
Krant Stichting Maher 

Aan onze sponsors en donateurs, 

U bent gewend geweest om altijd twee keer per jaar een nieuwsbrief van ons 

te ontvangen. Maar na veel overwegingen, is het toch tijd om in de toekomst 

het nieuws van de Stichting Maher- India via de website te laten verlopen. Zelf 

vond ik het altijd wel leuk om via ons krantje iets over onze projecten te 

vertellen. Echter de laatste 2 jaar heb ik echter niet gereisd in verband met 

corona. Maar om het nieuws via de website aan te bieden heeft ook zo z’n 

voordelen. Het kan dan meteen in kleur. Foto’s zijn dan ook duidelijker. We 

hoeven het nieuws dan niet eerst te verzamelen om een krantje samen te 

stellen. Het nieuws op de website melden heeft zeker voordelen. Na 45 jaar 

besef ik ook dat ik ouder word en het me steeds meer moeite en tijd kost om 

een heel nieuw krantje vol te schrijven. Een werkgroep met meer 

bestuursleden zou mooi zijn, maar dat is een utopie. Jarenlang hebben we 

geprobeerd om meer bestuursleden in onze werkgroep te krijgen via een 

oproep in onze nieuwskrant. Maar we zullen het met de minimale bezetting 

blijven doen. Dat lukt zeker goed, maar vergt uiteraard soms veel tijd. Geweldig 

dat u ons jarenlang steunt. Daar zijn u zeer dankbaar voor. 

We zijn blij dat de projecten weer goed lopen na de corona periode. We zijn 

ook blij dat we dit jaar € 48.000,-- aan onze projecten konden overmaken. 

Ook bent u van ons gewend dat we aan u vragen om aan het eind van het jaar 

een speciaal project te steunen. Dat doen we nu niet. Niet dat het niet nodig 

zou zijn, maar gezien de toestand in de wereld en de hoge energiekosten 

momenteel, laten we dit achterwege. Natuurlijk is het niet “ verboden’’, bij 

voorbeeld wanneer u nog een vast energiecontract hebt, geld over te maken 

voor de Stichting Maher- India. Die bijdragen komen dan ten goede van het 

voedselproject. We hebben inmiddels nieuws van onze projecten al op de 

website www. maherindia.nl staan. 

Goede en gezegende Kerstdagen toegewenst en een Gelukkig Nieuwjaar! 

Namens de Stichting Maher- India, 

Sjoerd D. Schaaf



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AFSCHEID 

 Arjen, onze vorige penningmeester, heeft om gezondheidsredenen  jammer 

genoeg ons bestuur moeten verlaten. Samen met Jetske en Jacob hebben 

onder het genot van een kopje koffie/thee afscheid genomen. Arjen,  geweldig 

bedankt voor al die 12 jaren dat je actief was voor de Stichting Maher. Je hebt 

door je inzet kansarme kinderen kansen gegeven. Samen met je vrouw Jenny 

hopen we op nog goede jaren. Sinds vorig jaar is Jacob Dijkstra de nieuwe 

penningmeester. 

BOEK 

Patrick French schreef ‘India’, een persoonlijke biografie van 1,2 miljard 

mensen”. Ik kreeg dit boek aangereikt en heb het met plezier gelezen. Een paar 

opvallende zaken : van de wereldbevolking  is 1 op de 6 Indiër. Dus is meer dan 

16 %. En met één pennenstreek werd bij de loskoppeling van Engeland in 1947 

destijds de ‘onaanraakbaarheid’ afgeschaft. Dr. Ambedkar, vader van de 

grondwet, zelf een onaanraakbare, kreeg het parlement zover om dit begrip af 

te schaffen. ‘Geen enkele Indiase staatsburger kon op grond van geslacht, ras, 

kaste , geboorteplaats of godsdienst de toegang tot een winkel, hotel, 

openbare put, badhuis of waterreservoir worden ontzegd’. Maar de praktijk is 

wel heel anders. Ik heb soms niet het idee dat er na 1947 wat dat betreft 

weinig tot  niets veranderd is. Gelukkig wel op onderwijsgebied. Meer kansloze 

kinderen hebben de kans gehad om te leren lezen en schrijven. Niet alleen 

door de investering van de regering , maar ook door initiatieven van buitenaf. 

Waarvan de Stichting Maher-India er één van is! Het aantal onaanraakbaren 

(paria’s ) in India is nog altijd zo’n 16 procent.  Of te wel de hele bevolking van 

Albanië, Australië, België, Israël, Koeweit, Libië, Nederland , Rwanda, 

Zwitserland, Zweden en Engeland. Dan pas krijgen we een idee van die 16%. 

Onvoorstelbaar. Er is ook bijna geen land ter wereld waar het analfabetisme 

nog zo hoog is. En dat daarnaast groepen zijn die door geboorte en afkomst 

juist (heel) hoog opgeleid zijn. Het verschil tussen de diverse culturen is enorm. 

Het kastenstelsel is en  blijft één van de moeilijkste begrippen om uit te leggen. 

En in de praktijk moeilijk om die aspecten van de grondwet overal goed te laten 

functioneren. Bij de economische liberalisering werden de oude structuren wel 

afgebroken. Bij de culturele aspecten heeft vernieuwing  eigenlijk niet of 

nauwelijks voor die doorbraak gezorgd zoals Ambedkar, maar ook Mahatma 

Gandhi zich hadden voorgesteld. Dit komt o. a. door het aantal verschillende 

stammen, talen, godsdiensten, klimaten, economische omstandigheden en 



grootte van het land. Ik begreep eigenlijk nooit hoe het mogelijk was dat India 

zich een democratie noemt. Maar het hindoeïsme kent eigenlijk weinig verschil 

voor het begrip “goed” of “fout”, zoals wij het hier in het westen toepassen. 

Dus daarom kunnen en blijven verschillen in het dagelijks leven nog naast 

elkaar  bestaan. In de praktijk van de democratie in India is door die houding  

toch de tolerantie gelukkig zichtbaar, want anders zou naar mijn idee India al 

lang in brokken uitéén gevallen zijn. Nu wij merken dat polarisatie hier enorm is 

toegenomen,  in India kun je spreken van tolerantie. Misschien kunnen we daar 

nog wat van leren. Toen mijn vrouw en ik 45 jaar geleden India voor de eerste 

keer bezochten, waren er in sommige gedeeltes van India hongersnood. Daar 

had het westen toen bijna geen weet van of oog voor. Door de Indiase overheid  

werd het een soort‘ publiek geheim’ gehouden. Het vliegtuig landde en vanuit 

het raampje zag ik de hutten langs de landingsbaan staan. Ik weet nog dat toen 

in Bombay ’s morgens vanaf 5 uur  speciale vrachtwagentjes  de straten langs 

ging en de doden ophaalden. Zoiets blijft altijd op je netvlies. Daarna is dankzij 

de landbouwhervormingen (de zgn. groene revolutie) en de sterk verbeterde 

logistiek een echte hongersnood gelukkig uitgebleven. Ik ben blij dat ik het 

boek gelezen heb. Echt een aanrader! 

Garibi hatas! (Schaf de armoede af)Met deze leus is Indira Gandhi indertijd de 

verkiezingen ingegaan. Op zich een goed gekozen slogan. In 1984 leefden in 

India van iedere 20 mensen er 17 van minder dan 2 euro per dag. En van die 17 

leefden de helft van minder dan 1,25 euro. Pas na 2005 trad er een sterke 

verbetering op voor armere groepen in India. Al geldt dat nu nog niet voor een 

kwart van de bevolking. Dus er is nog veel werk te doen. In praatprogramma’s 

op tv hier wordt er ook vaak over “armoede” in Nederland gesproken. Maar de 

ene armoede is de andere armoede  bij lange na niet. Ik vind dan ook het 

woord ‘armoede’ in Nederland ook niet van toepassing. Je kunt nog steeds 

beter in Nederland in die zogenaamde armoede wonen dan in India of Afrika. 

Dat is wel duidelijk. Armoede, ziekte, oorlogen enz. trekken zich echter niets 

van grenzen aan. Van economische hulp aan zwakkere landen is wel sprake 

geweest, maar niet de indertijd beloofde hulp is meestal niets of weinig op 

regeringsniveau terecht gekomen. Mooie woorden, maar te weinig daden. Op 

particulier initiatief is er een veel beter resultaat geboekt. Korte lijnen en kleine 

projecten. Dan is het ook controleerbaar! Ook in dit geval is het hemd nader 

dan de spreekwoordelijke rok. Indira Gandhi won met deze armoede leus 

indertijd  wel de verkiezingen, maar natuurlijk niet de strijd tegen de armoede. 

Ik denk ook niet dat het mogelijk is de armoede in de wereld af te schaffen. 



Wel is het zo dat veel armoede veelal  een keuze van regeringen is. Immers de 

mensheid is in staat om overal ter wereld op elke plek een bom te laten 

vallen.(zie wat er in Oekraïne gebeurt) Dat zou ook een voedselbom kunnen en 

moeten zijn! Niet dat het op lange termijn iets oplost. Indertijd hebben we 

sommige volken in de nabijheid van de Sahara te lang voedsel gestuurd. 

Daartoe nam elk initiatief van de eigen bevolking af om iets zelf te 

ondernemen. En toen die voedselhulp sterk afnam kwamen ze tot ontdekking 

dat veel kennis van ‘overleven in een arm gebied’ al bijna niet meer bekend 

was bij de bevolking. Bij hongersnood is noodhulp noodzaak Voor armoede 

bestrijding tijdelijke hulp goed. Voor onderwijs is een lange adem nodig. 

Gebraden duiven vliegen je nergens ter wereld in de mond, zelfredzaamheid is 

nodig om daadwerkelijk in leven te blijven. Uiteraard niet ten koste van een 

ander. Onze economische vooruitgang is o.a. wel ten koste van milieuvervuiling 

tot stand gekomen. En dan komt het woord ‘klimaatsverandering’ 

tegenwoordig ook ter sprake. Bewezen is dat milieuvervuiling, het kappen van 

bossen, ontwikkeling van de industrie  e.d. een nadelig effect heeft op het 

klimaat.  Het lijkt of landen in de tropen erger gestraft worden dan landen met 

een meer gematigd klimaat. Al hoewel er bij ons de laatste jaren een flink 

aantal millimeters neerslag minder is gevallen. De grote overstroming in 

Pakistan is één van de voorbeelden. Maar om 40 miljard van het westen te 

vragen vanwege ‘luchtvervuiling’ gaat me te ver. India en Pakistan hebben wat 

dat betreft boter op hun hoofd. Door intensieve veeteelt (schapen en geiten) is 

er weinig groen meer. Houtkap om eten te koken heeft jarenlang erosie 

veroorzaakt. Daardoor wordt het steeds droger. De boringen naar grondwater 

om de gewassen te irrigeren heeft het waterprobleem alleen maar verergerd. 

De volgende probleem heeft zich al aan gediend: strijd om het water. Bomen 

en groene planten houden water langer vast en stellen daardoor als het ware 

de verdamping uit. De ontbossing in Brazilië zou op lange termijn nog wel eens 

een groter effect op het klimaat hebben dan  sommige vormen van industrie. 

En inderdaad, het vliegverkeer neemt na de corona periode weer fors toe. Alsof 

er niks veranderd is. Extremiteit neemt toe: waar het normaliter droog, neemt 

de droogte toe, waar het warmer is, neemt de temperatuur toe. Ik ben wel van 

mening dat door klimaatsverandering de armoede eerder toe –dan afneemt. 

Shoba  

Een kijkje in het leven van een Indiase vrouw 



Bijna 25 jaar ken ik haar nu. Ze is opgegroeid in één van de dorpjes in de buurt 

van Mali Ghogargaon. Ze heeft in Mali Ghogargon haar lagere schooltijd door 

gebracht. Daar hebben we – dankzij onze sponsors - een succes-sponsorproject 

sinds 1979. Immers onderwijs is dé sleutel tot ontwikkeling. Honderden 

kinderen hebben daar in al die jaren de kans gekregen om een opleiding te 

volgen. Shoba is getrouwd met Jacob. Ze hebben twee jongens. De één 

studeert nog en de ander is verpleger. Indertijd is Shoba (55 jaar inmiddels )via 

het door ons gestimuleerd en gefinancierd vrouwenproject “Womenpower” 

goed bijgeschoold. Zelf is ze nu al 22 jaar kleuteronderwijzeres. Ik heb haar als 

het ware zien groeien in haar werk. Ze geniet zichtbaar van het werk bij de 

jongste kinderen. Haar grootste wens was om Engels te leren. En dat heeft ze 

gedaan. Drie jaar lang heeft ze via avondonderwijs bij een vrouw uit het dorp 

Engels geleerd. Haar woordenschat is nog wel wat beknopt, maar we kunnen 

elkaar begrijpen in het Engels. Niet voor niets is Engels de tweede taal van 

India. Gelukkig kan ik inmiddels na al die jaren ook wat Hindi en Marathi 

woorden. We kunnen sinds vorig jaar appen, nu de zendmast dichterbij Mali 

Ghogargaon gekomen is en  de wifi goed kan ondersteunen. Ik leer veel over 

hoe het leven voor arme mensen is. De armoe is meestal op het platteland, bij 

de kleine boertjes. Dat is verklaarbaar: wanneer een oogst mislukt door te 

weinig of teveel regen, wordt er tegen een (hoge) rente geld geleend om het 

hoofd boven water te kunnen houden. Mislukt daarna nog eens de volgende 

oogst, dan ontstaan er nog grotere  problemen. De tweede lening wordt dan 

wel verstrekt , maar via een veel  hogere rente. En om dan weer uit de 

schulden te komen is en blijft moeilijk, soms onmogelijk. Vier jaar geleden 

werden zij en haar man door een ramp getroffen. Haar man kreeg ineens een 

eenzijdige verlamming. Geen werk en geen inkomen meer van zijn kant dus Het 

salaris van Shoba is eigenlijk niet genoeg. Ik zag dat ze maar een schijntje 

verdiend. Er bestaat geen uniforme regel in de salarisschaal. Onderwijskrachten 

op het platteland verdienen soms nog niet de helft van wat het zou moeten 

zijn, in vergelijking met de stad. Omgerekend maar €65,-- per maand  .  Na veel 

aandringen krijgt ze nu €80.De inflatie is jaarlijks gemiddeld zo’n 6 %.€80,-- is 

nog niet veel voor een volledige werkweek, maar goed, toch alvast een flinke 

verhoging. Ze had inmiddels al via het vrouwenproject wat geld geleend. Daar 

hoeft ze gelukkig geen rente voor te betalen. Maar het leven daar is duur. 

Sommigen kunnen zich nog geen aankoop van een gasfles veroorloven. Of de 

flessen zijn niet te leveren. Dan kan er nu dankzij de vrouwengroep bij iemand 

anders gekookt worden. Haar man Jacob krijgt nu gratis medicijnen vanuit het 

Holy Cross. Maar er zijn geen sociale voorzieningen in India. Indertijd hebben 



we (onze stichting uiteraard) via sr. Mary 138 lemen hutten ‘herbouwd” in 

stenen huisjes. Zij had de leiding daarbij indertijd. Sr. Mary is nog wel in Mali 

Ghogargaon, maar ze is 84 jaar inmiddels. Via een streekproject is Shoba 

aangemeld voor een eenmalige bijdrage om hun lekkend modderhutje te 

vervangen. Eind vorig jaar werd de aanvraag goedgekeurd, maar kreeg ze het 

geld nog niet. Dat is nu meer dan een jaar geleden. De vergunning is er 

eindelijk. Want ze moet zelf bouwmaterialen kopen. Het zand kon eerst niet 

geleverd worden, omdat het heel lang hoog water in de rivier bleef staan na de 

moessontijd. Alleen wanneer de rivier droog valt, is zandwinning mogelijk. Het 

zand is er nu. Ze stuurde me een foto van de berg zand. Het benodigde ijzer is 

ook geleverd met de nodige vertraging. Het moest uit Aurangabad komen, op 

zo’n 90 km afstand. Dan zijn de vrachtkosten hoog. Het cement is al jaren op de 

bon, erg duur  en van slechte kwaliteit. Tenminste dat vinden wij. Nu naar bijna 

een jaar heeft ze alles dan toch bij elkaar. Haar man wordt door haar verzorgd. 

Jacob kan nauwelijks meer  lopen. Begin november (nu de droge tijd 

aangebroken is) zou het goed zijn om met de bouw te beginnen. Maar wanneer 

komt  het geld? In de tussentijd heeft Shoba onder het plastic buiten geslapen 

om het bouwmateriaal te bewaken! Er zijn altijd kapers op de kust wanneer het 

donker is. Het cement is ondergebracht in een stenen gebouw, omdat er 

natuurlijk geen water bij mag komen. Dan is het uiteraard voor gebruik 

waardeloos . Dit jaar duurt de regenperiode erg lang en weer is de bouw 

minimaal een maand verschoven. Trots stuurt ze me wel foto’s van het 

bouwmateriaal . Ik weet dat ze me wekelijks op de hoogte gaat houden van het 

vorderingen. .Maar om in elkaars ‘wereld’ te kunnen komen? Dat valt nog niet 

mee. Ze had nog nooit van Nederland gehoord en heeft geen idee waar het is.  

Misschien begrijpelijk , want ons landje is maar 10% van de staat Maharastra 

waar ze woont Maar voor de meeste Indiërs is de wereld alleen India. 

Trouwens, zo vreemd is dat eigenlijk ook niet. Sommige Amerikaanse 

presidenten hadden ook moeite om Afrikaanse landen aan te kunnen 

benoemen of aanwijzen zag ik eens in een tv- uitzending. Maar nu ik dit schrijf 

is er  verandering in haar situatie gekomen. Het eerste gedeelte van het 

toegezegde geld is gekomen!  Ik hoop van harte dat we eens een foto van haar 

huisje kunnen laten zien op onze website! 

Sponsorprojecten 

Van het sponsorproject Amravati kreeg ik een prachtig half jaarlijks rapport. 

Een paar bijzonderheden. 



Wadali: ( ligt aan de rand van Amravati in de buurt van een voormalige 

sloppenwijk)  Deze school hebben we enkele jaren geleden laten herbouwen. 

Er was een oude school uit 1979. Maar het gebouw  was van slechte kwaliteit, 

te klein bovendien. Omdat er geen grond meer beschikbaar was, is er nu een 

verdieping op geplaatst. “Kinderen zijn als nat cement, wat hen ‘opvalt’ maakt 

indruk’ schrijft de zuster. Dat vind ik een mooie vergelijking. Immers kinderen 

drinken als het ware kennis op wanneer ze de kans krijgen om naar school te 

gaan. Naast het onderwijs is er ook naschoolse opvang. Er is o.a. 

avondonderwijs voor volwassenen. Diverse cursussen worden gegeven. Er is 

een kinderparlement. De bedoeling is dat kinderen daarbij vertrouwen opdoen 

om later in de maatschappij op te komen voor de zwakkeren in de 

samenleving. De leerkrachten bezoeken de huisgezinnen. De thuissituatie kan 

degelijk verschil maken hoe de schooltijd voor een kind verloopt. Een kleine 

greep uit het programma: 

 De school heeft o.a. een boomplant dag gehouden. “Girlsday”: aandacht voor 

leefomstandigheden van meisjes en vrouwen. (De meeste scholen hebben hier 

aandacht voor gehad, gelukkig), de ‘dag van de leerkracht’: doel respect tonen 

voor je leerkracht. Onafhankelijkheidsdag . Deze keer bijzonder want het was 

75 jaar geleden dat India onafhankelijk werd van Engeland.” .Aandacht voor 

moeder aarde’(milieuproblematiek). Verschillende  tekencompetities, sport en 

speldagen, gezondheidsweek. Enzovoort. 

Bhandaraj: (dorp op het platteland met een aantal dorpjes er om heen, 

plattelandsgebied)In dit gebied zijn we indertijd met kleuterschooltjes 

begonnen. De kinderen werden ‘geaccepteerd’ wanneer ze per week één steen 

mee brachten.. De zusters hadden namelijk ontdekt dat het dan als het ware 

ook ‘hun eigen’ schooltje was. Er werd niet meer vernield. Daarna is de lagere 

school e.d. gestart. Er werd een ziekenhuis gebouwd en de hele streek is 

ontwikkeld.  Inmiddels zijn er meer dan honderd vrouwengroepen actief. Echt 

een succesverhaal. Als laatste is er ’s avonds landbouwonderwijs voor de 

boeren. Na een aarzelend begin , loopt dit inmiddels goed. Er is een apotheek,  

en een ruimte voor vrouwen om cursussen te volgen). In het rapport “wat 

waren de kinderen blij dat de school na bijna 2 jaar weer functioneerde”. Ja, 

online les was meestal onmogelijk in dit gebied, dus ik kan me het wel 

voorstellen dat de kinderen weer graag naar school gingen. Ook hier werd de 

‘dag van de leerkracht’ gevierd. En’ girlsday’ uiteraard. Vooral in de 

plattelandsgebieden is het voor meisjes en vrouwen moeilijk om zich vrij(er) te 



kunnen ontwikkelen. Kindhuwelijken komen nog veelvuldig voor. Meestal uit 

economische overwegingen. 

Badneera: stationsplaats. Hier stopt de trein van Bombay naar Nagpur. In de 

loop van de jaren is de school voortdurend uitgebreid. Indertijd hebben we 

samen met een Duitse organisatie voor de bouw van de school kunnen zorgen. 

Dat zelfde hebben we ook in Aurangabad gedaan. 

Wat voor alle scholen geldt: in het rapport wordt opgemerkt dat de kinderen 

blij zijn met de schoenen, schooltas, schoolkleding, schoolgeld, medische 

check-uo en eten! Rond het vrij grote station wordt nog veel gebedeld , ook 

door kinderen. Wat de schoenen betreft: niet alleen de meisjes vinden die 

mooi, maar in de hete periode mei/juni kunnen ze nu op asfalt lopen. Want het 

wordt 40 graden of hoger en dan is het onmogelijk om op asfalt te blijven 

kunnen lopen. Meer dan 1500 leerlingen inmiddels 

Amravati:  De scholen hebben een totaal van ruim 3000 leerlingen verdeeld in 

hostel , basisschool en de high school. Ook deze drie instituten staan op het 

terrein van het Holy Cross. De basisschool is met geld van de werkgroep op het 

terrein gebouwd. Er was een school verderop in de stad, maar een organisatie 

‘eiste’ 20 jaar geleden de grond op. Processen in India vergen veel tijd en 

enkele jaren terug is het Holy Cross via de rechtspraak in het gelijk gesteld. Dat 

gebouw wordt nu gebruikt om meisjes op te leiden voor maatschappelijk werk 

en gezinsverzorging. Ook is er een opvang van alleenstaande meisjes en 

vrouwen. De High school is indertijd uitgebreid met een etage. Een tweede 

etage kan niet , want dat kan het oude gebouw niet dragen. Het hostel 

functioneert weer als vanouds. Opvang van meisjes uit de omliggende dorpen. 

Het aantal varieert van tussen de 30 en 50. 

Nagpur. In deze miljoenenstad zijn er twee balwadi’s (kleuterscholen). 

Daarnaast huiswerkbegeleiding na de schooldag. Deze zogenaamde ‘coaching 

classes’ zijn daar erg belangrijk omdat meestal de ouders na de schooltijd (nog) 

niet thuis zijn van hun werk. Basisscholen zijn hier regeringsscholen. 

Chikalda: Hier heeft de corona flink toegeslagen. De zuster die de schoolleiding 

had hier, is er aan overleden. Nog maar net 42 jaar. Bijna de hele staf van het 

tehuis heeft in het ziekenhuis gelegen. En nog altijd zijn de effecten hiervan 

zichtbaar. Mondjesmaat zijn de kinderen weer naar school gegaan, maar het 

leerlingental is nog niet op het oude niveau. Bijna 300 kinderen krijgen hier les. 

In het dorp is een vorm van voortgezet onderwijs. Jammer genoeg gaan nog te 



weinig meisjes deze vorm van voortgezet onderwijs volgen. De apotheek heeft 

in de bergstreek veel werk gedaan in de laatste twee jaar. 

 

Sint Maarten actie in de Gaastmar. 

Twee jaar lang kon ik persoonlijk de jaarlijkse cheque niet in ontvangst nemen, 

vanwege corona. Maar op 11-11-2022 kon ik in het dorpshuis aanwezig zijn. De 

jaarlijkse bijdrage was de hoogste ooit! Waarin een klein dorp laat zien dat de 

gemeenschap bijdraagt aan de ontwikkeling van kinderen in de derde wereld. 

Hartelijk dank kinderen en initiatiefnemers in de Gaastmar! Het sponsor project 

kan weer vooruit! 

 

Achalpur. Deze plaats ligt op de weg naar Chikalda. Indertijd hebben we hier 6 

lokalen op de bestaande school laten bouwen. In het hostel zijn momenteel 28 

meisjes. De rest van het leerlingen aantal komt van dit vrij grote dorp.De school 

heeft ruim 400 leerlingen. 

Bhandaraj. Zowel hier als in Chikalda wonen groepen mensen die niet 

geregistreerd zijn. Bergstammen die leefden  van de bossen. Roofdieren 



schieten, (zeldzame) vogels vangen. We hebben eens (vanuit een jeep) een 

tijger gezien, maar hij was snel weg. Onderweg naar Chikalda wordt je auto 

gecontroleerd op wapens, stropersmateriaal of gevangen dieren. De laatste 20 

jaar zijn er niet alleen bijna geen wilde dieren meer. Alleen in Chikalda is het 

niet verstandig om ’s nachts alleen in de bossen te gaan. Wilde beren zijn er 

zeker aanwezig. In de strijd tegen het analfabetisme hebben met name 

Chikalda en Bhandaraj grote stappen gezet. Niet alleen in het leren lezen en 

schrijven, maar veel jagers/ stropers zijn nu kleine boeren. In Chikalda wordt 

koffie verbouwd. In Bhandaraj de traditionele landbouw, dus rijst  met hier en 

daar sinaasappelboomgaarden. 

Aurangabad: Daar lopen de projecten goed. De school in Rahul Nagar beter 

bekend als het “voddenrapersproject” is voor een gedeelte gerenoveerd. In de 

slum waar de kinderen vandaan komen is een betere op vangplaats gebouw 

(wel klein, maar er is jammer genoeg geen grond meer) voor kinderen beneden 

de 4 jaar. Hier worden ze gewassen en verzorgd. Sr. Binu heeft een vrij groot 

irrigatie project kunnen ontwikkelen en dat gaat uitstekend. Er worden veel 

groenten verbouwd die in de stad op de markt verkocht worden. Maar ook de 

schooltjes in de dorpen lopen uitstekend, dankzij de  Trushna foundation. Het 

plan is om nog meer dorpen aan te sluiten, maar dat heeft meer tijd nodig. 

Mali Ghogargaon: er zijn een kleine 500 sponsor kinderen. Nog altijd loopt dit 

project goed. Waarschijnlijk doordat sr. Mary het vaste aanspreekpunt is. 

Momenteel zijn er 29 meisjes in het hostel. Langzamerhand na de corona 

periode komen ze mondjesmaat weer terug. De kleuterschool van Shoba loopt 

goed. Van de school in Bombay hebben we nog geen tussenrapport ontvangen. 

Maher: Dit project heeft weinig last gehad van epidemie! Opvallend. Twee 

oorzaken: er waren genoeg vaccins en de staf heeft als onderwijzend personeel 

gefungeerd. Bovendien konden, dankzij de faciliteiten er ook volop online les 

gegeven worden. In de tussentijd heeft sr. Nog kans gezien om een nieuw 

project op te starten. Kinderen van ‘steenmakersfamilies’ (bricklayers) worden 

inmiddels  opgevangen en krijgen voedsel. Het bleek dat de kinderen vanaf 5 

jaar oud al mee moesten helpen! Sr. Lucy vertelde dat ze tranen in de ogen 

kreeg bij het zien van deze armoede. Veel kinderen waren ondervoed. Op de 

foto’s die ze stuurde, zien we dat ze blij zijn met de hulp. Sr. Lucy maakte ook 

melding dat ronselaars de dorpen afstropen om aan de ouders kinderen te 

vragen om te werken. Dan weet je dat er weinig verdiend wordt en het lang 

werkdagen worden onder veelal erbarmelijke omstandigheden. Maar wat moet 



je met het vullen van de monden? Dat is en blijft een dilemma voor ouders. 

Hopelijk vragen ze om hulp. Dat is geen teken van zwakte, maar een teken van 

wijsheid. Immers de toekomst van je kind(eren) staat op het spel. In een 

krantenartikel wat ik onlangs las, stond zelfs dat een vorm van slavernij weer 

‘helemaal’ terug is in sommige streken. Gelukkig was voor ons de financiële 

bijdrage niet moeilijk omdat we relatief gezien juist weinig nieuwe aanvragen 

hadden gekregen. Het is de bedoeling dat we weer de projecten gaan 

bezoeken. Dat levert vast weer informatie op. Alle sponsors en donoren 

hartelijk dank voor de bijdragen! 

Sjoerd D. Schaaf 

 

 

 


