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Wilt u één of meerdere projecten steunen?

word sponsor of donateur
Stichting Maher-India steunt 4 sponsorprojecten, waar ieder jaar weer ruim 2500 kin-
deren, behalve onderwijs, ook voeding, kleding en medische verzorging krijgen. Behalve 
de sponsoring worden er nog 5 projecten gesteund die gericht zijn op bijvoorbeeld 
medische zorg, kleuterklassen, opvang van verstoten vrouwen en kinderen, coach-
ing klassen (extra bijlessen voor schoolgaande kinderen van analfabetische ouders), 
bewustwordingsprogramma’s voor vrouwen en naaiklassen voor meisjes. Meer informa-
tie over deze projecten kunt u vinden op onze website www.maherindia.nl

Uw gift is erg welkom en kunt u overmaken op rekeningnummer: nL66 ingb 0003 
4854 00 ten name van Stichting Maher-India onder vermelding van het project dat u 
wilt steunen. Onze stichting is anbi erkend, dus uw gift is fiscaal aftrekbaar.

U kunt zich als sponsor of donateur aanmelden door onderstaande strook in een 
gefrankeerde envelop op te sturen naar het secretariaat van 

Stichting Maher-India, p/a De Hammeringen 3, 9045 PT Bitgumermole.

Ik heb kennis genomen van het werk van Stichting Maher-India en wil graag:

o Donateur worden voor een bedrag van € ………… per maand.

o Sponsor worden van 1 kind / ……… kinderen à € 36,30 per kwartaal.

afzender

Naam:  ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adres:  ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Postcode en woonplaats:  ...................................................................................................................................................................................................................................................

Telefoon:  ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Email:  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Handtekening: 

Website www.maherindia.nl
E-mailadres info@maherindia.nl
Facebook /Maherindia
K.v.K.  57681511
Bank  nL66 ingb 0003 4854 00
ANBI: 87681



Ons eerste nieuwsblad van 2016! Hilly en ik zijn naar India geweest om 
de (sponsor)projecten te bezoeken. In ons kielzog reisden Annemiek  
Oppewal  en Rosanne en Suzanne, twee studenten met ons mee. 
Zij studeren aan het Hoornbeeck College in Goes.  Met Annemiek reisden 
ze meteen door naar Maher om er vrijwilligerswerk te doen.

In deze editie kunt u diverse verslagen van Hilly en mij lezen. Verder  
na-tuurlijk de column (met als altijd een knipoog op onze leefwereld) en het 
financieel jaarverslag van onze penningmeester Arjen.

De decemberactie 2015 was ronduit een succes. Maar liefst ruim € 2700,- 
kwam er binnen op onze aanvraag voor het tehuis in Miraj! Iedereen hartelijk 
dank. Het lukt niet meer om iedereen persoonlijk te bedanken, te meer  
omdat de bank ons geen adressen meer mag verschaffen. Maar op deze 
manier kan het ook.

Als bestuur van de Stichting Maher-India zijn we blij dat Jetske Dijkstra als  
algemeen bestuurslid is toegetreden. In het verleden heeft ze ons wel vaker 
bij gestaan. Ze wordt met name op de financiën ingezet als ‘back up’ voor het 
betalingssysteem. We doen toch weer een oproep om de betaling het liefst  
automatisch te laten verlopen. Want voor ons als kleine vrijwilligersorgani-
satie zit er met name voor de penningmeester veel werk in.

Ook de vormgevers en eindredactrice van harte bedankt voor de belange-
loze inzet! Dat mag ook wel eens gezegd worden.
De website en Facebook voorzien in een behoefte, gezien de reacties. Ook 
daar is vaak de meeste actuele informatie te vinden.

We wensen u veel leesplezier toe. 
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Tekst: Sjoerd D. Schaaf

vOORZItteRSpRAAtje 
deCeMbeRACtIe 2015 wAS ROnduIt een SuCCeS



Eén kannetje melk
In Amravati gaf een zuster van het Convent me een boekje om te lezen. De titel zou je 
kunnen vertalen naar ‘Wat erven onze kinderen’? Het was door een Indiase activist 
geschreven en ik herkende de problematiek van wat de Club van Rome al in de jaren 
70 beschreven had. Het dreigende tekort aan onder meer grondstoffen in de nabije 
toekomst. De energie die we in een razend tempo ‘opmaken’. Met name door het te 
hoge verbruik van fossiele brandstoffen. Eén typerend verhaal is illustratief. 

Een jonge koning begon enthousiast met regeren. Maar hij merkte al snel dat in zijn rijk 
veel arme mensen leefden. Hij vroeg een aantal van hen “Wat kan ik voor jullie doen?”. Ze 
antwoordden dat ze graag melk aan hun opgroeiende kinderen wilden geven, maar dat ze 
niet de financiële middelen hadden om melk te kunnen kopen. De koning beloofde dat hij 
dit probleem gemakkelijk kon oplossen. Immers, er woonden ook rijke mensen in het land. 
Sommigen had hij gevraagd om de armen te helpen. En dat wilden ze wel. Zijn wijze raadsheer 
had ook geluisterd en aangehoord dat de koning dit wilde oplossen. Hij waarschuwde de koning. 
Dit is niet zomaar op te lossen. De koning gaf aan dat hij opdracht aan de rijken zou geven om 
melk aan de armen af te staan. De wijze kwam met een voorstel. “Zet een grote, lege tank op 
het plein voor het paleis. In de nacht kunnen de rijken een kan melk brengen en in de tank 
doen.” De tank was zo geregeld. En  de koning zag die nacht dat er veel mensen kwamen, die 
hun kannetje in de tank leegden. De volgende morgen ging de koning naar de tank. Opende het 
deksel en zag tot zijn verbazing dat de tank vol zat met water! Hoe kon dat nu? De raadsheer 
legde het uit. Iedereen die de tank gevuld had, bijgestaan door het donker van de nacht, dacht 
dat zijn rijke buurman wel melk in de tank zou doen. En wat maakt één emmertje water nu 
uit op een tank vol melk? Dat ziet toch niemand. Alleen hadden alle brengers hetzelfde idee!  
 
De koning had iets geleerd door ervaring. Het probleem signaleren, is iets anders dan oplossen.
Drie en een half miljard mensen (bijna de helft van de wereldbevolking) hebben evenveel 
te besteden als de 62 rijkste mensen op onze wereld, stond onlangs in de krant. Met andere 
woorden: de rijken worden steeds rijker. Natuurlijk doen die rijke mensen aan hulp. Maar tegen 
hún voorwaarden. Afgezet tegen de andere problematieken: klimaatsverandering, vervuiling, 
oorlogen en de macht van de politiek lijkt of de oplossingen steeds verder weg komen te liggen. 
Het hemd is nader dan de rok blijkt maar weer. We meenden dit op te lossen met de kreet 
democratie. De minst slechte regeringsvorm, maar ook dat is niet altijd het goede antwoord. 
Jammer dat de wijze niet gezegd had om de kan met melk overdag (in het volle licht!) te geven. 
Waarschijnlijk was dan de tank gevuld met wat melk. Iets wat het daglicht wel verdragen kon. 
Maar ongetwijfeld zijn er ook dan uitvluchten om niets te geven. “Geen tijd”, “Koe is ziek”, 
enzovoort. De vluchtelingenstroom naar Europa geeft onder meer aan: geef ons alstublieft 
een toekomst, anders komen we het wel halen. Dus, om maar met een oude reclamekreet te 
eindigen: melk móet!
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Tekst: Sjoerd D. Schaaf
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                COluMn COntRASt
Tekst: Hilly Hamstra
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Sjoerd Schaaf en ik zijn begin dit jaar weer op projectbezoek geweest in In-
dia. Het was opnieuw een hele ervaring. Het was voor mij de derde keer dat 
in India was. deze had ik meer dan de vorige keren moeite met ‘wennen’ toen 
ik eenmaal terug was in nederland. je gaat meer begrijpen, ziet meer en dan 
komt het kennelijk nog meer binnen. Ook leer je mensen en kinderen beter 
kennen, er ontstaan banden. 
 
Eenmaal thuis was het contrast weer enorm: groene weilanden in plaats van het 
geelbruine India. Een grijze lucht, kou, waterplassen op de weg en sloten vol water. 
In India stonden de meeste rivieren droog, onder een strakblauwe lucht. Alles is 
hier schoon, geen bergen vuil en plastic langs de weg. Je kunt weer 130 rijden in 
plaats van langzaam slalommend vooruit te komen. Iedereen stopt netjes achter 
elkaar voor een verkeerslicht in plaats van zo veel mogelijk naast elkaar, elk gaatje 
benuttend. Alle wegen weer verhard, geen zand, kuilen en keien.
Er komt geen stof en zand door de open ramen in de auto, je haar staat niet recht-
op van het stof als je thuiskomt en je hoeft onderweg geen doek meer voor je neus 
en mond te knopen. In huis is alles strak en werkt alles. Kranen kun je gewoon open 
en dicht draaien en de wc lekt niet eens! Er zitten geen gaten in muren en plafonds 
en verf is strak aangebracht. Je kunt het water uit de kraan weer drinken. Geen 
flessen water meer en niet meer hoeven checken of de dop nog wel verzegeld is. 

Het is hier stil. Geen toeterende auto's en scooters en riksja’s, geen luidsprekers van 
de moskeeën, geen gezang en bellen van de hindoetempels, geen verkopers met 
handkarren die hun waren aanprijzen, geen bruiloftsvuurwerk, geen schallende 
muziek en pratende mensen die op straat de afwas aan het doen zijn, bezig zijn 
met een handeltje of gezellig zitten te kletsen. Mensen zijn hier allemaal binnen, in 
plaats van allemaal buiten, zoals in het warme, kleurrijke India. Er lopen en liggen 
geen geiten, koeien, varkens en honden op straat. Ha, en weer een heerlijk zacht 
bed!

Het was een mooie en zinvolle reis, waar we met een goed gevoel op terug kijken. 
Op Facebook waren we voor het eerst, voor zover er internetverbinding was, te 
volgen gedurende de reis!
Het waren drukke dagen, met volle programma’s. We wilden zelf zoveel moge-
lijk zien en onze contactpersonen wilden ook zo veel mogelijk laten zien. 
We hebben veel meegemaakt. We hebben met veel gesponsorde kinderen en 
soms ook met hun ouders gesproken. Met vrouwen binnen
selfhelpgroepen, met leraren en social workers en 
uiteraard hebben we binnen elk project overleg gehad 
met de contactpersonen en iedereen die betrokken was
bij de uitvoering van het werk. Naast de verhalen in 
deze nieuwskrant en op Facebook, komt er een verslag 
op de website.



AMRAvAtI en OMGevInG 
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Hier wacht ons een druk programma. Allereerst gaan we naar de boarding.  
Het gebouw is opgeknapt en de meisjes geven een goede voorstelling.  
Ze vertellen ons dat ze blij en dankbaar zijn dat ze via onze organisatie de 
kans krijgen om naar school te gaan. dat inspireert ons weer om verder te 
kunnen! de volgende dag gaan we naar Kastora. Hier zijn 4 selfhelpgroepen 
van vrouwen inmiddels. enthousiast vertellen ze wat ze zoal doen. veel vrou-
wen hebben kippen of geiten via het investeringsprogramma en dus inkom-
sten. er wordt gedanst in traditionele klederdracht. Maar de jongere vrouwen 
dragen die dracht bijna niet meer. de oudere vrouwen zijn meestal analfa-
beet. Iedereen heeft een voedseldistributiekaart, wat betekent dat ze ruim 
onder de armoedegrens zitten.

Dan naar Wadhali. Hier heeft de school uitbreiding nodig. Het geld is er voor, maar 
de vergunning om te mogen bouwen is er na 2 jaar wachten, nog steeds niet.  
Sr. Lily verwacht die vergunning nog wel dit jaar. ’s Avonds gaan we naar de 
school. Er wordt bijles gegeven aan kinderen die zoveel mogelijk willen leren. 
Proberen via studie een goede baan te krijgen om de armoede te ontstijgen.

De volgende morgenvroeg zitten meer dan 1300 kinderen op het plein. Er wordt 
een voorstelling gegeven. Prachtig. Aan het eind van het programma mag ik 
ze toespreken. Al begrijpen ze de mop niet die ik vertel. Of ze durfden niet te  
lachen.. Ook hier vertellen  kinderen dat ze dank zij onze steun in de rug blij zijn 
om naar school te kunnen gaan. Dan een goed gesprek met de provincial sr. Jolly. 
We bespreken een aantal veranderingen, maar geven ook aan dat we in deze snel 
veranderende wereld niet de garantie kunnen geven dat we eindeloos financiële 
steun toezeggen. Immers wij zijn afhankelijk van onze sponsors.
’s Middags naar Chikalda. Dat ligt 3600 meter boven de zeespiegel en de tem-
peratuur is zo’n 10 graden lager dan elders. Er zijn 110 kinderen in de boarding .  
We gaan naar het echopunt en schreeuwen onze namen. Inderdaad wordt het 
geluid weerkaatst. Het wordt donker en dan kunnen er hier beren komen. Die 
hebben we niet gezien, wel (brutale) apen.

’s Avonds naar Achalpur. Er zitten 35 kinderen in de boarding. Het gebouw is 
naargeestig en donker. Maar de kinderen zijn blij! Ook hier krijgen we een voor-
stelling. Maar ook verdrietige verhalen. Kinderen zonder ouders, of kinderen door 
hun ouders in de steek gelaten. Maar door een opleiding te volgen, kunnen ze 
zich wapenen tegen de toekomst. 
Sr. Leena heeft de apotheek en wil uitbreiding. Hoe dat weten we nog niet.  
Ze heeft haar zaakjes prima voor elkaar. 

Tekst: Sjoerd D. Schaaf
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De volgende morgen neemt ze ons mee 
naar een dorpje in de streek Melgat.  
In het dorpje staan solar lantaarns.  Dat 
hadden we in Chikalda ook gezien. Beton-
nen bestrating en ook hier vrouwen met 
kippen en/of geiten. Het regeringsschool-
tje was nog niet begonnen en toch was het 
al bijna elf uur..

Daarna naar Bhandaraj. Dat is het coördi-
natiecentrum van alle activiteiten. Via een 
powerpointdemonstratie kwamen we heel 
wat meer aan de weet. Enkele cijfers: In de 105 
dorpen rond Amravati wonen bijna 25.000 men-
sen, gevormd door 5780 gezinnen. Ruim 200 
gezinnen hebben hulp gekregen met het aan-
schaffen van zaai -en pootgoed. 159 gezinnen 
hebben zaad gekregen om een groentetuintje 
op te zetten. 146 gezinnen hebben hulp gehad 
voor woningverbetering, of bij het beter functi-
oneren van de waterput. Sommigen worden ge-
holpen om sanitaire verbeteringen toe te passen. 
Er zijn gezondheidstrainingen en cursussen gegeven. 89 vrouwen hebben kippen 
gekregen om via de eieren een vorm van inkomen te hebben.  Dit is allemaal op-
gezet met andere organisaties. Deze zogenaamde NGO’s krijgen regeringssteun.
Dit zien we graag. Immers het hele gezin/dorp heeft er baat bij. En dan hebben we 
het nog niet eens over het onderwijs gehad. In de meeste dorpen zijn kleuterscho-
len. De iets grotere dorpen hebben een basisschooltje. Op deze manier doet het 
sociaal werk zoals het moet. Gemakkelijk gaat dat zeker niet, maar nu zien de men-
sen dat het hen werkelijk helpt door een hogere opbrengst van hun land. Want ook 
worden er groepscursussen gegeven door de landbouwvoorlichting. Feit blijft wel: 
er is water nodig.  Ik had het idee dat het in deze regio nog wel mee viel.   Hilly 
en ik zijn in drogere streken geweest.  

Wat ook nieuw was en zeker indruk op ons maakte
 was dat er ouders vertelden wat voor geweldige hulp
de sponsoring geweest is voor hun kind(eren). 
En hoe dankbaar ze  waren voor die geboden 
kansen!
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dHARAnGAOn
Tekst: Arjen Borduin

Hoewel ik bijna 39 jaar in India kom, is het pas de tweede keer dat ik in 
dharangaon ben. Het ligt iets uit de route en pas in de jaren 80 is het 
project hier opgestart. Maar in vergelijking met een bezoek in 2010 is 
de wijk Sanjaynagar best opgeknapt.

Veel stenen huisjes nu in plaats van de traditionele modderhutten. Zelfs hier en 
daar begaanbare straten, geplaveid en wel. Dankzij regeringshulp, die nu lang-
zaam maar zeker van tijd tot tijd ook het platteland bereikt, maar ook de ont-
wikkeling door onderwijs. De naschoolse opvang wordt goed bezocht en veel 
kinderen willen bijles. Het liefst Engels. Dat komt ook omdat de social media 
sterk in opkomst zijn. De apotheek is dankzij onze bijdrage goed van genees-
middelen voorzien en voorziet zeker in een behoefte. 
Sr. Binu is maatschappelijk werkster en is daar buitengewoon goed bezig. Er is 
een aantal vrouwengroepen in diverse dorpen opgericht en deze hebben dui-
delijke doelen gesteld. Ook wordt geprobeerd om via werk meer inkomsten 
voor het gezin te krijgen. Een jeep is via een Engelse organisatie beschikbaar 
gesteld. Dat is klasse. Nu kan  de apotheek ook mobiel zijn. Sr. Janet, een jonge 
non, heeft medicijnen gestudeerd. 
Ze had graag zelf een apotheek willen beginnen, maar de plattelandssitu-
atie spreekt haar meer aan. Hilly en ik hebben er een goed gevoel bij dat we 
het HC Cross in Dharangaon dankzij uw bijdragen financieel kunnen steunen.  
Maar: de hele omgeving zit in angst. 

Als er maar genoeg regen voor de komende oogst valt. Want daar drijft de eco-
nomie van het platteland op.

Tekst: Sjoerd D. Schaaf
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dHARAnGAOn
Tekst: Arjen Borduin

FInAnCIele veRAntwOORdInG
FInAnCIeel OveRZICHt 2015 en beGROtInG 2016

 

    Financieel overzicht 1-1-2015 t/m 31-12-2015 Begroting   2016 
Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgavensaldi 1-1-2015 54.693,26 projecthulp 58.700,00 saldi 31-12-2015 46.367,09 projecthulp 60.000,00 
ING betaalrekening 5.452,27 sponsorproject Bombay/Goa 1.500,00 ING betaalrekening 756,06 sponsor projectenING spaarrekening 49.240,99 Sponsorproject Mali 16.500,00 ING spaarrekening 45.611,03 projecten algemeensponsorproject Amravati 10.000,00 

Dharangaon 3.200,00 projecthulp 55.479,43 Aurangabad 1.750,00 projecthulp 56.495,00 kosten projecth.en sponsoring 1.000,00 Paithan 750,00 bijdragen sponsorprojecten 40.160,03 Maher 25.000,00 bijdragen sponsorprojecten reservering reiskosten 2017donatie's projecten 10.535,00 donatie's projectendonaties algemeen 2.795,56 kosten projecthulp en sponsoring 2.000,00 donaties algemeennagekomen actie 2014 717,50 nagekomen actie 2015actie 2015 1.271,34 reiskosten naar sponsorprojecten 2.000,00 actie 2016
opbrengst ter dekking kosten 50,00 diversen 3.940,62 diversen 400,00 diversen 4.000,00 
bijdrage nieuwsbrief 50,00 bankkosten(incl overmaakkosten) 657,30 rente ING uitbetaald jan 2016 bankkosten(incl overmaakkosten)bestuurskosten 363,95 bestuurskostenkantoorartikelen (incl. alg portikosten) 136,16 kantoorartikelen (incl. alg portikosten)nieuwsbrieven (druk- en verzendkosten) 2.516,78 nieuwsbrieven (druk- en verzendkosten)diversen 785,02 drukwerk algemeen 159,72 drukwerk algemeenadministratiekosten 106,71 administratiekostenrente ING uitbetaald 2015 785,02 

saldi 31-12-2015 46.367,09 saldi 31-12-2016 38.262,09 ING spaarrekening 45.611,03 ING betaalrekeningING betaalrekening 756,06 ING spaarrekeningtotaal 111.007,71 totaal 111.007,71 totaal 103.262,09 totaal 103.262,09 
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FInAnCIele veRAntwOORdInG (veRvOlG 1)

Enkele toelichtingen op financieel overzicht 2015 en begroting 2016

InKOMSten:

projecthulp:
Bijdrage sponsorpojecten: 
Een aantal sponsors heeft het laatste kwartaal van 2015 nog niet overgemaakt, 
er kan nog € 465,60 binnen komen.

Actie Safe Girlchild 2014: 
In 2015 is nog € 717,50 ontvangen, dat maakt een totaal bedrag van € 2.253,34!!!

Actie Miraj 2015:
In 2015 is € 1.271,34 ontvangen,  op dit moment komen nog steeds giften binnen.

diversen:
Wij streven er naar om ongeveer een jaar als reserve aan te houden, om de con-
tinuïteit van de projecten te waarborgen. 
In de eerste week van 2015 is € 785,02 rente ontvangen van de ING. In 2016 zal 
de rente gezien de huidige rentestand ongetwijfeld lager zijn.

uItGAven:

projecthulp:
Eind 2014 is aan Bidkin een voorschot betaald voor 2015. De tweede betaling 
over 2015 is even opgeschort omdat het financieel verslag onvolledig was en te 
laat binnenkwam. Intussen zijn de problemen opgehelderd en is de betaling in 
2016 met terugwerkende kracht hervat.

Bombay en Goa zijn de twee kleinere sponsorprojecten. We hebben daarom 
voor het gemak besloten deze twee projecten administratief samen te voegen. 
Uiteraard blijven wij u van de voortgang van beide projecten op de hoogte 
houden, zoals u van ons gewend bent.

FInAnCIeel OveRZICHt 2015 en beGROtInG 2016
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FInAnCIele veRAntwOORdInG (veRvOlG 1) FInAnCIele veRAntwOORdInG (veRvOlG 2) 
Kosten projecthulp en sponsoring:
Eens per 2 jaar wordt 2000 euro uitgetrokken voor projectbezoeken, door bij 
voorkeur twee bestuursleden. Hiervoor wordt jaarlijks 1000 euro gereserveerd. 
Projectbezoeken in tussenliggende jaren worden door de bestuursleden zelf 
betaald.

Algemeen:
Voor de beoordeling van het door de penningmeester opgestelde toekomstige 
financieel jaarverslag 2016 zoeken wij weer een tweetal personen uit de groep 
sponsors of donateurs, om een kascommissie te vormen. De controle zal plaats 
vinden in januari 2017.  Wie hiervoor belangstelling heeft kan zich aanmelden 
bij de penningmeester. 

11
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Tekst: Suzanne & Rosanne

SARI-bAGS pROduCtIe In peRne pAtHA 
StAGe In MAHeR

Onze stage in Maher India zit er al weer bijna op. wat hebben we veel  
meegemaakt en gezien! we hebben de afgelopen drie maanden zo’n beetje 
alle projecten van Maher bezocht, in verschillende staten in India. 

In het begin merkten we grote verschillen tussen de cultuur in Nederland en 
in India. Zoals het eten, het klimaat, religies, gewoonten en gebruiken.  Na een 
aantal weken waren we hier meer aan gewend geraakt. We leerden steeds meer 
wat de manier van werken in India is. 

Het grootste gedeelte van onze stage hebben we in Vadhu Budruk gewerkt.  
We zijn hier een eigen project gestart voor de vrouwen in de Perne Patha  
sloppenwijk. Wij hebben ze geleerd om ‘sari-bags’ te maken. Dit zijn tassen die 
gemaakt worden van oude kledingstukken (sari’s) van de vrouwen. Dit project 
hebben we opgezet om de vrouwen zelfstandiger te maken, te zorgen dat ze 
een inkomen hebben en dat ze leren om verantwoordelijkheid te dragen voor 
hun eigen werk. 

Voor de rest hebben wij veel met de  
kinderen en vrouwen gewerkt en gepraat. 
Ook hebben wij een aantal keer geholpen 
bij productie, met tasjes en kaarten maken 
en nog veel meer.

Het was een onvergetelijke ervaring die 
we zo weer over zouden doen! 
Wij hopen dat u Maher blijft steunen 
door middel van sponsoring, uw steun is 
hard nodig!

Suzanne &   Rosanne



MAlI GHOGARGAOn 
Tekst: Hilly Hamstra
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dROOGte
Onderweg naar Mali Ghogargaon zien we dat de oogst staat te vergelen op het land. 
Het is overal super droog en stoffig. De heetste maanden moeten nog komen en de 
meeste waterputten staan nu al droog. Het heeft er voor het derde jaar op rij niet ger-
egend. Uit de put van het convent en de boarding komt steeds nog voor ongeveer 
5 minuten water uit de kraan. Dan stopt het. Als je tot het laatste gaat, komt er mod-
der mee… De put in het dorp staat al volledig droog. Om de twee dagen komt een 
tankauto water brengen in het dorp, tot nu toe gratis.
Bijna elk stuk land heeft een traditionele waterput. Door de droogte worden er nu 
teveel putten geslagen, en ook steeds dieper, waardoor bestaande putten niet meer 
genoeg water opleveren.  

We zagen dat veel boeren grote vierkante wallen hadden opgeworpen, met kuilplastic 
aan de binnenkant, waar men ’s nachts dauwafzetting in op vangt. Maar doordat de 
temperatuurverschillen hier niet heel er groot zijn levert dit naar verhouding weinig 
water op. In woestijngebieden in Afrika wordt dit systeem ook toegepast, maar daar is 
het verschil tussen de dag- en nachttemperatuur veel groter, dus meer water.
In de krant lazen we dat er al weer verscheidene bo-
eren zelfmoord hebben gepleegd. Vaak is er geen 
buffer en is er het jaar ervoor ook al een lening afges-
loten.

Dat er dit jaar minder meisjes intern wonen komt nu 
goed uit, daardoor gaan ze het met het water miss-
chien net de laatste paar weken redden tot aan de 
zomervakantie in half april. Dan gaan de meisjes die 
familie hebben naar huis.

Het dORpje MAlI GHOGARGAOn
Er zijn in het dorpje meer winkeltjes gekomen en ook hier staat nu solar straatverli-
chting, zoals we ook al in andere dorpen zijn tegengekomen. Maar er ligt nog steeds 
overal afval.  

OntwIKKelInGen
• De meisjes op de boarding zien er verzorgd uit. 
•	 In	de	boarding	is	een	waterfilter	geïnstalleerd,	
 voor het drinkwater.

SARI-bAGS pROduCtIe In peRne pAtHA 



MAlI GHOGARGAOn (veRvOlG 1) 
•	 De	gegevens	van	de	gesponsorde	kinderen	worden	allemaal	nog	steeds	zeer		
 nauwkeurig door onze contactpersoon  sr. Mary bijgehouden.  
•	 Plaatsen	van	kinderen	die	hun	schooldiploma	hebben	behaald,		worden		 	
 in het nieuwe schooljaar weer ingevuld  door  nieuwe kinderen. 
•	 Probleem	is	dat	de	thuissituaties	niet	altijd	voldoende	met	de	kinderen	mee		
 ontwikkelen.  Wanneer meisjes  verder willen leren na de basisopleiding,  zijn  
 ouders soms nog  steeds niet in staat om het benodigde schoolgeld  en overige  
 kosten te betalen.  Vaak gaat het om eenoudergezinnen, of gezinnen waarvan een  
 ouder ziek is.  En de droogte speelt uiteraard ook een rol,  daardoor is er  minder  
 werk. Het gaat op dit moment om ongeveer tien meisjes.  Voor hun zijn tot nu toe  
 allemaal individuele oplossingen gevonden. 
•	 Balwadi	loopt	goed.
•		 De	communicatie	met	dit	project	loopt	altijd	goed,	rapportages	en	verslagen 
  zijn gedetailleerd en altijd op tijd. We hebben de mogelijkheid om alle   
 boeken in te zien. 

SIRASGAOn
We bezoeken dit dorpje met zuster Shaila, die hier sinds een jaar met de mobiele  
apotheek komt. Er zitten intussen twee meisjes uit dit dorp op de boarding. 
Eerst waren het vier meisjes, maar twee zijn huilend weer naar huis gebracht. We tref-
fen die beide meisjes aan in het dorp. Het ene heeft spijt, zegt dat ze dom is geweest 
en wil volgend jaar graag een nieuwe kans. Het andere meisje barst prompt opnieuw 
in huilen uit zodra ze ons ziet en verstopt zich binnenshuis. 
We ontmoeten een groep bewoners, overwegend mannen, die op ons zitten te 
wachten in het gebouwtje waar normaliter het medische spreekuur wordt ge-
houden. Twee jongens hebben versieringen opgehangen en glunderen als ik dat 
aanwijs. Wanneer we met de mannen in gesprek gaan, blijkt dat slechts een enke-
ling kan lezen en schrijven. We vragen wie dat zou willen leren. Een flink aantal zegt 
dat te willen! Shaila is verrast: dat is in ieder 
geval positief. We praten er ook over hoe bel-
angrijk het is om het afval in het dorp op te rui-
men en het dorp schoon te houden, dat dat 
helpt om ziektes te voorkomen. Wanneer we 
zeggen dat ook mannen daar bij kunnen helpen,  
lopen een paar weg… Er is hier nog veel werk 
aan de winkel!
Zuster Shaila was erg blij dat we met haar dit 
dorp wilden bezoeken. Volgens haar heeft dit 
bezoek de bewoners extra gemotiveerd en zal 
het een positief effect op haar werk in het dorp 
hebben.

Ossenwagen ■

Tekst: Sjoerd D. Schaaf
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Twee nieuwe meisjes. Het meisje rechts is nog erg schuw.



MAlI GHOGARGAOn (veRvOlG 1) MAHeR
Tekst: Sjoerd D. Schaaf
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Het begin van het bezoek was spannend. Sr. lucy lag in het ziekenhuis. Geluk-
kig bleek later dat met wat rust en medicijnen haar toestand snel verbeterde. 
Ze had inmiddels bijna , merkten Hilly en ik, de ziekenhuiskamer als kantoor 
ingericht. Met Suzanne en Rosanna ging het uitstekend. 
beide waren bezig in de productieruimte. een grote bestelling aan gebor-
duurde kaarten moesten op tijd geleverd worden. 
Annemiek was intussen al weer in nederland. de beide studentes hadden een 
nieuw project. Ze willen dit de vrouwen in de slum pherna phata ook leren. In 
India mogen de winkeliers verkochte producten niet in een plastic zak meer 
mee geven. nu is er de “saribag”. van oude sarí’s worden opvouwbare tasjes 
gemaakt die steeds weer hergebruikt kunnen worden. vol vuur hebben de 
dames het aangepakt. nu nog de winkeliers er van overtuigen dat de saribag 
beter is dan plastic! 

pardhi wasti: 
Hilly en ik hebben het project bezocht. Er was een nieuw en beter schoolgebouw-
tje. Wat me opviel: meer meisjes dan jongens gingen naar school. We werden her-
kend en inmiddels gaan de kinderen regelmatiger naar school. Dat moet ook wel, 
want veel ouders waren er tijdelijk niet. Bezig met seizoenarbeid , waarschijnlijk in 
het noorden van India. Maar ze komen na een paar maanden zeker terug, vertelde 
de maatschappelijk werkster Artina. De behuizing was nog even slecht, maar er 
waren een paar koeien en wat jongvee. Deze Pardhi’s komen niet in aanmerking 
voor een voedseldistributiekaart. 



MAHeR (veRvOlG 1)

Want volgens de regering bestaan ze niet, 
omdat ze destijds niet geregistreerd zijn. 
Geschat wordt dat op deze manier nog 
miljoenen mensen in India leven. Wie 
niet in de burgerlijke stand  ingeschreven 
staat, klopt tevergeefs bij de overheid aan 
om hulp. Ongeregistreerde mensen mo-
gen ook niet stemmen. De kinderen van 
deze Parhdi stammen hebben een naam 
en zijn nu geregistreerd, maar gemak-
kelijk is dat niet. De autoriteiten werken 
niet van harte mee volgens Artina.

Daarna hebben we de Pherna Phata slum bezocht. Wat opviel was dat er meer 
bestrating was en sommige huizen waren nu “gerenoveerd”. Nog wel veel door het 
gebruik van zinken platen, net als het kleuterschooltje, maar beter dan de modder-
hutjes. Maar in de hete maanden april en mei moet het ontzettend warm zijn vol-
gens ons. Van vijandige blikken was nu geen sprake, we werden zelfs uitgenodigd 
om in de huisjes te kijken. De kinderen bezoeken de school  nog onregelmatig. ’s 
Morgens vaak wel, maar ’s middags is de klas kleiner. Geprobeerd wordt om dat te 
verbeteren.

Het gesprek met sr. Lucy 
verliep prettig. Ze bedankt 
ons uitvoerig voor de actie 
van het tehuis in Miraj (de 
decemberactie). Er staan 
nieuwe plannen op stapel! Ik 
kom een bekende tegen. Een 
Amerikaans meisje dat wa-
rempel mijn naam nog weet! 
Want één keer  in Maher ge-
weest zijn, staat meestal ga-
rant voor een terugkeer!

Tekst: Hilly Hamstra
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MAHeR (veRvOlG 1)

Tekst: Hilly Hamstra

pAItHAn
We komen hier op een dinsdagochtend. We ontmoeten de kinderen van de 
balwadi en de vrouwen die momenteel de naaiopleiding volgen. De kinderen 
van de coachingklas zijn naar school. Het ziet er hier allemaal netjes en ver-
zorgd uit, mede door het nieuwe zeil op de vloer. Er is een leuk programma 
voorbereid: de kinderen zingen en dansen en de nieuwe contactpersoon, sr. 
Anna,  leest het laatste rapport voor.  Het was goed om haar te leren kennen, 
dat maakt het mailcontact gemakkelijker. Het is hier nu gelukkig wat minder 
droog dan in 2014, en er zit nog water in de put!

bIdKIn
’s Middags gaan we naar Bidkin. Sinds 2014 kwamen de rapportages van 
Bidkin steeds te laat binnen en we misten een rapportage van de apotheek. 
In juni vorig jaar is ook hier een nieuwe contactpersoon benoemd, sr. Lata. 
Ze is verpleegkundige en regelt de mobiele apotheek. Daarnaast is ze de 
leidinggevende van het convent.
 
De meisjes in de boarding begroeten ons enthousiast, ze willen allemaal 
even een handje geven. Ze doen een paar dansen voor ons en willen daarna 
graag met ons op de foto. 

Het gat in de sanitaire 
ruimte in de boarding 
was nu afgesloten 
met een luik, zodat de 
meisjes  zich daar niet 
meer in verstappen of 
over struikelen.

pAItHAn en bIdKIn
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Sr. Lata weet niet waarom het rapport van de apotheek niet  binnen is ge-
komen. We hebben dus de boeken er bij gepakt en met elkaar doorgespit. 
Daaruit werd duidelijk dat, alles bij elkaar opgeteld, het betaalde bedrag 
voor de apotheek inderdaad was besteed aan de apotheek, aan medicijnen 
en aan de jeep. Lata geeft haar eigen draai aan de invulling aan het werk. 

Ze heeft het voor elkaar gekregen dat er een warmwatervoorziening is 
gekomen voor de boarding (het geld daarvoor had ze losgepeuterd bij 
een priester),  ze heeft geiten meegebracht voor de melk. Ook zorgde ze 
voor een keyboard voor de meisjes die het willen leren bespelen. Er is een 
nieuwe chauffeur, die  werkt op oproepbasis. Ook helpt hij zo nodig met de 
tuin (waarin granen en groente wordt verbouwd) en doet hij onderhouds-
klussen (heeft ook de warmwatervoorziening op het dak geïnstalleerd).   

Het financieel verslag over het afgelopen jaar was laat, maar wel prima 
in orde, zowel van de boarding als 
van de apotheek.  Er is beloofd dat 
rapportages voortaan op tijd zullen 
worden toegezonden.  

ApOtHeeK
De apotheek voorziet in een grote 
behoefte.  In Bidkin is de apotheek 
elke dag aan het eind van de middag 
geopend.  Elke ochtend van 10:00 tot 
13:00 uur wordt in diverse dorpen in 
de regio spreekuur gehouden.

[Foto warmwatervoorziening Bidkin twee 
foto’s.  Eén van de installatie op het dak, 
tweede van de kraan waar het warm wa-
ter getapt kan worden met sr. Lata er bij 
op de foto]

pAItHAn en bIdKIn (veRvOlG 1)
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Wilt u één of meerdere projecten steunen?

word sponsor of donateur
Stichting Maher-India steunt 4 sponsorprojecten, waar ieder jaar weer ruim 2500 kin-
deren, behalve onderwijs, ook voeding, kleding en medische verzorging krijgen. Behalve 
de sponsoring worden er nog 5 projecten gesteund die gericht zijn op bijvoorbeeld 
medische zorg, kleuterklassen, opvang van verstoten vrouwen en kinderen, coach-
ing klassen (extra bijlessen voor schoolgaande kinderen van analfabetische ouders), 
bewustwordingsprogramma’s voor vrouwen en naaiklassen voor meisjes. Meer informa-
tie over deze projecten kunt u vinden op onze website www.maherindia.nl
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wilt steunen. Onze stichting is anbi erkend, dus uw gift is fiscaal aftrekbaar.

U kunt zich als sponsor of donateur aanmelden door onderstaande strook in een 
gefrankeerde envelop op te sturen naar het secretariaat van 

Stichting Maher-India, p/a De Hammeringen 3, 9045 PT Bitgumermole.

Ik heb kennis genomen van het werk van Stichting Maher-India en wil graag:

o Donateur worden voor een bedrag van € ………… per maand.

o Sponsor worden van 1 kind / ……… kinderen à € 36,30 per kwartaal.
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Email:  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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