelijke doel om 1000 kinderen een hoopvolle toekomst te bieden blijft dan ook recht overeind.
Alleen zal dit dus niet in het kinderdorp Abba Village zijn, maar in het Abba Family Home project (AFH) waarbij
de kinderen worden ondergebracht in individuele adoptiegezinnen.
WAT GEBEURT ER MET DE KINDERHUIZEN IN GUNTUR, ORISSA EN CHENNAI?
Deze huizen blijven vooralsnog in hun oude vorm bestaan. Als u een kind sponsort in een van deze huizen, blijft
dit dus ongewijzigd. Als ons nieuwe AFH-plan straks volop draait in Rajasthan, overwegen we diezelfde
verandering ook toe te passen op de andere kinderhuizen. Zodra dit gebeurt, hoort u dat van ons, want op
termijn hopen we helemaal over te stappen naar het nieuwe en verbeterde model van kinderzorg.

TOT SLOT
Misschien heeft u na het lezen van deze brief nog vragen. Neemt dan gerust contact met ons op, want we willen
transparant zijn en u volledig inzicht geven in deze verandering. Ook uw aanvullende ideeën en suggesties zijn
van harte welkom. Bovendien zullen we op de website een “Veel Gestelde Vragen pagina” maken, waar we de
meest gestelde vragen zullen beantwoorden.
U begrijpt dat we deze verandering vooral doen in het belang van de kinderen. En daarom vragen wij uw begrip
en geduld totdat de hele ‘verhuis-operatie’ gerealiseerd is. Rest ons u te bedanken voor uw trouw als sponsorouder en als donateur waardoor wij dit mooie werk kunnen doen. Samen mogen we deze wereld tot een betere
plaats maken voor wezen en armen. We wensen u gezegende kerstdagen en een gelukkig en gezond 2013 toe.
Namens het bestuur van Abba Child Care International,
Jaap Dieleman

