
 

 

 

STICHTING COR GEEFT HET FUTURE HOPE MEISJES HUIS 

EEN GROTE BEURT. 

Door middel van opvang huizen, medische zorg en gezonde voeding, 

holistisch onderwijs en veel sporten biedt Future Hope een veilige en 

stimulerende omgeving aan de meest kwetsbare straat en sloppenwijk 

kinderen in Kolkata, India.  

Een van de maatstaven waaraan Future Hope success afmeet, is hoe 
goed de kinderen integreren in de maatschappij. Future Hope vindt het 
belangrijk dat ieder kind zijn volle potentieel bereikt. Niet iedereen kan 
chirurg of piloot worden, maar als een kind daar de aanleg voor heeft, 
probeert Future Hope hem of haar die kans te bieden. Met de hulp van 
Future Hope hebben meer dan 500 voormalige straatkinderen werk 
gevonden in gedegen bedrijven en organisaties in India, waaronder 
HSBC, Accenture en de Hyatt. 
 
Stichting COR heeft een duurzame band met Future Hope. Twaalf jaar 
geleden maakte Sticting COR het mogelijk om een opvanghuis te 
kopen. Dit huis heeft over de jaren meerdree groepen kinderen een 
geborgen onderdak gegeven en was ruim toe aan een grote beurt.  
 
Met financiele steun van Stichting COR is in juni 2018  het huis van top 
tot teen gerepareerd en geverfd. Ook werden zonnepanelen op het dak 
geplaatst en de gloei lampen vervangen voor economische  LED 
lampen. Op deze manier worden de kinderen actief te betrokken bij 
een alternatieve vorm van energie, energie besparing en groen denken in 
het kader van een schoner milieu. 

 

In de zomer vakantie pakten de 22 meisjes (tussen 15 en 19 jaar ) en hun huismoeder, die in het 
huis wonen, alles in om te “verhuizen” naar de school,  waar ze een maand verbleven terwijl hun 
huis geschilderd werd..  

 

“To live without self-
respect, self-esteem 
and self-sufficiency 
according to me is no 
better than being 
dead…and I’ve got all 
these things from 
Future Hope.”  
 

zei Mongal, een Future Hope 
alumnus die in het derde jaar van 
een Economie studie is. Mongal 
kwam op zijn tiende als straatkind 
bij Future Hope. Hij is een wees 
en had nergens om naar toe te 

gaan.  



 
De verhuizing terug naar het fris geverfde huis was een vrolijk gebeuren. De meisjes konden 
nauwelijks wachten om de kamers, die ze met z’n drieen of vieren delen, weer eigen te maken.  
 

 

Thank you to Stichting COR! 

"The bright sunlight streaming in to 
our freshly painted home in mornings 
is so nice. Our rooms are now happy 
places. We feel inspired to keep our 
home cleaner.” 
 
zei Rijia die sinds  2006  bij Future Hope is naar 
aanleiding van een enstige medische aandoening. 
Zonder intensieve operaties en een langdurige 
behandeling was haar situatie fataal geweest. Rijia, nu 
18 jaar, zit op school in klas 9 en wil een 

verpleegkundige te worden.  


