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HOE KAN JIJ HELPEN?
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Steun een Indisch kind en haar/zijn omgeving 
voor slechts €0,86 per dag (€26 per maand).
Je zorgt hiermee voor onderwijs, schooluniform, 
eten en (indien nodig) medicijnen. Je krijgt hier-
voor elke 6 maand een brief of tekening, minstens 
één foto per jaar en je mag het kind altijd bezoe-
ken in India. Contacteer an@sahaya.eu voor 
meer informatie.

Wenskaarten, geborduurd door de vrouwen in 
Indische dorpen, kan je kopen aan €2,50/stuk. 
Er zijn maar liefst 200 verschillende motieven 
beschikbaar!

Toon de kortfi lm 'Sahaya going beyond' over onze 
projecten op school, je werk, je vereniging, ...

STORTING VRIJE BIJDRAGE

SPONSOROUDER VOOR €26/MAAND

Sahaya International.eu

An Van Rompay — Dagelijks bestuurder
Bloemstraat 4, 2740 Retie (België)

TeL 014/32 42 60
eMaIL an@sahaya.eu

Koen Van Rompay — Voorzitter
eMaIL koen@sahaya.org

CONTACTINFORMATIEKOOP EEN KAARTJE

'SAHAYA GOING BEYOND'

100% VAN JE GIFT GAAT
RECHTSTREEKS NAAR INDIA

We verwelkomen graag nieuwe vrijwilligers en 
waarderen uw hulp enorm. Neem contact op 
met ons via an@sahaya.eu.

Ook jij kan het verschil maken in het leven van 
een kind!

VRIJWILLIGER WORDEN?

WWW.SAHAYA.EU
FACEBOOK.COM/SAHAYAINTERNATIONAL.EU



Wij zamelen fondsen in om de levensomstandighe-
den van arme, achtergestelde mensen (Zuid-India) 
te verbeteren.

We werken nauw samen met Sahaya International 
Inc. (usa) en de plaatselijke organisatie read (Ru-
ral Education and Action Development) voor het 
succesvol uitwerken van diverse projecten.

Sahaya, 'hulp' in het Sanskriet (een oude Indische 
taal) is een Belgische ontwikkelingsorganisatie, 
opgericht in 2009. Het is een zusterorganisatie 
van Sahaya International (usa), opgericht door 
Koen van Rompay in 1999. 

Sayaha.eu vertegenwoordigt een netwerk van 
(100%) vrijwilligers die samenwerken met lokale 
organisaties in India.

WAT DOEN WE?

WAT IS SAHAYA.EU?

Zoals naaien, wenskaarten maken 
en werken met de computer.

BEROEPSOPLEIDINGEN

Hierdoor kunnen zeer arme, achtergestelde 
kinderen naar school gaan. Zo kunnen we deze 

kinderen een betere toekomst geven.

KINDSPONSORING

Diepe drinkwaterputten, toiletten voor de 
scholen, waterbassin om handen te wassen 

in de scholen.

VOORZIEN VAN
PROPER WATER

Goed uitgeruste scholen met beter opgeleide 
leerkrachten en de opbouw van scholen voor 

kinderen met een beperking.

BOUW VAN EIGEN 
BASISSCHOLEN

We werken aan de eco-vriendelijke 
economische ontwikkeling van kleine boeren, 

via toepassing van moderne en duurzame 
landbouwtechnieken.

ONDERSTEUNEN VAN
LANDBOUWPROJECTEN

Sahaya.eu bestaat uit een ongelooflijk 
goed netwerk van vrienden, vele teams van 

vrijwilligers en supporters die al onze dromen 
helpen waar te maken.

EEN GOED NETWERK

MEER INFORMATIE EN GETUIGENISSEN 
VIND JE OP WWW.SAHAYA.EU


