




Tekst: Sake van den Berg

Hierbij treft u de tweede editie van de nieuwskrant van Stichting Maher-
India aan en de eerste van 2014. Inmiddels zijn we volledig los van Wereld-
kinderen. Zoals we in het vorige voorzitterspraatje aangaven heeft dit be-
hoorlijk wat voeten in aarde gehad, maar de laatste, met name financiële, 
zaken zijn in februari dit jaar afgehandeld. Op 25 februari is door Wereld-
kinderen en Stichting Maher-India een overdrachtsdocument ondertekend, 
waarin de definitieve ontvlechting is vastgelegd. Dit betekent dat onze groep 
nu definitief niet meer onder de paraplu van Wereldkinderen valt, maar als 
stichting met een gezonde financiële basis volledig zelfstandig verder gaat. 
Het grote voordeel hiervan is dat nu ook alle werkzaamheden voor de spon-
soring op vrijwillige basis gebeuren en er geen betaalde krachten meer aan 
te pas komen, waardoor er nog meer van uw sponsorgeld naar de kansarme 
kinderen in India gaat.

De nieuwskrant staat weer boordevol informatie over de projecten. In februari zijn 
Sjoerd Schaaf en Hilly Hamstra in India geweest om de projecten te bezoeken, 
waarover zij in de nieuwskrant verslag uitbrengen. Regelmatig bezoek aan de 
projecten is van groot belang om de ontwikkeling binnen de projecten goed te 
kunnen volgen en te monitoren of het geld, dat wij namens u naar de projecten 
hebben overgemaakt, op de juiste manier is besteed. In de nieuwskrant heeft Ar-
jen Borduin ook het financieel verslag gepubliceerd. Deze keer is het verslag opge-
deeld in twee halfjaarlijkse verslagen, omdat het eerste halfjaar nog viel onder 
projectgroep Friesland van Wereldkinderen en, met de oprichting van de nieuwe 
stichting, het tweede halfjaar onder Stichting Maher-India valt.

Speciale aandacht willen we vragen voor de oproep voor nieuwe vrijwilligers. Sake 
van den Berg is als bestuurder gestopt, waardoor er dringend versterking nodig 
is. Hebt u altijd al gedacht om iets te betekenen voor de kansarme kinderen in 
India en altijd al gewild om wat dichter op het vuur te zitten, grijp dan nu uw kans. 
Neem contact op met een van de bestuursleden voor meer informatie. Het is altijd 
mogelijk om eerst vrijblijvend een tijdje mee te draaien en daarmee een gevoel te 
krijgen wat de stichting doet.

Achterin de nieuwskrant kunt u zien hoe u giften naar de stichting kunt 
overmaken. Uw gift komt ten goede aan de projecten die voorheen door 
projectgroep Friesland en nu dus door Stichting Maher-India worden ges-
teund.

Stichting Maher-India wenst u veel leesplezier toe. 
Opmerkingen, reacties en kopij zijn van harte 
welkom op info@maherindia.nl
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VOORZITTERSPRAATJE 
VOLLEDIG ZELFSTANDIGE STICHTING



Verdeling
Misschien kent u het mopje wel. De meester vraagt op school: “Piet, 
er zijn zes appels. Je deelt met je vader. Hoeveel krijg jij en hoeveel 
krijgt je vader? Piet antwoordt: “Ik krijg twee en mijn vader vier. De 
leerkracht: “Piet, je kent de tafels niet”. Piet: “U kent mijn vader niet”! 
Waarschijnlijk zou Piet bij een liefhebbende vader gezegd hebben 
dat hij (Piet) 4 kreeg. Die mogelijkheid bestaat ook nog. De bedoeling 
van deze inleiding is: in onze wereld gaat het om de (goede) verdeling. 
Dat blijkt moeilijk te zijn. In een aflevering van “Arm en rijk” laat de 
Belg Jan Leyers fragmenten van een Indiase bruiloft zien. De kosten 
van dit festijn waren een fortuin: 3 miljoen dollar. Het contrast wordt 
ook getoond: bittere armoe. Het verdelen van bezit levert meestal 
problemen op. Ik weet niet hoeveel oorlogen dit teweeg heeft gebracht 
of nog gaat brengen. Eén van de meest recente (woorden)oorlog is 
de annexatie van de Krim. Om dichter bij huis te blijven, soms levert 
het verdelen van een erfenis dermate problemen op dat hele families 
elkaar niet meer ontmoeten. Inderdaad, er zijn rijke mensen in India. 
De reportage liet zien dat de rijken in India  vinden dat de armen hun 
armoede “verdiend” hebben. Daar ben ik het dus zeker mee oneens. 
In vergelijk met Nederland is het contrast soms schrijnend. Er schijnt 
in Bombay iemand in een flat van 26 verdiepingen te wonen met 
zijn vrouw en twee kinderen. Op het dak kan een helikopter landen. 
Verder zijn er natuurlijk veel rijk gemeubileerde vertrekken enz. De 
laatste jaren is de economie in India fors gegroeid. En Maher krijgt, nu 
het bekend is, bijna de helft van het benodigde geld uit India zelf. Dat 
is een goed teken. De middenklasse komt op. Maar aan de onderkant 
van de samenleving sijpelt de economische groei niet door. Door het 
kastensysteem en religie lukt het maar mondjesmaat die mensen en 
kinderen te bereiken die het echt nodig hebben. Ik prijs me gelukkig 
dat we vanaf het begin van de sponsoring alleen al in Amravati en 
omgeving 20.000 kinderen naar school hebben kunnen laten gaan. 
Dankzij onze trouwe sponsors! Onlangs las ik:

Niet vergeten.
Een jongen in een Indiase sloppenwijk werd uitgelachen door zijn 
vrienden. “Jij gelooft in God, maar je bent nog steeds arm. Hij is je 
vergeten.” “God is me niet vergeten” antwoordde de jongen. “De mensen 
aan wie hij alles gegeven heeft, zijn vergeten het te delen”!
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Tekst: Sjoerd D. Schaaf
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SPONSORPROJECTEN
DIVERSE Tekst: Sjoerd D. Schaaf

Het sponsorproject in Goa
Vanaf 1980 hebben we kinderen van 
het H.C. Corso Farm gesponsord. En 
met succes. Het tehuis heeft vorig 
jaar grond verkocht aan het onder-
wijsinstituut ISEAF. Deze letters staan 
voor Indian Students Educational Aid 
Foundation. Tegenover het tehuis van 
Corso Farm is nu een nieuwe school 
gebouwd met behulp van een Duitse 
organisatie. In juli starten de oplei-
dingen. Jammer genoeg komen de 
studenten niet in aanmerking voor 
een studiebeurs. De kansarme studenten die het regulier middelbaar 
onderwijs niet kunnen volgen, leken met lege handen achter te blijven. 
Deze zogenaamde “drop-outs” krijgen nu praktijkles in technisch onderwijs 
(jongens) en in “nursing”, hulp voor alleenstaande ouderen (meisjes). Beide 
opleidingen voorzien in een behoefte. Uiteraard  kunnen de meisjes  van 
ons sponsorproject Holy Cross, Goa, daar ook van mee profiteren. We zijn blij 
dat we op deze manier verder kunnen in Goa. Jacob Mathew, de president 
van de scholen in Siolim en Arambole schrijft: “Van onze studenten hebben 
151 studenten hun examens succesvol afgelegd; 125 studenten hebben we 
een studiebeurs kunnen geven, maar er waren 472 aanvragen. Dus meer 
dan we toen konden plaatsen. Hierin komt verandering nu we in juli 2014 
er weer een schoolgebouw bij krijgen. We menen als groep dat we kun-
nen overstappen naar dit sponsorproject. Meer informatie kunt u zien op  
www.iseaf.org.  En uiteraard houden we u op de hoogte!
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WILT U ZICH INZETTEN VOOR KANSARME KINDEREN IN INDIA?

WORD VRIJWILLIGER
Door de overgang van projectgroep Friesland onder de vlag van Wereldkinderen naar 
een zelfstandige stichting zijn er extra werkzaamheden op ons af gekomen,  met name de  
financiële  administratie rondom sponsoring. Dit betekent dat we wel wat extra hulp  
kunnen gebruiken.

Stichting Maher-India streeft naar het geven van financiële hulp, gericht op de eerste 
levensbehoeften van het kind, medische verzorging en een goede opleiding, zodat 
kwetsbare kinderen in India kunnen werken aan een toekomst met meer kansen. Wilt ook 
u zich hiervoor inzetten en directer bij hulp aan kansarme kinderen betrokken zijn, meld 
u zich dan aan via info@maherindia.nl. Voor meer informatie kunt u telefonisch contact 
opnemen met Sjoerd Schaaf (tel. 058-2531248).



SPONSORPROJECTEN (VERVOLG 1) 
DIVERSE 
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Het sponsorproject in 
Amravati
Hilly en ik hebben de projecten 
in Amravati, Bhandaraj, Achalpur, 
Badneera en Whadoli kunnen 
bezoeken. We zijn onder de 
indruk van wat er bereikt is. 
Blij dat we met eigen ogen 
konden zien dat het aantal 
schoolgaande kinderen nog 
steeds toeneemt. Vooral de 
dorpen worden meer en meer 
bereikt en daar gaan de meeste 
kinderen nu naar school! In 
Amravati en Achalpur zijn 
nog boardings, in de andere 

plaatsen komen en gaan de 
kinderen dagelijks naar en van school. De scholen zien er goed 

uit. In Whadoli is er ruimtegebrek en hier wordt een etage opgebouwd. Dan 
kunnen alle kinderen weer volop de lessen volgen. 

Het sponsorproject in Bombay
Deze keer hebben we het project niet kunnen bezoeken. We hopen dat we 
een volgende keer in de gelegenheid zijn daar weer naar toe te gaan. Vol-
gens de gestuurde rapporten loopt het goed. Via een actie van de univer-
siteit in Maastricht beschikken de straatkinderen nu over een schoolbiblio-
theek en konden de hockeyteams speelmateriaal aanschaffen.

H
A
Hilly en ik hebben de projecten 
in Amravati, Bhandaraj, Achalpur, 
Badneera en Whadoli kunnen 
bezoeken. We zijn onder de 
indruk van wat er bereikt is. 
Blij dat we met eigen ogen 



MAHER 
EEN LANDELIJKE PRIJS VOOR
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Tekst: Sjoerd D. Schaaf

Op 7 februari is de organisatie Maher 
in India vereerd met de nationale 
prijs van India als beste sociaal cen-
trum in heel India. Deze belangrijke 
onderscheiding die voor diverse 
onderwerpen uitgereikt werd, is 
voor Maher van grote betekenis. 
Organisaties en personen die uit-
zonderlijk gepresteerd hebben, 
worden jaarlijks door een deskun-
dige jury beoordeeld. Dus de beste medicus, de beste bioloog, de beste 
tv commentator enz. Deze groots opgezette uitreiking was in Poona, op de 
Suryadhatta Hogeschool. 
Een oud-minister die de prijzen uitreikte besloot maar anderhalf uur later te 
komen, dus het was even wachten. Dat was maar goed ook, want de bus met 
kinderen en medewerkers van Maher kreeg op weg naar de school pech. 
Ze waren nu nog ruim op tijd! Even dreigde ikzelf roet in het eten te goo-
ien, want ik stapte pardoes in een enorm grote rangoli (uitgestrooide krijt-
tekening op de vloer). Maar het mocht de pret niet drukken. Met veel egards 
vond de uitreiking plaats. Iedere winnaar mocht later nog een dankwoord 
uitspreken. Sr. Lucy had een kort dankwoord. Ze zei onder meer: “Deze prijs 
is niet voor mij, maar voor de kinderen en medewerkers van Maher. De prijs 
is wel aan mij uitgereikt, maar die geef ik door. Immers, wat zou ik zijn zonder 
hen. En wanneer u ergens een bedelend kind ziet, trek enkele minuten van 
uw leven uit voor hulp. Of stuur een berichtje naar Maher, maar doe iets! En 
wanneer je ziet dat er mensen op straat wonen: roep de hulp in van Maher. 
Want ieder leven is kostbaar”. Het buffet aan het eind van de uitreiking was 
goed. De 7 uur durende bijeenkomst hadden ons vermoeid, maar voldaan 
zochten we onze bedden op.

Deze nationale prijs is van groot belang. Nu al krijgt Maher bijna voor 
50 procent financiële hulp uit India zelf. Dankzij de bekendheid. Kijk ook 
eens op www.maherashram.org. Daar vind u het laatste nieuws.

Op 10 mei wordt het tehuis in Jharkand geopend! 
Ook het tehuis in Ratnagiri wordt nu geholpen 
door organisaties uit Oostenrijk. Wanneer we ons 
steentje bijdragen geven we kinderen een kans!



Tekst: Arjen Borduin

FINANCIEEL OVERZICHT 
1 JANUARI 2013 - 30 JUNI 2013
In dit financieel overzicht  staan de opbrengsten en kosten van projectgroep 
Friesland over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013, toen nog deel uit-
makend van Vereniging Wereldkinderen. Op 30 juni 2013 is de ondersteun-
ing van de werkgroepen door Wereldkinderen stopgezet. Het bestuur van 
de werkgroep richtte per 1 juli 2013 de Stichting Maher-India op.

■ Kascontrole
Zoals vereist werd de financiële boekhouding gecontroleerd door een kas-
commissie. De controle vond plaats op 12 januari 2014. Er waren geen op- of 
aanmerkingen. De kas werd akkoord verklaard.

De voorgeschreven en hierna volgende onderdelen werden gecontroleerd:. Volledigheid inkomsten en uitgaven. Juistheid van de kosten en opbrengsten. Volledigheid donaties en giften. Budgetbewaking
. Projectbetalingen

■ Inkomsten projecthulp
Tot en met 30-6-2013 ontvingen we van gulle gevers en donateurs € 5.047,-- 
ten gunste van specifieke projecten. Aan algemene donaties ontvingen we 
€ 9.261,-. Naar aanleiding van onze acceptgiro actie in december 2012 voor 
het Jharkand project kregen we begin 2013 nog € 509,- overgemaakt. Het 
totaalbedrag van deze actie komt hierdoor op € 4.418,-.

■ Opbrengst ter dekking kosten
Ter dekking van kosten in de eerste helft van 2013 maakte Wereldkinderen 
nog € 698,- over. Van enkele donateurs kregen wij totaa € 30,- ter dekking 
van de kosten voor het drukken van de regiokrant.

■ Diverse inkomsten
Wij ontvingen € 595,- rente van de bank (Frieslandbank) over het jaar 2012. 

■ Uitgaven projecthulp
In de eerste helft van 2013 is er geen geld overgemaakt naar de projecten. 
Het begrote bedrag voor 2013 werd in de tweede helft van 2013 naar de 
projecten overgemaakt.

1 JANUARI  2013 T/M 31 DECEMBER 2013
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FINANCIEEL OVERZICHT FINANCIEEL OVERZICHT (VERVOLG 1) 
■ Kosten drukwerk
De drukkosten in de eerste helft van 2013, waaronder het regioblad, bed-
roegen € 675,-.

■ Diverse kosten
De via de notaris en Kamer van Koophandel gemaakte oprichtingskosten 
van Stichting Maher-India bedroegen € 698,-. De bank (Friesland Bank) bracht 
ons over het eerste halfjaar € 225,- in rekening voor gemaakte kosten.  
Per 1 juli 2013 zijn we voor de reguliere bankzaken overgegaan naar de ING bank.

1 JULI  2013 - 31 DECEMBER 2013
In dit financieel overzicht staan de opbrengsten en kosten van Stichting 
Maher-India over de periode 1 juli 2013 t/m 31 december 2013.

■ Kascontrole
De kas is door een kascommissie gecontroleerd op 12 januari 2014 en 
goedgekeurd. Informatie hieromtrent is al genoemd in de toelichting van 
het financieel overzicht 1-1-2013 t/m 30-6-2013.

■ Inkomsten projecthulp
Voor de decemberactie 2013 (Jharkand) werd € 893,75 overgemaakt. Een toch 
wel tegenvallend resultaat gezien de opbrengsten in voorgaande jaren.
Per 1 juli 2013 heeft onze stichting de sponsors van Wereldkinderen 
overgenomen die, naar aanleiding van een gemeenschappelijk schrijven van 
Wereldkinderen en Stichting Maher-India, te kennen hebben gegeven spon-
sor te willen zijn bij Stichting Maher-India. De voorbereidingen voor de inning 
van de sponsorbijdragen voor het 3e en 4e kwartaal namen helaas meer tijd 
in beslag dan door ons ingeschat, waardoor de facturering pas later in het jaar 
uitgevoerd kon worden. Medio november ontvingen we de eerste sponsorbij-
dragen. Tezamen met de bij Wereldkinderen gereserveerde sponsorbedra-
gen, die Wereldkinderen aan onze stichting heeft overgemaakt, ontvingen 
wij € 57.564,98. Dit verklaart het relatief hoge saldo, ondanks het feit dat er 
ook ruim € 42.000,- naar de projecten is overgemaakt.
Van 1 juli tot en met 31 december 2013 ontvingen 
we van gulle gevers en donateurs € 6.237,56 ten
gunste van specifieke projecten. Aan algemene 
donaties (waaronder subsidies) werd € 2.865,43 
overgemaakt.

9

1 JANUARI  2013 T/M 31 DECEMBER 2013
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FINANCIEEL OVERZICHT (VERVOLG 3) 
1 JANUARI  2013 T/M 31 DECEMBER 2013

■ Bankrente
De bankrente over het tweede halfjaar van 2013 is begin 2014 overgemaakt 
en wordt dus in het financieel overzicht van 2014 opgenomen.

■ Kosten projecthulp en sponsoring
De drukwerkkosten bedroegen € 2.389,65. Het betreft hier drukkosten 
voor de eerste uitgave van de Stichting Maher-India nieuwskrant en het 
verzenden hiervan, drukwerk voor de acceptgiro actie in december en een 
voorraad briefpapier met bijbehorende enveloppen voorzien van het logo 
van Stichting Maher-India.  
Ook als Stichting Maher-India hebben we in december 2013 kerstkaarten  
verstuurd (€ 406,73).  
Twee bestuursleden hebben de projecten in India bezocht. Het bestuur 
vindt dit projectbezoek van groot belang om te verifiëren of het door ons 
overgemaakte geld efficiënt en volgens afspraak besteed wordt. Ook vinden 
wij het een goede zaak om de situatie ter plaatse in ogenschouw te nemen. 
Eenmaal per 2 jaar worden de reis- en verblijfkosten hiervoor vergoed (€ 
2.000,-).

■ Projecthulp
Zoals door ons begroot hebben wij een totaalbedrag van € 42.285,- overge-
maakt naar de projecten, uitgesplitst in de hieronder vermelde bedragen per 
project:

■ Diverse kosten
Zoals ook in de eerste helft van het jaar bracht de bank (ING) ons ook nu 
kosten in rekening met een bedrag van € 319,35.
In de tweede helft van 2013 bedroegen de bestuurs- en representatiekosten 
€ 103,86. Aan kantoorartikelen is �€  98,70 besteed.

Sponsorproject Bombay € 2.500,-
Sponsorproject Amravati € 8.000,-
Sponsorproject Mali € 12.000,-
Aurangabad  € 1.750,-
Dharangaon € 1.050,-
Bidkin € 1.535,-

Paithan  €  2.200,-
Maher Perne Phata� €  3.000,-
Maher Ushalaya� €   1.250,-
Maher Kishoredham €   1.500,-
Maher Pardhi Wasti� €  3.500,-
Maher Jharkand €   4.000,-



                       Financieel overzicht 1-1-2013 t/m 30-6-2013 

Ontvangsten Uitgaven

saldi 01-01-2013 projecthulp

ING 2.793,00 nvt

frieslandbank 1.617,00

spaarrekening frieslandbank 29.653,00

totaal 34.063,00

projecthulp

actie december 2012 nagekomen 509,00

donaties projecten 5.047,00

donaties algemeen 9.261,00
totaal 14.817,00 totaal 0,00

opbrengst ter dekking kosten kosten projecthulp en sponsoring

budget wk 2013 698,00 regiokrant, incl. portikosten 675,00

bijdrage regiokrant 30,00

totaal 728,00 totaal 675,00

diversen diversen

rente 595,00 bankkosten 225,00

bestuurskosten 698,00

(incl. oprichtingskosten st. Maher-India

door notaris en inschrijving K.v.K)

totaal 595,00 totaal 923,00

saldi 30-6-2013

ING 968,00

frieslandbank 8.389,00

spaarrekening frieslandbank 39.248,00

totaal 48.605,00

totaal 50.203,00 totaal 50.203,00

                                    Wereldkinderen PHW Friesland
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FINANCIEEL OVERZICHT (VERVOLG 3) FINANCIEEL OVERZICHT (VERVOLG 4)

1 JANUARI  2013 T/M 31 DECEMBER 2013



12

FINANCIEEL OVERZICHT (VERVOLG 5) 
1 JANUARI  2013 T/M 31 DECEMBER 2013
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FINANCIEEL OVERZICHT 
                       Financieel overzicht 1-7-2013 t/m 31-12-2013 

Ontvangsten Uitgaven

saldi 01-07-2013 projecthulp

ING 968,04 sponsorproject B ombay 2.500,00

frieslandbank 8.389,00 sponsorproject A mravati 8.000,00

spaarrekening frieslandbank 0,00 sponsorproject Mali 12.000,00

spaarrekening ING 39.248,00 A urangabad 1.750,00

totaal 48.605,04 D harangaon 1.050,00

B idkin 1.535,00

projecthulp P aithan 2.200,00

Maher P erne P hata 3.000,00

actie dec. 2013 893,75 Maher Ushalay a 1.250,00

bijdragen sponsorprojecten 57.564,98 Maher Kishoredham 1.500,00

donaties projecten 6.237,56 Maher P ardhi W asti 3.500,00

donaties algemeen 2.865,43 Maher J harkand 4.000,00

totaal 67.561,72 totaal 42.285,00

opbrengst ter dekking kosten kosten projecthulp en sponsoring

nieuwskrant, incl. portikosten 1.009,55

bijdrage nieuwskrant 5,00 portikosten en kerstkaarten sponsoring 406,73

drukwerk st. Maher-India (voorraad brief-

papier en div. soorten enveloppen) 1.380,10

reiskosten naar sponsorprojecten 2.000,00

totaal 5,00 totaal 4.796,38

diversen diversen

rente ING uitbetaald jan 2014 0,00 bankkosten 319,35

rente frieslandb. uitbetaald jan 2014 0,00 bestuurskosten 74,86

representatiekosten 29,00

kantoorartikelen 98,70

totaal 0,00 totaal 521,91

saldi 31-12-2013

ING 9.973,67

frieslandbank 55,01

spaarrekening ING 58.539,79

totaal 68.568,47

totaal 116.171,76 totaal 116.171,76

                                    S tichting M aher-I ndia                                    S tichting M aher-I ndia



MALI GHOGARGAON 
In januari zijn Sjoerd en ik op projectbezoek geweest in India. Op onze 
website (www.maherindia.nl) kunt u een verslag lezen van de com-
plete reis.  In deze nieuwskrant wil ik u iets meer vertellen over Mali 
Gogarghaon, ons grootste sponsorproject.

Officieel worden binnen dit project 450 kinderen gesponsord, maar in de 
praktijk gaan van het sponsorgeld wel 1000 kinderen naar school! Wanneer 
er broertjes en zusjes zijn krijgen die namelijk ook hun schoolkleding en 
boeken vergoed uit het sponsorgeld, zodat ze allemaal naar school kunnen. 
De gegevens van de gesponsorde kinderen en alle uitgaven worden keurig 
bijgehouden.

Een deel van de gesponsorde kinderen woont in een boarding (kostschool), 
omdat ze wees zijn of door omstandigheden niet thuis kunnen wonen. In 
Mali Gogarghaon speelt ook de afstand van huis naar school een rol. Als de 
afstand te groot is moeten meisjes voor hun eigen veiligheid (om het risico 
op verkrachting onderweg te vermijden), ook in een boarding wonen.
Het grootste deel van de gesponsorde kinderen woont gewoon thuis, in 
één van de dorpjes in de omgeving, en gaat in het eigen dorp naar school. 
In de meeste dorpen is tegenwoordig wel een lagere school. Daar kun je in 
ieder geval de eerste 4 klassen volgen, de primary school. De highschool (5e 
t/m 10e klas) is nog niet in alle dorpen te volgen, dus voor het vervolg zijn 
met name meisjes dan weer op een boarding aangewezen. Gemiddeld zijn 
kinderen 10 jaar als ze naar de highschool gaan.

Mali Gogarghaon ligt tamelijk afgelegen, op het platteland. De omstan-
digheden zijn hier nog veel primitiever dan in de stedelijke gebieden. Maar 
ook hier rukt de moderne tijd op. De huidige meisjes in de boarding verlan-
gen bijvoorbeeld naar warm water uit de kraan in de badkamer! Begrijpelijk. 
Er wordt nu tijdens de wintermaanden water verwarmd in grote pannen 
op een houtvuur, waarmee de meisjes zich kunnen wassen.

Een solarsysteem zou een goede oplossing zijn, want zon is er 
genoeg, ook in de winter. Het zou mooi zijn wanneer
er dan meteen een opslagmogelijkheid komt voor
stroom, zodat er voortaan altijd stroom is.  Dan kan
er ook  ’s avonds geleerd en gelezen worden. Er zal 
informatie ingewonnen worden over de mogelijk-
heden en kosten.

Tekst: Hilly Hamstra
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MALI GHOGARGAON (VERVOLG 1) 
De foto is genomen in januari, 
om half 8 ’s ochtends. Het is 
nog fris, wat aan de vesten en 
hoofddoeken van de meisjes 
wel te zien is. Overdag wordt 
het wel zo’n 28 graden, maar ’s 
nachts koelt het behoorlijk af. 
Veel kinderen zijn dan ook verk-
ouden!

Om de meisjes een beetje te ver-
wennen hadden we voor ieder-
een een stuk zeep en een flesje 
talkpoeder gekocht. We hadden 
ons uiteraard laten adviseren over 
wat ze leuk zouden vinden. Ik vond het eerst maar raar om talkpoeder te 
kopen. Wilden ze graag witter lijken? Ze zien er toch prachtig uit zoals ze 
zijn? Maar daar bleek het totaal niet om te gaan: een begeleidster legde uit 
dat vrouwen en meisjes bij voorkeur de deur niet uitgaan zonder een beetje 
talkpoeder op het gezicht. Het wordt gebruikt ter verfrissing!

De boarding in Mali Gogarghaon is aan een schilderbeurt toe. Dat gaat dit 
jaar gebeuren. Het geld hiervoor is al gereserveerd. Er waren al een aan-
tal offertes opgevraagd. De superior (de leidinggevende) legde uit dat de 
meeste schilders een offerte hadden ingediend inclusief de verf. Uit ervar-
ing weten ze echter dat de kans groot is dat er een slechtere kwaliteit verf 
gebruikt gaat worden dan in de offerte staat. Goedkope verf wordt dan ge-
woon overgegoten in merkblikken om te doen voorkomen alsof er verf van 
goede kwaliteit wordt gebruikt. De verf zal daarom door haarzelf worden 
ingekocht. Alleen het werk wordt uitbesteed.

U krijgt de hartelijke groeten van de kinderen die we gesproken hebben en 
ze bedanken u voor uw hulp! Het is mooi om te zien hoe gemotiveerd de 
kinderen hier zijn om naar school te gaan en om te leren.

Ossenwagen ■

Tekst: Sjoerd D. Schaaf
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ARM EN RIJK 
Tekst: Sjoerd D. Schaaf

Arm en rijk zijn van alle tijden. Maar ongetwijfeld waar. De sociale 
verschillen in India zijn enorm, ondanks de jarenlange economis-
che vooruitgang en de opkomst van de middenklasse. Op zich goed, 
maar de waarde van de rupee is in vergelijk met vorig jaar weer zo’n 
15% gedaald. Dat betekent wie geld heeft geld houdt, want de rente 
is boven de 15%. De sociale samenstelling in India is wel erg ongelijk. 
Zelf vinden de Indiërs dat ze de grootste democratie ter wereld zijn. So-
ciaal gezien is dat niet te merken. De rijken voelen zich niet geroepen 
om wat voor de armen te doen. Dat is niet helemaal waar, want er zijn 
altijd uitzonderingen op de regel. Maar langzaam komen er scheuren 
in de verschillen. 

Op papier heeft iedereen wel recht op basisonderwijs, maar er zijn veel te weinig 
geschoolde leerkrachten. En natuurlijk ook niet voldoende schoolgebouwen. 
Toch merken we dat de “onderklasse” in beweging komt om die rechten op te ei-
sen. Boardings zijn nog altijd nodig om bescherming , voor met name meisjes, te 
bieden. De slums (sloppenwijken) bij de grote steden zijn arm. Maar elke keer valt 
me op dat de honger op het platteland geleden wordt. Nota bene door een deel 
van de bevolking die zelf voedsel produceert. Kleine boeren missen kapitaal om 
te investeren. Erger nog, meestal zitten ze zwaar in de schuld door o.a. misoogsten. 
Door het te natte of te droge weer. En om weer zaai- en pootgoed te kunnen ko-
pen, zijn ze vaak leningen aangegaan tegen torenhoge rente. De overheid heeft 
wel een fonds voor kleine boeren, maar echt helpt het niet. Bovendien houdt diez-
elfde overheid de voedselprijzen zo laag mogelijk om onrust te voorkomen. 
Dat kan ik me wel voorstellen om de prijs van voeding te drukken, maar de kleine 
boeren gaan massaal naar de grote steden. Het platteland ontvolkt en de steden 
worden alsmaar groter. Deze urbanisatie is op deze manier niet te stoppen. En 
krimp op het platteland levert geen investering in b.v. onderwijs en gezond-
heidszorg op. De kleine boeren proberen zich wel te ontworstelen, maar dat lukt 
maar mondjesmaat. De grote boeren werken dat tegen, desnoods met geld. Een 
vicieuze cirkel lijkt het wel. Er wordt een poging op regeringsniveau gedaan om de 
kleine boeren te subsidiëren. Maar door ongeschooldheid en de papierwinkel 
die dat met zich meebrengt, komt daar tot nu toe nog te weinig van terecht. 
Toch is de economische groei goed, mede door de inflatie. Was de rupee vorig 
jaar nog 4 eurocent, nu is dat 2 eurocent. En die inflatie zal toch ook eens 
gestopt moeten worden.
 
Feit is wel dat onze projecten steeds meer rupees 
voor de euro’s krijgen. Dat is dan ook positief.
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AFSCHEID NA 12½ JAAR 
Tekst: Sake van den Berg

Na 12½ jaar is het dan zover. Ik neem afscheid van een groep waar ik mij met 
hart en ziel voor heb ingezet. Om mij meer te kunnen richten op mijn gezin 
heb ik besloten om een punt te zetten achter mijn bestuursfunctie binnen 
Stichting Maher-India (voorheen projectgroep Friesland van Wereldkin-
deren). Wel met een beetje pijn in mijn hart, omdat ik weet dat er nog genoeg 
kinderen in India zijn die we kunnen helpen. Sommige mensen zeggen dat 
hulp aan deze kinderen als water naar de zee dragen is. Uiteraard kunnen we 
als groep de hele wereld niet veranderen, maar de wereld van een kind kun-
nen we wel veranderen. Ik voel me bevoorrecht dat ik hier deel van mocht 
uitmaken.

De eerste helft van de 12½ jaar heb ik de functie van penningmeester gehad, de 
andere helft bekleedde ik de rol van voorzitter waarbij ik ook de projecten Amra-
vati en Dharangaon onder mijn hoede had. Met name de twee projectreizen die ik 
heb mogen maken in 2007 en 2010 hebben grote indruk op mij gemaakt. Het zien 
van kinderen die in de meest armoedige omstandigheden moeten leven gaat je 
niet in de koude kleren zitten en heeft mij ook als mens veranderd. Groot respect 
heb ik voor de zusters die zich dag en nacht voor deze kinderen inzetten.

Nadat Wereldkinderen eind 2012 aankondigde dat zij de ondersteuning van de 
projectgroepen wilde stopzetten, hebben we als projectgroep Friesland een nieu-
we start als zelfstandige stichting gemaakt. Dit is een flinke exercitie geweest en 
heeft de bestuursleden veel tijd en energie gekost. De definitieve loskoppeling 
van en de financiële afhandeling met Wereldkinderen verliep moeizaam, maar is 
uiteindelijk gelukt. Ik ben erg blij dat we dit op een positieve manier hebben kun-
nen afsluiten. Ook ben ik erg trots op de andere bestuursleden voor het vele werk 
dat zij hebben verzet om de oprichting en start van Stichting Maher-India mo-
gelijk te maken.

Bij deze wil ik Sjoerd, Arjen en Hilly bedank-
en voor de fijne samenwerking in de laatste 
jaren en uiteraard ook de oud-bestuurs- 
leden van projectgroep Friesland in al die 
jaren daarvoor. Maar toch is er een die ik 
speciaal dank verschuldigd ben en dat is 
mijn vrouw Baukje. Zonder haar steun had 
ik mij nooit voor 100% kunnen inzetten 
voor de kansarme kinderen in India. Hele-
maal los van Stichting Maher-India zijn 
we niet, want als sponsor blijven we met 
een lijntje verbonden aan de stichting.

Tekst: Hilly Hamstra
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Tekst: Hilly Hamstra

Elk kind dat gesponsord wordt heeft z’n eigen trieste verhaal en achter-
grond. In de vorige nieuwskrant hebben we u verteld over twee zusjes. 
Deze keer wil ik u graag het verhaal vertellen van Hasina, een 11-jarig 
meisje dat sinds haar 6e jaar bij Maher woont, in Vadhu Budruk.

Op ongeveer 6-jarige leeftijd is Hasina aange-
troffen op het station in Bombay. Huilend, ra-
deloos, vies en hongerig. Ze wachtte al drie da-
gen op haar tante, in de hoop dat die terug zou 
komen om haar op te halen. Een behulpzame 
dame merkte haar op en sprak haar aan. Deze 
dame wist toevallig van het bestaan van Maher. 
Ze heeft het meisje mee naar huis genomen, 
haar verzorgd en vervolgens geregeld dat ze 
naar Maher werd gebracht.

Het verhaal zoals Hasina het zich herinnert: 
Toen ze heel klein was, werd ze door haar moe-
der naar haar tante in Bombay gebracht. Daar-
voor moesten ze heel lang met de trein reizen. 
Haar moeder liet Hasina vervolgens achter bij 
haar tante en is zelf weer weggegaan. Ze weet niet waarom. De tante 
woonde in een van de sloppenwijken in Bombay. De tante zorgde goed 
voor haar. Later trouwde de tante en kreeg zelf twee kinderen, maar ze bleef 
daarnaast ook goed voor haar nichtje zorgen.
Op een gegeven moment werd deze sloppenwijk in Bombay ontruimd.  
Grote bulldozers walsten alle huisjes van plaatmateriaal en plastic plat. Tan-
te is toen met de drie kinderen naar het station gegaan, waar ze drie kaartjes 
kocht. Toen de trein kwam zei de tante tegen haar nichtje dat ze op het 
station moest blijven. Tante stapte met haar eigen twee kinderen op de 
trein….. Het meisje heeft geen idee waar haar tante naar toe gegaan is.
Ze wordt nu goed verzorgd en er wordt van haar gehouden. Maar zoals 
bij veel kinderen het geval is die nu worden opgevangen, zorgt het ver-
leden ook bij Hasina voor veel frustraties: 

ACHTERGELATEN OP HET STATION
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Waarom heeft mijn moeder mij naar mijn tante gebracht? Waarom heeft 
mijn tante mij zomaar achtergelaten? Was ik niet genoeg waard om ook 
meegenomen te worden? Ze voelt zich in de steek gelaten, minderwaardig, 
verlaten, niet geliefd. Hoe ouder ze wordt, hoe meer ze hier mee worstelt. 
Hasina is een moslimnaam. Twee jaar geleden besloot ze niet meer zo te 
willen heten, ze wilde voortaan Mina genoemd worden….

Uiteraard krijgt ze bij haar emotionele ontwikkeling de nodige hulp. In Ma-
her wonen kinderen in een vast groepje met twee huismoeders, om zoveel 
mogelijk een gezinsstructuur te creëren. Door de week gaan ze naar de 
plaatselijke school. Daarnaast is er per drie groepen een social worker die 
de ontwikkeling van de kinderen mee bewaakt. Vanwege hun verleden heb-
ben deze kinderen vaak meer dan andere kinderen behoefte aan aandacht, 
knuffelen en bevestiging. Ook Hasina. Vorig jaar kwam ze ’s avonds na het 
eten tegen me aanleunen, zodra ze de kans kreeg. Ze had dan meestal iets 
bij zich wat ze kon laten zien, bijvoorbeeld een Engels lesboekje met alle 
letters die ze me dan ging voorlezen. Ze wilde maar wat graag op schoot 
getrokken en geknuffeld worden, om te voelen dat ze er mag zijn en de 
moeite waard is!

ACHTERGELATEN OP HET STATION (VERVOLG 1)
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