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Nieuwsbrief zomer 2016 
 
2016 Is een belangrijk en feestelijk jaar voor Maher: ten eerste werd Sr. Lucy Kurien op 

8 maart, Internationale Vrouwendag, onderscheiden met de prestigieuze Nari Shakti 

Award. Deze prijs wordt jaarlijks toegekend door The Ministry of Women and Child 

Development aan mensen die zich inzetten voor verbetering van de situatie van vrouwen 

en kinderen en dus van India. Voor haar buitengewone bijdrage aan dit doel kreeg Sr. 

Lucy de prijs uit handen van Shri Pranab Mukherjee, de huidige president van India, en 

was dus in allerlei kranten met foto en naam te zien. 

Bij haar thuiskomst werd ze dan ook binnengehaald door honderden trotse Maher 

bewoners en vrijwilligers. (zie http://maherashram.org) 

 

In juli werd Sr. Lucy benoemd tot ‘Vanitha Vrouw van het jaar’ door de meest 

vooraanstaande krant van Kerala, de  Malayala Manorama. Ook dit is een prestigieuze 

prijs die gepaard gaat met een bedrag van 100.00,- rupees (ongeveer €1500,-). 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kijk op onze vernieuwde website ( www.vriendenvanmaher.nl) voor meer foto’s.  

 

Meer goed nieuws: Maher is er geweldig trots op dat alle 27 eindexamenkandidaten 

van dit jaar geslaagd zijn! Het is moeilijk voor te stellen hoe hard deze kinderen gewerkt 

hebben om hun problematische jeugd en de stigma’s die ze met zich mee dragen (omdat 

hun moeder een prostituee is, hun vader in de gevangenis zit, ze op straat zijn geboren 

etc.) om te zetten in succes. Vaak zijn ze de eerste uit hun familie die een schooldiploma 

hebben en dus kans op een menswaardig bestaan. 

Maher heeft educatie en hard werken om je doelen te bereiken hoog in het vaandel. Het 

biedt een veilige omgeving waarin mannen en vrouwen gelijkwaardig zijn, evenals 

afkomst en religie. Natuurlijk kan dit alleen met een heleboel steun van medewerkers, 

vrijwilligers en donateurs. 

Financiën 2015  

Het financieel overzicht van Maher staat inmiddels op de website. Dankzij uw (extra) 

giften hebben wij vorig jaar 9000 euro kunnen overmaken naar Maher. Namens sr. Lucy 

en alle bewoners van Maher heel erg bedankt!  

Nieuwsbrief Maher.  

Ook vanuit Maher India wordt er 2x per jaar een Engelstalige nieuwsbrief verzonden. 

Deze nieuwsbrieven staan ook op onze website. De laatste nieuwsbrief kunt u lezen via 

deze link: http://vriendenvanmaher.nl/?page_id=821 

 

Vrijwilligersreis 

Helaas gaat de vrijwilligersreis 2017 niet door. Er waren niet genoeg aanmeldingen. Wel 

zal Gerrit volgend jaar op 5 februari aanwezig zijn bij het 20 jarig jubileum van Maher. 

 

Hoe word ik vriend? 

Vanaf € 10,-  per jaar ben je Vriend van Maher en krijg je 2 x per jaar de nieuwsbrief. 

Uiteraard worden ook losse giften zeer gewaardeerd. Periodieke giften zijn zonder 

tussenkomst van de notaris volledig aftrekbaar. Stuur ons een mail voor meer info! 

 


