van de voorzitter
Het jaar 2021 zal de geschiedenis ingaan als het coronajaar. En waarschijnlijk
ook nog wel 2022 voor het grootste gedeelte. Want de vijand is nog lang
niet verslagen. Misschien is het zelfs wel blijvend. Voor onze stichting uiteraard ook een merkwaardig jaar. Geen acties (uitgezonderd de St. Maarten
actie op 11 november jl. in de Gaastmar.
Altijd elk jaar wordt die St. Maarten in het hele dorp op de traditionele datum
gehouden en is al een traditie op zichzelf geworden! Een foto van de cheque in
deze editie. Ons krantje zou in mei j.l. uitgekomen zijn. Maar de computer van
onze opmaker en ontwerper, Rudmer, hield er mee op. Alle gegevens verdwenen! Toen hebben we besloten om in december weer het krantje uit te geven.
Want er was ook weinig nieuws. Vanuit India bijna geen rapportage vanuit de
scholen, dat kan ook niet anders door de diverse lockdowns. Ook de financiële
rapporten zijn vertraagd of blijven achterwege. Dat betekent dat het aangaan
van nieuwe projecten ook vertraagd is en wordt. Dat kost me zelfs moeite om
een hele nieuwsbrief vol te schrijven, nu de Indiase rapportage voor een groot
gedeelte ontbreekt, maar het is even niet anders.
De vaccinaties zorgen wel voor meer bescherming tegen het virus, maar in
India gaat het nog mondjesmaat. Dat betekent dat het in arme landen veel
slechter is gesteld dan bij ons. Niet alleen in de zorg, maar ook de beschikbaarheid van de vaccins. In India worden toch veel vaccins gemaakt, maar ook
veel worden er uitgevoerd, begrijp ik .Nu ruziën de staten onderling wie de
beschikbare ampullen krijgt. Op 15 april j.l. 2020 waren er in de staat Kashmir
toch al 8 miljoen mensen gevaccineerd! Dat heeft ongetwijfeld met politiek te
maken. Kashmir is de staat die vanaf 1948 betwist worden door Pakistan en India. Door ze daar nu alvast te vaccineren wordt de wind uit de zeilen genomen
door India. Het zou me niet verbazen dat het zo gegaan is. Maar door het grote
bevolkingsgetal (1,3 miljard!) zal een vaccinatie bij benadering 2 á 3 jaar duren.
Na Amerika heeft India tot nu toe de meeste doden. Wel kijk ik bijna wekelijks
op de ‘coronakaart’. Dagelijks wordt die kaart per land bijgehouden. Het aantal
besmettingen, ziekenhuis opnamen en doden o.a. worden er op aangegeven.
Het is maar de vraag in hoeverre die cijfers van India betrouwbaar zijn. Veel
gestorvenen worden niet onderzocht om de doodsoorzaak aan het licht te
brengen . Dus is het aantal zeker meer dan de kaart aan geeft.
Gezondheidszorg is uiteraard (ook) een kwestie van geld. Gebrek aan plaatsen in de ziekenhuizen, medicijnen en andere medische voorzieningen en ga
zo maar door. Een regelrechte ramp voor India. Het vaccin wat veel gebruikt
wordt heet Covidshield. Een toepasselijke naam, dat wel. Vanaf 45 jaar is het
beschikbaar, maar sommigen moeten er voor betalen. Ja, dat is weer typisch
India. Barkha Dutt, een bekenden journaliste vertelt op youtube het verhaal
van haar vader. Wel met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht en aan
de zuurstof gelegen, na een rit waarin ze op google maps een route zocht om
het ziekenhuis te kunnen bereiken. Hopeloos vast in het verkeer. En vertelt
ze, maar vader had nog geluk. Hij heeft daar daadwerkelijk op de IC gelegen,
maar duizenden sterven zonder middelen voor het ziekenhuis.
Het geeft aan dat de toestand erbarmelijk moet zijn.

Sjoerd D. Schaaf
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Bestuursverandering
Arjen Borduin is jarenlang penningmeester geweest, maar heeft nu besloten om die functie over te dragen. Hij blijft voorlopig nog wel lid van ons bestuur. Arjen, bedankt voor al die jaren als penningmeester voor onze stichting. Gelukkig hebben we een nieuwe penningmeester kunnen vinden.
Het is Jacob Dijkstra uit Bitgummole. Hij is belastingadviseur. Van harte welkom in het bestuur. Laura Wijma zou ook misschien deel uit maken van onze
groep. Zij was van plan om een project in Aurangabad te ondersteunen van
Vijava Polke (zie artikel elders in onze krant). Ze zou in april daar naar toe, maar
corona gooide roet in het eten. We hopen dat in de komende tijd het project
alsnog van de grond komt.
In 2020 kregen we bericht van de notaris dat onze stichting een legaat zou
krijgen. Inmiddels hebben we dat geld ontvangen en zijn er uiteraard blij mee.
Het geld is bedoeld voor een nieuw project. Ook dat hebben we nog niet kunnen realiseren.

Arjen, bedankt voor al die jaren
als penningmeester voor onze stichting.

St, Maarten in Gaastmeer 2021
(De Gaastmar)

Al jarenlang draagt dit dorp bij aan onze stichting. Bij het St. Maartenfeest
wordt gen snoep uitgedeeld , maar een geldelijke bijdrage gevraagd.
Toen de school werd opgeheven, ging oud
directeur Willem Wendela Bonga (en anderen) onverdroten door. Het hele dorp doet
mee. De diaconie van de PKN verdubbeld
het opgehaalde bedrag. Dit jaar een nieuw
record! Fantastisch. Onze hartelijke dank.
Jammer dat ik niet zelf de cheque in ontvangst kon nemen door de corona beperking. Volgend jaar hoop ik weer te komen!
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Scholen in 2020

De missie van Stichting Maher-India: onderwijs is de sleutel tot ontwikkeling kon afgelopen jaar niet volledig uitgedragen worden vanwege de
corona.
Natuurlijk werd er- net als in Nederland- online lesgegeven, indien de benodigde apparatuur aanwezig was, gedaan. Tot drie keer toe werden de scholen
daar geopend en vervolgens na een paar weken weer gesloten. Voor de leerlingen een ramp. Wereldwijd begint zo langzamerhand door te dringen dat het
veranderen van klimaat voor arme landen al een groot probleem is geworden.
In 2 jaar tijd is het aantal mensen dat door honger bedreigd wordt van 24 miljoen explosief gestegen naar 47 miljoen! Corona, klimaatverandering en conflicten speelt een grotere rol dan ooit.
Maher heeft het anders goed opgelost. Dan zelf maar in Maher onderwijs geven. De middelbare scholieren zorgden in Maher voor onderwijs aan de jongsten van de basisschool .en ook voor een gedeelte van de bovenbouw, want
computerapparatuur was uiteraard niet voor iedereen in die leeftijd aanwezig.
Er is van de nood een deugd gemaakt. Prima, roeien met de riemen die je hebt.
Dan staat de ontwikkeling gelukkig niet stil en heeft iedereen toch ook weer
een nuttige dagbesteding! Voor Aurangabad en omgeving geldt hetzelfde:
online of mondjesmaat zo nu en dan groepjes kinderen naar school. Voor Mali
Ghogargaon idem. Maar het contact is er niet. Ik weet uit ervaring dat in het
binnenland wifi bijna niet beschikbaar is. Hetzelfde geldt voor elektriciteit.
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Column Sjoerd
Als de wereld……
Als de wereld een dorp was met 1000 inwoners, dan zouden er 565 Aziaten, 85
Afrikanen, 210 Europeanen, 80 Zuid-Amerikanen en 50 Noord-Amerikanen zijn.
Dan zouden er in dat dorp 700 niet-blanken wonen en 300 blanke. Er zouden 300
christen zijn, 700 zouden anders geloven of niet geloven.
Als de wereld een dorp was met 1000 inwoners, dan zouden er 700 mensen niet
kunnen lezen of schrijven, 500 zouden er hongerig zijn of met onvoldoende eten
naar bed gaan. Onvoorstelbaar! Eén van de meest belangrijkste basisbehoefte
wordt onthouden aan 70% van de wereldbevolking. Elie Wiesel (concentratiekamp overlever) schreef: het ergste wat je een mens kunt aandoen is honger laten
lijden. Meer dan waar. Ook merkte hij op dat het tegenovergestelde van liefde
geen haat is, maar onverschilligheid. Wanneer ieder op zijn/haar manier structureel wat hulp gaf, zag onze wereld er vandaag de dag beter uit. Daar ben ik wel
van overtuigd. Wat leven wij dan in een rijkwerelddeel. We beseffen dat vaak niet
eens, meestal gaan we op in onze luxe problemen.
Als de wereld een dorp was met 1000 inwoners, dan zou de helft van het inkomen
“verdiend” worden door 60 mensen. De andere 940 zou het met de andere helft
moeten doen… Dus extreem rijke mensen en veel armoede voor de rest. De slavernij mag dan afgeschaft zijn, soms krijg ik het idee dat dat niet eens waar is, maar
dat het voortwoekert, nu op basis van werk en inkomen.
Wanneer dit de situatie in ons dorp is, geeft ons dat te denken, want zo ‘groot’ in
onze ‘kleine’ wereld niet meer…….
Bovenstaande moet ons wel tot nadenken zetten . Een paar opmerkingen : 50
Noord Amerikanen riepen via president Trump “America first” en wat moet de
rest dan? Maar we zien het ook in eigen land m.b.t. de beschikbare vaccins. Het
rijke westen zorgt wel dat zij wel voorzien zijn van voldoende inentstof. O ja, er een
soort verdeling t.b.v. arme landen, maar de bijdrage is niet gelijk verdeeld. Jammer,
dat kan en moet beter.
Wat zien we meer? Dit: 60 mensen van de 1000 bezitten de helft van het inkomen.
Die 60 overleven elke crisis, ja, meestal worden ze door een crisis nog rijker. Voor
hen is alles betaalbaar en dat blijft ook zo. Een schok: 70 % heeft geen toegang tot
de basisbehoeften in het leven doordat ze geen kans hebben gekregen om onderwijs te kunnen volgen. Die wonen ook in dat gedeelte van het “dorp” waar honger
is, geweld wordt toegepast en de ‘leiders’ daar willen dat graag zo houden ook.
Daar blijft democratie en verdeling een droom. Goede zorg, voldoende eten enz
. zijn ook voor hen niet haalbaar. Die 60 mensen wonen wel in een democratisch
gedeelte van het dorp, maar door diverse ‘belangen’ komen niet of nauwelijks
in actie om dat gedeelte van de samenleving te ontwikkelen zodat die 700 mensen ook een menswaardig leven zouden kunnen krijgen. Dat verdienmodel willen
die 60 mensen graag zo houden. Meer dan genoeg “stof” om na te denken en
belangrijker:in actie te komen! Want iedere bijdrage, hoe klein ook, is kostbaar!

Sjoerd D. Schaaf
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Goede doelen
De media berichten dat het voor de kleine goede doelen vorig jaar een
kleine ramp was, wat de inkomsten betreft. Maar grote doelen organisaties
hadden over het algemeen een goed financieel jaar. Met name de natuurorganisaties scoorden hoog. Begrijpelijk misschien, want er werd door de
corona pandemie o.a. meer in de natuur gewandeld. Maar uitzonderingen
bevestigen de regel, luidt een gezegde. Stichting Maher-India was één van
die uitzonderingen. En de oorzaak ligt voor de hand. Dankzij onze trouwe
sponsors en donateurs bleven onze inkomsten op peil. Waarvoor onze hartelijke dank.
Verderop in de krant staat het financieel verslag van Jetske. De buffer die in
het verslag staat is aan de hoge kant, maar dat komt door de stilstand van de
projecten in 2020. (o.a. gebrek aan rapportage). Maar dat zal ongetwijfeld in de
nabije toekomst veranderen.
Omdat we een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling)stichting zijn, zijn
giften fiscaal aftrekbaar. Maar dat wist u al wel. Als men in één jaar meer
schenkt dan 1 procent van het jaarinkomen, zijn er meer mogelijkheden. Wie
300 euro overmaakt in 2021 kan bij een jaarinkomen van 30.000 euro dus niets
aftrekken. Door bijvoorbeeld het totaalbedrag voor drie jaar in één jaar overmaakt, dan vormt die 300 euro slecht ‘’en keer een drempel, anders elk jaar
opnieuw.
Bij een donatie van 900 euro kan 600 euro
als aftrekpost worden opgevoerd. Uiteraard
kun je dat bedrag in dat jaar ook spreiden,
bijvoorbeeld 3 keer per jaar 300 euro. En u
heeft aftrekpost. Dat is het leuke van periodieke schenkingen aan ANBI instellingen.
Via een formulier op de website van de
belastingdienst onder het kopje “overeenkomst periodieke gift in geld”. In het verleden is dat vaker voorgekomen en ook dit
jaar is er een donateur die dit zo geregeld heeft.

We vinden dat u dat ook even moest weten…
Wie weet, brengen we u op een idee.
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Stand van zaken van de projecten
Stand van zaken van de projecten Amravati:
Bhandaraj, Achalpur en Chikalda waren de scholen zijn dicht, ook de gebouwen waar de meisjes ondergebracht zijn. Die zijn naar hun dorpen in de omgeving gegaan. In Amravati zelf wordt zo veel mogelijk online lesgegeven. Maar er
is veel te weinig apparatuur. De middelbare scholen zijn redelijk voorzien van
computers . In de dorpen is online de lessen volgen meestal onmogelijk doordat
er geen goede, constante verbinding is. De crèche is nog niet afgebouwd, omdat tot twee keer toe de bouwvakkers afwezig waren door de strenge lockdown.
De eerste foto’s zijn er wel. Opening in begin 2022. Regionaal is er echter weer
een beperkte lockdown afgekondigd, dus het is maar de vraag of die hoop ook
waar gemaakt kan worden. Er zijn opnieuw voedselpakketten uitgedeeld.
Voor de andere scholen in Aurangabad en omgeving , Mali Ghogargaon ,
Mumbai geldt hetzelfde. Online les, indien mogelijk.
Maher heeft toch kans gezien om in de staat Andra
Pradesh een meisjestehuis te openen. Er is voor 3000
gezinnen een jaar gekookt Er zijn 40.000(!) voedselpakketten aan gezinnen uitgedeeld.
Deze pakketten bestaan voor een gezin van 5á 6
personen uit 5 kilo rijst, 5 kilo meel, 1 kilo suiker, 1 kilo
rijstbrokken, 1 kilo griesmeel, 1 kilo linzen, 2
stukken zeep en 2 verpakkingen damesverband. Spijsolie is er niet of nauwelijks. De prijs
van de pakketten waren vorig jaar € 6,55. Dat is
nu bijna € 7,10 Reken je dat uit dan kom je op
ruim een kwart miljoen euro! Dat is voor Maher
niet te betalen, gelukkig krijgt Maher veel
voedsel aangeboden, anders was het niet mogelijk. Onze eindejaaractie heeft ruim € 2200
opgeleverd. Dat was ook voor de voedselpakketten
en is uiteraard overgemaakt. De voedselprijzen zijn in
de loop van het jaar dus flink gestegen. Gelukkig is er
geen voedseltekort, maar gierst en olie zijn erg duur
geworden. En dat ‘raakt ’de arme dagloner. Geen
werk, geen inkomen. Dat kunnen we ons nauwelijks
voorstellen. Ook in Nederland zijn er arme gezinnen, maar de ene armoede
is anders dan de andere. Maher heeft vanaf het begin tot nu toe € 400.000
besteed aan voedselhulp. Voor meer dan 60% is het vanuit India bijgedragen.
Vanuit Maher bereikte ons ook droevig nieuws. De Amerikaanse Lynda King
(59)is in april aan boord van een vliegtuig aan een hartstilstand overleden.
Ze was onderweg naar India… Linda was een grote steun en toeverlaat voor
Maher. Door haar eigen zaak en haar netwerk wist ze voor Maher geld voor
de projecten te genereren. Vorig jaar heb ik haar nog ontmoet. Met Gerrit van
der Leeuw (Vrienden van Maher) zaten we met haar op een podium. Sr. Lucy
kreeg daar een ereprijs voor haar tomeloze inzet voor de vrouwen en meisjes.
Voor ons allen een groot verlies nu Lynda er niet meer is.
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De Trushna Foundation
Trushna Feenstra is als (adoptie)kind opgegroeid in Exmorra. Geboren in
India (Nagpur) had ze altijd de wens om iets voor haar geboorteland te
kunnen doen. Enkele jaren geleden heeft ze zelf een stichting (foundation)
opgericht en via diverse acties geld bijeen gebracht. Enkele keren heeft ze
India ook bezocht. Via haar bestaande contacten iets tot stand te brengen,
viel tegen. Immers, het geld moet goed besteed worden. Daarom heeft ze
stichting Maher gevraagd om het door haar verkregen geld beschikbaar te
stellen voor een project. Dat is fantastisch.

Via HCC Aurangabad gaat sr. Binu twee schooltjes in een afgelegen gebied laten afbouwen en inrichten. Zelf heb ik die dorpjes in februari.2020 bezocht en
was onder de indruk wat ze zelf als dorpelingen al gedaan hadden. Op eigen
kosten hadden ze twee lokalen gebouwd. Dat had ik nog nooit mee gemaakt.
Alleen de ‘finishing touch’ van de scholen was er niet.
Er moest nog o.a. gestukadoord en geverfd worden. Meubilair ontbrak voor een groot gedeelte. Wel zag ik er enthousiast onderwijzend personeel. En dat heb je nodig.
Zonder inzet van de plaatselijke bevolking lukt het niet.
Bij het bezoek van vorig jaar had ik beloofd om mijn best
te doen om een fonds te vinden. Dankzij de Trushna
Foundation is dat gelukt. Het één en ander is nu al in
gang gezet. Op de foto’s ziet u ‘duurzame leermiddelen’.
Belangrijke onderwerpen zijn op de muren geschilderd.
Daardoor kunnen ze met minder leerboeken toe! Maar
voor elkaar komt het zeker!
De dorpjes liggen in een heuvelachtig gebied. Er zijn
meertjes aanwezig. Met hulp van de Spaanse stichting
Manos is er irrigatie opgezet. Met zwaar materieel is dat
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De Trushna Foundation vervolg
geraliseerd. Via druppelirrigatie worden
de veldjes nu bevloeid. Er worden vooral
groentes geteeld die op de markten in
Aurangabad verkocht worden.
Ik heb de dorpsraden gevraagd, nu de
boeren hogere en vaste inkomsten hebben, een kleine geldelijke bijdrage te
vragen waardoor je een soort buffer
kunt maken. Uit die buffer kun je dan de
(veelal) modderhutten repareren na de
regenperiode. Dan heeft iedereen weer
een goed onderkomen. Maar ook hier
vertraging. Dat zijn van die zaken die je
kunt regelen wanneer je er daadwerkelijk
bent. Op papier valt het tegen.
Jammer dat ik dit voorjaar niet in staat
was een bezoek aan India te kunnen
brengen

10

Taboes in India
Langzamerhand worden de meeste taboes in India aan de kaak gesteld.
En terecht denk ik dan. Niet omdat men dat wil, maar door de media en de
moderne communicatiemiddelen. Denk maar aan de terechte aandacht
die er nu is voor het verkrachten van vrouwen en meisjes. Dankzij o.a. de
mobiele telefoons en de andere vormen van communicatie. Ook is in de
afgelopen jaren de kinderprostitutie in het daglicht komen te staan. Gelukkig wordt daar nu aan oplossingen gewerkt.
TWEE ANDERE TABOES ZIJN: KINDERARBEID EN SLAVENARBEID.
Kinderarbeid komt helaas in de meeste ontwikkelingslanden vaak voor. Onder
mensonterende omstandigheden worden kinderen gedwongen om voor een
hongerloontje te produceren, terwijl ze worden geacht naar de basisschool te
gaan. De inkomsten komen aan “ het gezin” te goede, maar in de praktijk betekent dat de vader over het geld kan beschikken. En dan wordt het geld niet
aangewend voor het gezin. Alcoholisme en gokken komt veel voor. Het is heel
moeilijk en gevaarlijk om die wereld binnen te dringen. Bovendien is het nauw
verweven met de corruptie. Zo nu en dan komt het wel eens ter sprake in India, maar dat is nog niet eens het topje van de ijsberg. Er zijn voorbeelden van
mensen die geprobeerd hebben kinderarbeid in de schijnwerper te plaatsen.
Met de meesten is het niet goed afgelopen.
Daarnaast komt ook nog veel slavenarbeid in India voor. Ik denk dat hier nog
het meeste taboe op rust. Geschat wordt dat er miljoenen kinderen en volwassenen in India als slaaf worden behandeld. Vaak komt het voor dat door een
lening er niet terug betaald kan worden. Meestal wordt dan een tweede lening
tegen een hogere rente gegeven met als gevolg dat er helemaal niks meer terug betaald kan worden. De schuldeisers “kopen” of “ruilen” de schuld in tegen
kinderen of volwassenen. En ook hier komt de corruptie om de hoek kijken. Er
zijn al heel wat organisaties tegen bovengenoemde misstanden stuk gelopen.
Zelfs van de eigen overheid. Het gevaar bestaat dat het uit de publieke belangstelling verdwijnt en dat moet zeker niet. Wel zou de overheden in India er veel
meer aan moeten doen om deze misstanden aan te pakken. Van tijd tot tijd
worden er noodkreten aan de overheid gestuurd met het verzoek om zowel
aan de kinderarbeid als wel aan het terugdringen van het de slavenarbeid.
Wanneer je slaaf bent, kom je zelden vrij. Dit in tegenstelling tot de kinderarbeid . Daar worden de oudere kinderen na een aantal jaren “ingeruild” voor
jongere kinderen. Op het gebied van “kinderwelzijn” valt nog veel te doen!
In coronatijd flakkert de kinderarbeid in India weer hevig op. Hou het hoofd
maar eens boven water zonder werk en inkomen. En lang niet overal kan en
wordt hulp geboden. Telkens weer komen berichten naar boven waarin duidelijk wordt hoe kwetsbaar men dan is. Een paar voorbeelden: bij ziekte moet
vaak voor een operatie geld betaald worden. Meestal wordt er dan een lening
afgesloten, of beter gezegd word je gedwongen een lening af te sluiten.
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Taboes in India vervolg
Anders gaat de operatie niet door. Keus heb je dan eigenlijk niet. Om weer
uit de financiële situatie te komen, moet je wel geld verdienen. De gewoonte
om bij een huwelijk een grote bruiloft te geven stort ook veel gezinnen in
bittere armoe. Geef je geen groot feest, dan lijd je ‘gezichtsverlies’ voor familie en buren. Dat wordt als een grote schande ervaren. Het gebeurt vaak
dat schoolgaande kinderen dan van school worden gehaald! Uren werken
met weinig pauze is ‘gebruikelijk’ zullen we maar zeggen. Officieel is het wel
verboden, maar controleer dat maar eens. Duizenden migrantenarbeiders
moesten door het virus terugkeren naar hun dorpen in de deelstaten Uttar
Pradesh, Bihar en Bengalen.
Een regio waar de armste mensen gemakkelijk ten prooi vallen aan gedwongen arbeid, kinderarbeid en slavenhandel. Alleen al in Uttar Pradesh keerden
3, 5 miljoen arbeiders terug. Officieel is er de MNREGA wet die garandeert dan
de eerste honderd dagen loon door betaald wordt aan plattelandsgezinnen.
Maar de praktijk was dat maar zo’n 10.000 gezinnen in aanmerking kwamen!
Ja, wat voor zin heeft zo’n wet dan, wanneer veruit de meesten er geen aanspraak op kunnen maken. Door de kastenstructuur en het analfabeet zijn verergert de schrijnende situaties.

Vijava Polke
Ik ontmoette haar in januari 2020. Zelf is ze
onderwijzeres en haar gezin, man zoon en
dochter delen in Aurangabad in de weekenden eten uit via de organisatie “Hunger has
no religion”.
Dit om de Indiërs te laten zien dat dit noodzakelijk is. Zelf is ze Hindoe. Van
haar ontvang ik veel berichten. Met haar ben ik naar een dorpje in de omgeving geweest . We hebben plannen om daar wat op te zetten. Met wat geld
van ons heeft ze 2 naaimachines gekocht en diverse kledingstukken worden
al verkocht. We hebben nog eens geld gestuurd om de kinderen daar naar
een school te laten gaan. Wel heeft ze in het dorp een damestoilet kunnen
laten installeren. Zie foto.
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Landbouw
Wat geregeld in het nieuws is geweest: de boerenprotesten. Er zouden 3
wijzigingen in de landbouwwet moeten komen volgens de Indiase regering. Door heftige protesten van met name de kleine boeren is die wetswijziging, voor zover ik het begrijp, weer uitgesteld.
Met name de kleine boer zou dan de
dupe worden. Er zou subsidie op electricteit komen om via electrische pompen
het land te irrigeren. Maar de kleine boer
heeft geen pomp, electriciteitsvoorziening of iets dergelijks. Vaak alleen maar
schulden. Bij de protesten in Delhi zijn
doden gevallen. Elk jaar wordt er wel
een prijsgarantie voor enkele producten
afgesproken, maar het lukt de kleine
boer meestal niet om van de schulden
af te komen. Mede door de klimaatsverandering ‘droogt’India eigenlijk uit.
Zonder irrigatie kunnen ze niet meer. Gek genoeg lijdt de kleine boer vaak
honger.. Met name het platteland lijdt de grootste armoede!
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Eindejaarsproject
Zoals u van ons gewend bent, hadden we altijd de vraag om een extra financiële bijdrage. En ook een verschillend doel. Vorig jaar was dat de vraag om bij
te dragen aan het voedselproject. Dat vragen we nu weer! U begrijpt vast en
zeker de reden, wanneer u onze krant leest! Alvast bedankt!
Zie fotos, sr. Lucy deelt eten uit.
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Financieel overzicht 2020
Ontvangsten

Uitgaven

Saldi 01-01-2020

Projecten

ING betaalrekening

12.757,45

Maher

Spaarrekening ING

16.364,79

Aurangabad

2.000,00

Bombay / Goa

1.000,00

Amravati

2.000,00

Mali

1.000,00

Kasgeld

35,00

40.000,00

Diversen
Rente spaarrekening

7,76

Projecthulp

Onkosten

Actie december 2020

2.157,90

Drukwerk (nieuwsbrief/kerstkaart)

1.147,95

Actie december 2019
nagekomen

120,00

Reiskosten bestuur
India

116,95

Bestuurskosten

38,65

Donaties algemeen

2.366,54

Giften algem.
(incl. nalatenschap)

33.065,00

Administratiekosten

Sponsors projecten
(inclusief St. Solino)

34.422,96

Mijn Domein
Bankkosten incl.
transfer provisie

Opbrengst ter dekking kosten

222,50
69,00
367,36

Saldi 31-12-2019

Bijdrage nieuwsbrief

0,00

ING betaalrekening

43.347,44

Administratiekosten

420,00

Spaarrekening ING

10.372,55

Bestuurskosten
Totaal

0,00
101.717,40

Kasgeld
Totaal

35,00
101.717,40
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Zeelandgroep uit Bruinisse
Hoewel ook dit jaar het verlangen bestond Maher te bezoeken, bleek het
niet mogelijk te zijn vanwege de vele beperkingen en maatregelen rondom het coronavirus. We zien verschrikkelijke beelden van de vele slachtoffers door het virus. Ons medeleven gaat uit naar de Indiase bevolking en
onze vrienden van Maher.
We willen een inkijkje geven van onze activiteiten om geld in te zamelen om
Maher te ondersteunen. Alhoewel we diverse acties hebben moeten afzeggen;
o.a. een zangavond in de kerk en een mountainbiketocht, gaan we op andere
gebieden onverminderd door. De inzamelingsactie van oude metalen is nog
steeds een groot en groeiend succes. Steeds meer bedrijven geven hun medewerking door hun oude metalen ons ter beschikking te stellen, zodat we iedere
2 weken een mooi bedrag over gemaakt krijgen op de Hulp India rekening.
Onze jaarlijkse doelstelling van € 10.000,- per jaar hebben we weer gehaald. We
beraden ons nu over de projecten die wij willen steunen.
We zien uit naar verruiming van de maatregelen opdat we de andere activiteiten weer kunnen organiseren. Ook zouden we weer graag een keer overleg willen hebben met onze collega’s uit Friesland.
Onze wens is dat we binnenkort weer een
bezoek kunnen brengen aan India en onze
vrienden van Maher te mogen ontmoeten.
Hartverwarmend is het om te zien hoe vanuit de hele wereld donaties geschonken
worden. Eén grote familie die Sr. Lucy en
al degenen die bij Maher betrokken zijn,
willen steunen om het prachtige werk
wat deze stichting mag doen, mogelijk te
maken.
We hopen en bidden dat er geen slachtoffers zullen vallen bij Maher en dat we snel
elkaar zullen mogen ontmoeten.

God bless you all.

De zeeuwse actiegroep;
Rosanne, Mandy, Adriaan, Leen en Johan
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Educattio
i n & food fo
f r 700 ch
hildren in rural vil
illag
ge schools
l
For children, the impact on education has been caatastrophic, with
schools closed and not due to open until next year. Peo
P ple need urgent
and sustained help. The cascading effects of COVID19 are pushing
families further into food insecurity. we ask your help to provide
boxes of food, masks, and sanitizers to the most vul
u nerable. Medical
staff ask for COVID19 rapid test kits to test high risk and medically
vulnerable patients as well as staff. Pleasse help..
From our End we are helping providing masks and sanitizers
providing food for those under Home isolation
grocery kits to the communities who are worst hit .
please make a Donation . we will ever be greaatful to you .
100% of your donation will be used to provide support for the most critical needs
Our role is needed more than ever  to be a voice fo
f r the voiceless.
Through the Emergency Covid Relief YOU can help uss ensure their world
remains stable

