
NIEUWSBRIEF WINTER 2017

Beste vrienden van Toe to Heart,

Welkom bij alweer een nieuwsbrief van
Stichting Toe to Heart.

 

Veranderingen

Lieve vrienden van Toe to Heart,

En weer is er een jaar voorbij.
Graag vertel ik u over ons leven
in Bangalore. We kunnen niet
anders zeggen: de laatste
dertien maanden waren zwaar
voor ons. In september 2016
overleed mijn vader, een maand
later stierf totaal onverwacht de
zestienjarige Nandhita, één van

Het laatste nieuws van Toe to Heart Is deze mail niet goed leesbaar? Bekijk de webversie.

Beste vrienden van Toe to Heart,
 
Het jaar 2017 loopt ten einde.

Voor de familie Van Berckel was het opnieuw een jaar van afscheid: na het overlijden van zijn
vader in 2016 heeft Thomas in 2017 ook van zijn moeder afscheid moeten nemen. Wij wensen
Thomas, Lalitha en Eva veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.

In oktober hebben we eveneens stil gestaan bij het overlijden van Nandhita, een jaar eerder.
 
De kinderen van Toe to Heart hebben ook dit jaar weer goed hun best gedaan en zijn
doorgestroomd naar hun volgende klas of opleiding. Daar zijn we erg blij mee, en we danken
Thomas en Lalitha voor hun niet geringe inspanningen hiervoor. Zoals uit Thomas’ eigen
bijdrage blijkt, zijn inventiviteit en flexibiliteit noodzakelijke eigenschappen bij de opvang en
ondersteuning van ‘onze’ kinderen.

Wij wensen hen, ver weg in Bangalore, maar uiteraard ook de donateurs van en andere
betrokkenen bij ons project  fijne feestdagen en een gelukkig en gezond 2018!

Bea van Els,
Voorzitter
 

NIEUWSBRIEF WINTER 2017

Beste vrienden van Toe to Heart,

Welkom bij alweer een nieuwsbrief van
Stichting Toe to Heart.

 

Veranderingen

Lieve vrienden van Toe to Heart,

En weer is er een jaar voorbij.
Graag vertel ik u over ons leven
in Bangalore. We kunnen niet
anders zeggen: de laatste
dertien maanden waren zwaar
voor ons. In september 2016
overleed mijn vader, een maand
later stierf totaal onverwacht de
zestienjarige Nandhita, één van

Het laatste nieuws van Toe to Heart Is deze mail niet goed leesbaar? Bekijk de webversie.

Beste vrienden van Toe to Heart,
 
Het jaar 2017 loopt ten einde.

Voor de familie Van Berckel was het opnieuw een jaar van afscheid: na het overlijden van zijn
vader in 2016 heeft Thomas in 2017 ook van zijn moeder afscheid moeten nemen. Wij wensen
Thomas, Lalitha en Eva veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.

In oktober hebben we eveneens stil gestaan bij het overlijden van Nandhita, een jaar eerder.
 
De kinderen van Toe to Heart hebben ook dit jaar weer goed hun best gedaan en zijn
doorgestroomd naar hun volgende klas of opleiding. Daar zijn we erg blij mee, en we danken
Thomas en Lalitha voor hun niet geringe inspanningen hiervoor. Zoals uit Thomas’ eigen
bijdrage blijkt, zijn inventiviteit en flexibiliteit noodzakelijke eigenschappen bij de opvang en
ondersteuning van ‘onze’ kinderen.

Wij wensen hen, ver weg in Bangalore, maar uiteraard ook de donateurs van en andere
betrokkenen bij ons project  fijne feestdagen en een gelukkig en gezond 2018!

Bea van Els,
Voorzitter
 

NIEUWSBRIEF WINTER 2017

Beste vrienden van Toe to Heart,

Welkom bij alweer een nieuwsbrief van
Stichting Toe to Heart.

 

Veranderingen

Lieve vrienden van Toe to Heart,

En weer is er een jaar voorbij.
Graag vertel ik u over ons leven
in Bangalore. We kunnen niet
anders zeggen: de laatste
dertien maanden waren zwaar
voor ons. In september 2016
overleed mijn vader, een maand
later stierf totaal onverwacht de
zestienjarige Nandhita, één van

Het laatste nieuws van Toe to Heart Is deze mail niet goed leesbaar? Bekijk de webversie.

Beste vrienden van Toe to Heart,
 
Het jaar 2017 loopt ten einde.

Voor de familie Van Berckel was het opnieuw een jaar van afscheid: na het overlijden van zijn
vader in 2016 heeft Thomas in 2017 ook van zijn moeder afscheid moeten nemen. Wij wensen
Thomas, Lalitha en Eva veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.

In oktober hebben we eveneens stil gestaan bij het overlijden van Nandhita, een jaar eerder.
 
De kinderen van Toe to Heart hebben ook dit jaar weer goed hun best gedaan en zijn
doorgestroomd naar hun volgende klas of opleiding. Daar zijn we erg blij mee, en we danken
Thomas en Lalitha voor hun niet geringe inspanningen hiervoor. Zoals uit Thomas’ eigen
bijdrage blijkt, zijn inventiviteit en flexibiliteit noodzakelijke eigenschappen bij de opvang en
ondersteuning van ‘onze’ kinderen.

Wij wensen hen, ver weg in Bangalore, maar uiteraard ook de donateurs van en andere
betrokkenen bij ons project  fijne feestdagen en een gelukkig en gezond 2018!

Bea van Els,
Voorzitter
 

NIEUWSBRIEF WINTER 2017

Beste vrienden van Toe to Heart,

Welkom bij alweer een nieuwsbrief van
Stichting Toe to Heart.

 

Veranderingen

Lieve vrienden van Toe to Heart,

En weer is er een jaar voorbij.
Graag vertel ik u over ons leven
in Bangalore. We kunnen niet
anders zeggen: de laatste
dertien maanden waren zwaar
voor ons. In september 2016
overleed mijn vader, een maand
later stierf totaal onverwacht de
zestienjarige Nandhita, één van

Het laatste nieuws van Toe to Heart Is deze mail niet goed leesbaar? Bekijk de webversie.

Beste vrienden van Toe to Heart,
 
Het jaar 2017 loopt ten einde.

Voor de familie Van Berckel was het opnieuw een jaar van afscheid: na het overlijden van zijn
vader in 2016 heeft Thomas in 2017 ook van zijn moeder afscheid moeten nemen. Wij wensen
Thomas, Lalitha en Eva veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.

In oktober hebben we eveneens stil gestaan bij het overlijden van Nandhita, een jaar eerder.
 
De kinderen van Toe to Heart hebben ook dit jaar weer goed hun best gedaan en zijn
doorgestroomd naar hun volgende klas of opleiding. Daar zijn we erg blij mee, en we danken
Thomas en Lalitha voor hun niet geringe inspanningen hiervoor. Zoals uit Thomas’ eigen
bijdrage blijkt, zijn inventiviteit en flexibiliteit noodzakelijke eigenschappen bij de opvang en
ondersteuning van ‘onze’ kinderen.

Wij wensen hen, ver weg in Bangalore, maar uiteraard ook de donateurs van en andere
betrokkenen bij ons project  fijne feestdagen en een gelukkig en gezond 2018!

Bea van Els,
Voorzitter
 

NIEUWSBRIEF WINTER 2017

Beste vrienden van Toe to Heart,

Welkom bij alweer een nieuwsbrief van
Stichting Toe to Heart.

 

Veranderingen

Lieve vrienden van Toe to Heart,

En weer is er een jaar voorbij.
Graag vertel ik u over ons leven
in Bangalore. We kunnen niet
anders zeggen: de laatste
dertien maanden waren zwaar
voor ons. In september 2016
overleed mijn vader, een maand
later stierf totaal onverwacht de
zestienjarige Nandhita, één van

Het laatste nieuws van Toe to Heart Is deze mail niet goed leesbaar? Bekijk de webversie.

Beste vrienden van Toe to Heart,
 
Het jaar 2017 loopt ten einde.

Voor de familie Van Berckel was het opnieuw een jaar van afscheid: na het overlijden van zijn
vader in 2016 heeft Thomas in 2017 ook van zijn moeder afscheid moeten nemen. Wij wensen
Thomas, Lalitha en Eva veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.

In oktober hebben we eveneens stil gestaan bij het overlijden van Nandhita, een jaar eerder.
 
De kinderen van Toe to Heart hebben ook dit jaar weer goed hun best gedaan en zijn
doorgestroomd naar hun volgende klas of opleiding. Daar zijn we erg blij mee, en we danken
Thomas en Lalitha voor hun niet geringe inspanningen hiervoor. Zoals uit Thomas’ eigen
bijdrage blijkt, zijn inventiviteit en flexibiliteit noodzakelijke eigenschappen bij de opvang en
ondersteuning van ‘onze’ kinderen.

Wij wensen hen, ver weg in Bangalore, maar uiteraard ook de donateurs van en andere
betrokkenen bij ons project  fijne feestdagen en een gelukkig en gezond 2018!

Bea van Els,
Voorzitter
 

NIEUWSBRIEF WINTER 2017

Beste vrienden van Toe to Heart,

Welkom bij alweer een nieuwsbrief van
Stichting Toe to Heart.

 

Veranderingen

Lieve vrienden van Toe to Heart,

En weer is er een jaar voorbij.
Graag vertel ik u over ons leven
in Bangalore. We kunnen niet
anders zeggen: de laatste
dertien maanden waren zwaar
voor ons. In september 2016
overleed mijn vader, een maand
later stierf totaal onverwacht de
zestienjarige Nandhita, één van

Het laatste nieuws van Toe to Heart Is deze mail niet goed leesbaar? Bekijk de webversie.

Beste vrienden van Toe to Heart,
 
Het jaar 2017 loopt ten einde.

Voor de familie Van Berckel was het opnieuw een jaar van afscheid: na het overlijden van zijn
vader in 2016 heeft Thomas in 2017 ook van zijn moeder afscheid moeten nemen. Wij wensen
Thomas, Lalitha en Eva veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.

In oktober hebben we eveneens stil gestaan bij het overlijden van Nandhita, een jaar eerder.
 
De kinderen van Toe to Heart hebben ook dit jaar weer goed hun best gedaan en zijn
doorgestroomd naar hun volgende klas of opleiding. Daar zijn we erg blij mee, en we danken
Thomas en Lalitha voor hun niet geringe inspanningen hiervoor. Zoals uit Thomas’ eigen
bijdrage blijkt, zijn inventiviteit en flexibiliteit noodzakelijke eigenschappen bij de opvang en
ondersteuning van ‘onze’ kinderen.

Wij wensen hen, ver weg in Bangalore, maar uiteraard ook de donateurs van en andere
betrokkenen bij ons project  fijne feestdagen en een gelukkig en gezond 2018!

Bea van Els,
Voorzitter
 

Nieuwsbrief Winter 2017.pdf
Opgeslagen in Dropbox • 26 dec. 2017 18:33

https://toe-to-heart-nederland.email-provider.nl/web/pgg7wtjmqo/lsvupkafce/34na2fotej/ixvyyyaxei


de Toe to Heart kinderen van het eerste uur, en afgelopen oktober overleed mijn moeder. Als ik
dit schrijf is het begin december, het begin van de feestmaand en voor ons  een maand waar we
even goed tot rust hopen te komen om plannen te maken voor het volgend jaar.
 
De afgelopen maanden is Remco Vermeulen, een Nederlandse expat, regelmatig bij ons
geweest om de kinderen te trakteren en met zijn aanwezigheid te verblijden. Maar komende
week gaat hij terug naar Nederland en we zijn weer  actief bezig om mensen te vinden die de
naschoolse opvang kunnen verlevendigen, bijvoorbeeld door het organiseren van creatieve
activiteiten.
 
We hebben helaas te maken met een aantal complicerende factoren. De eerste is dat de
huizenprijzen in Kammanahalli,  de buurt van ons huis en dus van Toe to Heart, de pan uit
rijzen. Kammanahalli noemt men al 'KammanaManhattan'. De arme families van de kinderen
moeten verhuizen naar verder weg gelegen buurten waar ze de huur wel kunnen betalen. Vaak 
moeten de kinderen een busrit maken van wel tien kilometer en omdat het hier altijd om zes uur
al donker is, kunnen de kinderen maar kort op de opvang komen.  Daarom zorgen we
regelmatig voor activiteiten, zodat we een hechte band blijven houden. Bijvoorbeeld op
'Childrens day', 14 november, toen vierden we de verjaardag van de eerste Indiase premier
Nehru. Iedereen kreeg toen een doosje met 'Indian sweets'.  En komende week zal iedereen
weer samen zijn bij het afscheid van Remco. 

De tweede factor waar we mee te maken hebben is de klimaatverandering . Het regent hier
steeds vaker en steeds heviger. Vroeger duurde de regentijd van juni tot september,
tegenwoordig regent het wel tot half november. Vroeger was het pas echt warm in maart, zo’n
maximaal 36 graden, tegenwoordig loopt het kwik wel op tot 40 graden en is het in februari al
erg warm.  Dit is niet verwonderlijk voor een stad die ieder jaar groeit met meer dan 700.000
mensen. Kijkt u maar eens op http://worldpopulationreview.com/world-cities/bangalore-
population.

Ook om andere redenen, zoals de vervoersproblematiek, wordt de stad steeds onleefbaarder. 
Omdat het veel vaker en heviger regent komen de kinderen in de bus naar huis regelmatig vast
te zitten in het verkeer.
 
Een en ander vraagt om een wat andere opzet van de dagelijkse opvang, waar enkele kinderen
momenteel wat minder komen dan gewenst. Wij willen ervoor zorgen dat de kinderen de juiste
omgeving hebben om huiswerk te maken of om afleiding te vinden van huiselijke problemen.
We willen de kinderen zo vaak mogelijk zien, dus we doen ons best om hen aan ons te binden
met creatieve en anderszins aantrekkelijke activiteiten.

De schoolresultaten van de kinderen zijn goed, dat houden we nauwlettend in de gaten. De
laatste jaren hebben we geen zittenblijvers meer gehad.  Het is ook een heel fijne groep zoals u
op de foto's kunt zien. We hebben veel plezier met elkaar.

Vanuit een snel veranderend Bangalore in een al net zo snel veranderende wereld wensen wij u
van harte
 
Een geborgen kerstfeest en een uitbundig 2018.     
Thomas, Lalitha, Eva en de kinderen.
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Imanuel 

Imanuel  is geboren op 26 december 2007, hij is het broertje van Sulokshona en gaat naar de
2th standard, daar is godsdienst zijn favoriete vak. Omdat hij door omstandigheden twee jaar
niet naar school is gegaan, is hij ruim de oudste in de klas. Imanuel is sportief: hij houdt van

atletiek, vooral hardlopen, en hij kijkt graag cricket op de televisie. Hij heeft geen
muziekvoorkeuren, wel een favoriet gerecht: rijst met ei. Imanuel droomt ervan om militair te

worden, waarom dat zo is, kan hij niet goed uitleggen.

Gelukkig heeft hij nog tijd om na te denken over de toekomst.
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Rabosponsorfietstocht
 
Op zondag 17 september 2017 hebben zestien Toe to Heart supporters zich ingeschreven voor
de Rabosponsorfietstocht. Naast de mooie donatie van € 170 door de Rabobank werd het ook
een erg gezellige en sportieve dag met, tegen de verwachting in, zalig fietsweer!
 
Vanuit Bleiswijk werd 30 km gefietst door de toerfietsers en 85 km door ‘onze’ wielrenster Anja.
Het gemêleerde gezelschap bestond uit vrienden en familie van TTH-betrokkenen, voormalige
en huidige bestuursleden van TTH en last but not least Thomas van Berckel uit India! Hoewel
Thomas in India de fietsspieren niet traint, had hij de smaak al snel weer te pakken.
 
Houd onze nieuwsbrieven in de gaten als u volgend jaar ook mee wilt fietsen! Iedereen is meer
dan welkom!
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Jubileum 

Op de tiende van de tiende was er een receptie ter ere van mijn  veertigjarig ambtsjubileum.
Aan de genodigden had ik een bijdrage voor Toe to Heart gevraagd en dat leverde een mooi
bedrag op. Maar wat ik minstens zo leuk vond, was dat we de kinderen bij deze festiviteit
hebben kunnen betrekken. Zij hebben hartjes uit papier geknipt en heel mooi versierd.
Aangezien Thomas voor familiebezoek in september naar Nederland kwam, kon hij ze tijdig aan
mij overhandigen. Ik heb die hartjes op ansichtkaarten met foto's van de kinderen geplakt en er
met een tekst bedankkaarten van gemaakt. Mijn gasten waren blij (en sommigen zelfs ontroerd)
met hun tekening. Van het maken en het overhandigen van de bedankkaarten zijn foto's
gemaakt. Die zijn naar Thomas gestuurd zodat hij de kinderen heeft kunnen laten zien, dat hun
tekeningen echt gebruikt zijn.  Het was een gezellige receptie. Leuk dat ik juist in deze periode
bij Toe to Heart betrokken ben en op deze wijze een extra steentje heb kunnen bijdragen.

Renée van den Berg

In Memoriam M.A. van Berckel-Van de Werf.

Mieke van Berckel - van der Werf werd op 8-8-1930 geboren en is op 10-10-2017 overleden.
'Hoe bestaat het?', zou ze met een glimlach gesproken hebben over die synchroniteit in
getallen. Mijn moeder was een zeer ongecompliceerd en positief, opgewekt, nooit depressief
mens. Zeer sportief tot op late leeftijd en haar passie lag met name in de tuin waar ze kon
genieten van de kleine dingen en met name  van de buitenlucht. Zij hield zich graag op de
achtergrond waarvandaan ze met name Lalitha en haar werk voor Toe to Heart jarenlang van
harte steunde, samen met mijn vader. We zijn haar zeer dankbaar voor die steun en we zullen
onze  lieve (schoon- en groot-)ouders zeer missen. De  grote sociale betrokkenheid en
integriteit die ze in hun leven hebben getoond zetten we voort in dit project waaraan zij in zeer
grote mate vanaf het prille begin aan hebben bijgedragen. Ons werk is ook hun werk.

Thomas, Lalitha, Eva
 
In Memoriam Nandhita   

2016-2017: een jaar is verstreken.
Op 26 oktober 2016 overleed Nandhita.
Zij was een van de meisjes die lange tijd bij ons was en ze wordt zeer gemist. Nog vaak denken
wij bij Toe to Heart aan haar. Ze was er te kort! We hadden nog zoveel met haar willen delen.
Op haar sterfdag hebben we in kleine kring een lichtje voor haar gebrand.
Rust zacht, Nandhita, je blijft in onze gedachten.
 
Bea van Els, voorzitter
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Steun ons via uw internetaankopen
 
Weet u het nog?
Naast de rechtstreekse manier van
doneren, is er een andere mogelijkheid om
ons te steunen: Sponsorkliks.

Sponsorkliks is een eenvoudig systeem
van doneren via uw internetaankoop.
U koopt via internet en Toe to Heart krijgt een klein deel van het aankoopbedrag, zonder dat het
product duurder wordt!

Een korte uitleg:
U wilt via internet iets kopen of reserveren, ga dan naar www.sponsorkliks.com;
Op de Sponsorkliks-site typt u in ‘Toe to Heart’;
Kies uw favoriete webwinkel;
U bestelt zoals u dat anders ook doet;
Toe to Heart ontvangt een klein deel van uw bestede bedrag, dat deel verschilt per bedrijf. Een
mooi voorbeeld van een hoog uitkeringspercentage is booking.com, aangezien u daar o.a.
hotelkamers kunt boeken, levert dat een mooi bedrag op. Maar uiteraard zijn al uw aankopen
via Sponsorkliks zeer welkom!

De teller voor TTH staat momenteel op: 201 EURO
Een mooi resultaat!

 

Met deze vrolijke foto uit Bangalore
sluiten we deze nieuwsbrief af.

Wij wensen u allemaal heel goede
feestdagen, en een gezond 2018!

Met vriendelijke groet, namens het
bestuur van Toe to Heart,

Ans Heesterbeek
secretaris

Stichting Toe to Heart Nederland
Paradijslaan 141
5611 KM Eindhoven
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Ans Heesterbeek
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Paradijslaan 141
5611 KM Eindhoven
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Deze e-mail is verstuurd aan info@toetoheart.org. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt
ontvangen, kunt u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen.

• Voor een goede ontvangst voegt u info@toetoheart.org toe aan uw adresboek.
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