
Tekst: Sjoerd D. Schaaf

Ons (inmiddels derde) nieuwskrant ligt voor u. Met nieuws van onze 
projecten en programma’s en een bijdrage van een sponsor . We heb-
ben, sinds we als zelfstandige stichting  opereren, veel werk moeten 
verzetten. Met name onze penningmeester had er een bijna full-time 
baan aan! 

Gelukkig loopt nu bijna alles goed. Een grote wens van de penningmeester 
is: automatiseer uw financiële bijdrage. Dat scheelt ons veel werk. De tijd 
die we anders kwijt zijn aan herinneringen versturen, kunnen we dan nog 
nuttiger besteden. Daarbij komt ook nog dat we met z’n drieën de Stichting 
Maher- India runnen. Veel pogingen om meer bestuursleden te krijgen, zijn 
tot nu toe gestrand. Maar wie weet voelt iemand zich aangesproken wan-
neer hij of zij dit leest. Het moet toch mogelijk zijn om één of twee personen 
te kunnen interesseren voor onze projecten? We horen graag van u.

Met onze projecten gaat het prima. De contacten met India zijn overwe-
gend goed te noemen. In deze uitgave weer de column en de verslagen 
van onze (sponsor)projecten. Dit jaar zijn Hilly en Sjoerd naar een groot ge-
deelte van onze projecten gereisd. In de tweede editie kon u daar al iets over 
lezen. Nu het vervolg.  Via onze website is veel te zien over ons werk voor 
kansarme kinderen. Maar een powerpoint lezing voor een groep behoort 
ook altijd nog tot de mogelijkheden. 

Probeer vrienden en kennissen te interesseren voor het werk waarvoor 
we staan. Kijk op onze website en steun ons . Want de kansarme kinderen 
hebben de kans nodig om kansrijk te zijn. In de kranten stond onlangs dat 
“kleine goede doelen” het moeilijk hebben qua inkomsten. Gelukkig is dat 
bij ons niet het geval. 

Natuurlijk hebben ook wij last van de crisis, hebben er sponsors 
opgezegd. Maar doordat wij als zelfstandige stichting (en vrijwilligers 
zijn) veel minder kosten hebben, kunnen nu veel meer inkomsten ten 
goede komen van onze projecten.  De kinderen daar en wij rekenen 
op uw blijvende steun!

Stichting Maher-India wenst u veel leesplezier toe. 
Opmerkingen, reacties en kopij zijn van harte 
welkom op info@maherindia.nl
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vOOrWOOrd 
Met Onze  prOjecten gaat het priMa!



De Griekse wijsgeer Plato wist het eeuwen geleden al. Hij zei: ”Wie rijk 
wil zijn, moet zijn vermogen niet vermeerderen, maar zijn hebzucht 
verminderen.”  Het is alsof het tegenovergestelde momenteel in onze 
wereld gebeurt.  Op veel plaatsen is sprake van oorlog, oorlogsdreiging, 
voedseltekort en miljoenen mensen die van huis en haard verdreven zijn. 
Ik zou nog wel een poosje door kunnen gaan met alles wat er mis is in 
de wereld van vandaag. In onze moderne tijd zijn we hard bezig om de 
uitspraak van de filosoof Plato keihard onderuit te halen. Maar tegelijkertijd 
weten we ook dat de media hier een rol in speelt. Glitter en glamour en  
nieuws brengen. Nieuws is meestal het ongewone en daardoor vaak 
negatief. Veel wat verkeerd gaat, wordt soms overbelicht. Wat goed gaat, 
veelal onderbelicht. Dat is geen nieuws en trekt geen kijkers! Wanneer 
achterneef en oorlogscorrespondent Jan Eikelboom weer eens op het 
scherm verschijnt, weet ik bij voorbaat al wat  komen gaat. Hij bezoekt 
zogenaamde `onrustige’ gebieden. Ik heb hem zelfs laatst met helm en 
kogelwerend vest op de buis gezien. Op een bijeenkomst waar Jan sprak 
in het kader van de Vredesweek,  zei hij dat hij probeert de feiten weer 
te geven. Maar dat het heel moeilijk is om de echte feiten boven tafel te 
krijgen. Voor veel mensen in de Arabische landen die de vrijheid dachten 
te krijgen, is de realiteit dat die gewenste vrijheid verder van hen af is 
komen te staan. De zogenoemde `Arabische lente’ is in die landen een  
`bittere winter’ geworden. Want laten we niet vergeten: democratie is 
de dictatuur van 51 procent! Ok, laten we zeggen de `minst slechtste’ 
regeringsvorm. Maar in iedere oorlog is het eerste slachtoffer altijd de 
`waarheid’! Sociale media en propaganda, geruchten:  alles `vecht’ mee. 
We zullen toch toleranter moeten zijn, meer oog moeten hebben voor 
minderheidsgroepen en kansarmen. Bijna voel ik me bezwaard om dit zo 
te schrijven, maar de realiteit is momenteel niet anders. Gelukkig heeft 
de medaille ook een andere kant.  Ghandi heeft eens gezegd: “Jij kunt de 
verandering zijn die je wenst te zien in de wereld”.  En degene die onze 
Stichting steunen,  doen dat volgens mij ook via zijn woorden. De hele 
wereld op je nek hebben is onmogelijk. Soms krijgen we het idee dat het 
hele Midden-Oosten vecht. Dat is gelukkig niet de realiteit. Het grootste 
gedeelte van de mensen daar willen ook een gewoon leven net als wij. 
Ga daar maar van uit. Maar wie lichtpuntjes wil aanbrengen: van harte 
welkom.  De oude wijsheid van Plato lijkt het soms te moeten afleggen 
in onze `moderne’ wereld van haat, kogels en machtswellust. Ik hoop dat 
iedereen op deze wereld uitzicht krijgt op het inzicht van de vroegere 
`ervaringsdeskundigen’ Plato en Ghandi.  Zelf word ik altijd weer ̀ gevoed’ 
door de lachende en gelukkige kinderen die de door u geboden kans 
met beide handen pakken. 
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                cOluMn SpOnSOrprOjecten
diverSe Tekst: Sjoerd D. Schaaf

goa: 
165 studenten hebben hun diploma behaald en werk gekregen. Een groot 
succes. Ze bedanken de sponsors voor de financiële hulp. Dit jaar hebben 
355  studenten een studiebeurs aangevraagd. Tot nu toe konden er 120 
studiebeurzen toegewezen worden. Bijna 300 meisjes volgen de opleiding 
voor thuisverpleging! En dan te bedenken dat deze groep studenten 
voortijdige schoolverlaters waren. Via de Duitse organisatie wordt binnenkort 
gestart met de afdeling hotelmanagement. Ook dit gebouw komt op de 
geleaste grond (2000 vierkante meter) van het Holy Cross te staan. Via de 
website www.iseaf.org kunt u alles volgen.
Bombay. De kinderen die hier gesponsord worden wonen letterlijk op 
straat. We kunnen de kinderen helpen bij de vervoerskosten, eten, medische 
verzorging en schoolgeld. Het aantal ondersteunde  kinderen varieert van 
20 tot 30. Wat onder meer opvalt is dat  het verloop  groot is. Dat is wel 
begrijpelijk, want na het geleerde lezen en schrijven grijpen veel kinderen een 
gelegenheid aan voor een baantje. Sr. Marina is geen sponsorcontactpersoon 
meer. Zeven jaar heeft ze dit project begeleid, maar is nu werkzaam in Poona. 
We kregen van haar een jaarrapport met daarin een leuk jaarverslag van alle 
activiteiten.  Haar opvolgster is sr. Josephine.

amravati:  
We kregen een perfect financieel verslag toegestuurd. Hieruit blijkt dat 
ook sponsors uit Frankrijk en Zweden meehelpen voor de diverse scholen 
in Amravati en omliggende dorpen. Wij concentreren ons meestal op de 
dorpen. Daar wordt de meeste armoe geleden en hebben vooral meisjes 
anders weinig kans om naar school te gaan. De voornaamste dorpen zijn 
Chikalda, Bhandaraj, Wadhali, en Kalpustani. In Achalpur en Amravati zijn 
twee boardings voor meisjes uit afgelegen plaatsen en gebroken gezinnen. 
Enkele opmerkelijke zaken:  dit jaar zijn er opvallend veel slangen. Twee 
kinderen zijn overleden na een slangenbeet. Ook komt het nog voor dat 
meisjes tegen hun wil van school worden gehaald en ook vaak tegen 
hun wil uitgehuwelijkt worden. Vooral  in Bhandaraj en omgeving is het 
maatschappelijk werk van de zusters erg belangrijk. 

5
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Mali ghogargaon: 
Ook hiervan is het financieel jaarverslag in goede orde ontvangen. De 
werkeloosheid op het platteland is hoog: verreweg de meeste gezinnen 
zitten ver onder de armoedegrens.

amravati:
Hilly en ik hebben de projecten in Amravati, Bhandaraj, Achalpur, Badneera en 
Wadhali 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. 

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. Volgens 
de gestuurde rapporten loopt het goed. Via een actie van de universiteit in 
Maastricht beschikken de straatkinderen nu over een schoolbibliotheek en 
konden de hockeyteams speelmateriaal aanschaffen.

leerlingen schoonheidsspecialisten opleiding in Wadhali ■



SpOnSOrprOjecten (vervOlg 1) hOe en WaarOM OnderSteuning
een dOnateur aan het WOOrd - tinie vertelt 
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Tekst: Tinie Demmer

door onze dochter deepika-Martine, 

geboren 6 Maart 1988 in nagpur india, 

helpen wij mee om het project  voor de 

voddenrapers te sponseren.

door dit project te helpen hopen we 

dat deze kinderen een betere toekomst 

krijgen en niet op de vuilnisbelt hoeven 

te leven.
 
Voor weinig geld, €€ 1000,00, kunnen een 
groot aantal  kinderen een jaar naar school, waar ze goede zorg, kleding e.d. 
krijgen en soms kunnen ook  hun broertjes en zusjes hier in meedelen.
 
U zult denken:  hoe doen ze dat?   Doordat ik aardig creatief ben maak ik 
veel  dingen van diverse materialen.  Van  badhanddoeken, washandjes,  
gastendoekjes, keukendoeken, theedoeken en vaatdoekjes maak ik tassen, 
jurkjes, popjes enz..
Verder maak ik pinda popjes voor de vogels, bekleed ik schrijfblokjes met 
stof, maak ik kaarten, zelfgemaakte jam,  eigenlijk te veel om op te noemen.
 
Deze spullen verkoop ik.  In een winkeltje in het plaatselijke verzorgingste-
huis en op tafelverkopen van de kerk. Hiervoor kun je een tafel huren voor  
€ 5 per dag.  Het levert vaak een mooi bedrag op.
 
In november mocht ik weer in een wooncentrum, tijdens de koffie, met mijn 
spullen langs komen.  Mensen kennen je intussen en weten waar je het 
voor doet, dat heb je in een dorp.
 
Ook krijg ik wel eens  een  gift van particulieren. Van de  Marktcommissie 
van onze kerk, waar ik veel vrijwilligerswerk doe, kreeg ik dit jaar € 400!  
Daar was ik heel blij mee, want  daarmee was de € 1000,00  voor dit jaar 
weer gehaald,  zodat de kinderen weer een jaar vooruit kunnen.  Als 
iedereen zo een steentje bijdraagt kunnen we 
heel veel voor deze kinderen doen.  Dit geeft heel  
 veel voldoening .



Tekst: Hilly Hamstra

aurangaBad verlengd
projecthulp gaat onze Stichting meestal aan voor een periode van 

drie jaar. daarna wordt bekeken of de hulp langer nodig is. Want het 

doel is altijd dat projecten op een gegeven moment zelfstandig kun-

nen draaien en geen hulp meer nodig hebben. dat is voorlopig voor 

het voddenrapersproject niet het geval, daar is onze hulp nog steeds 

hard nodig. We wilden dit project dus graag verlengen. er was budget 

gereserveerd voor dit project en dat was nog niet op, maar het was niet 

voldoende om dit project opnieuw voor drie jaar te steunen.  We waren 

nog aan het zoeken naar een oplossing, toen tinie demmer vorig jaar 

spontaan besloot om zich specifiek voor de voddenraperskinderen in 

te gaan zetten. vorig jaar heeft ze 1.000 euro bij elkaar gekregen en 

dit jaar is haar dat opnieuw gelukt. vol vertrouwen hebben we daarom 

vanaf 1 mei 2014 dit project opnieuw met drie jaar verlengd!

vOddenraperSprOject  
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Huiswerk maken in de schaduw, in de sloppenwijk ■

Ingestorte school Aurangabad ■



aurangaBad verlengd aurangaBad verlengd (vervOlg 1) 

aanpak SchOOlverzuiM
Sister Divina is sinds april de nieuwe contactpersoon in Aurangabad. Ze is  
afgestudeerd in Social Work, heeft daar haar Master in gehaald. Een ‘zwaarge-
wicht’ dus. Dat is mooi, want vooral het werk in de sloppenwijk is zwaar. Ze 
is zich druk aan het inwerken en is heel blij met de verlenging van de hulp 
vanuit Stichting Maher-India. 
Tijdens ons laatste bezoek bleek dat het schoolverzuim onder de vodden-
raperskinderen hoog was, vooral in de sloppenwijk. Sister Divina heeft hi-
erop actie ondernomen:
•	 In	mei	zijn	met	name	de	ouders	van	de	kinderen	die	regelmatig	 
 verzuimden persoonlijk bezocht. Aan de ouders is (opnieuw) uitgelegd  
 hoe belangrijk onderwijs is voor de toekomst van hun kinderen en de  
 rol die ouders daarin hebben door hun kinderen te stimuleren.
•	 In	juli,	in	de	zomervakantie,	is	er	een	trainingsprogramma	geweest		
 voor  de leerkrachten, om de lessen (nog) beter af te stemmen op de  
 kinderen uit de sloppenwijken, om de mentaliteit van deze kinderen 
 beter te leren begrijpen en met hen om te gaan.  
 Om te leren  hoe ze de behoeften van deze 
 kinderen kunnen  ombuigen  naar  plezier in 
 leren.
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Ingestorte school Aurangabad ■

nieuwe schooltje Aurangabad ■
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aurangaBad verlengd (vervOlg 2)

vOddenraperSprOject  

	•	 De	kinderen	hebben	allemaal	weer	de	benodigde	materialen	en	boeken 
 gekregen die vereist zijn om naar school te kunnen. Ze worden aange 
 moedigd om regelmatig naar school te gaan en elke dag bij te houden  
 wat ze die dag hebben geleerd.

•	 Daarnaast	 is	de	school	 in	de	sloppenwijk	vernieuwd.	Het	heeft	dit	 jaar	 
 goed geregend in het regenseizoen. Dat is aan de ene kant mooi, maar 
 aan de andere kant stroomde de regen over de vloer van het schooltje,  
 en zakte het dak in, waardoor lessen moesten worden afgelast. De school  
 is nu opgetrokken uit tinnen platen en bamboe, in plaats van plastic  
 kleden en jute lappen. De ouders zijn nauw betrokken bij de vernieuwing. 
 Ook de kinderen hebben meegeholpen. Door deze betrokkenheid voelen  
 ouders en kinderen zich medeverantwoordelijk voor de school en zullen 
 ze er ook op toezien dat de school niet vernield wordt.

SchOOl afMaken
Een ander probleem ligt bij de opgroeiende meisjes. Zodra meisjes in de 
pubertijd komen mogen ze van hun ouders vaak niet meer naar school en 
wordt een bruidegom voor hun gezocht. Dat betekent veel stress, want in 
de meeste gevallen moet voor meisjes een bruidsschat worden betaald. Ook 
deze ouders zijn persoonlijk bezocht. Ze zijn er op gewezen welke mogeli-
jkheden hun dochter heeft als ze de school af heeft gemaakt. Ook zijn er 
diverse bewustwording programma’s georganiseerd, over ondermeer ge-
zondheid, beroepsmogelijkheden en gezonde voeding. Door het contact 
en de programma’s hebben de meeste ouders er mee ingestemd dat hun 
dochters de school afmaken!

dank
Sister Divina bedankt het bestuur en alle donateurs en sponsors. Ze mailde 
ondermeer “We and our children are indebted towards you and all the ben-
efactors”. Dat woord moest ik even opzoeken. ‘Indebted’ wordt door google 
vertaald als ‘schatplichtig zijn aan…’. Wikipedia: ‘iets als inspiratiebron heb-
ben en daarom daaraan dank verschuldigd zijn’. ‘Schatplichtig’ betekent ook: 
belastbaar. 
Dit vind ik een mooi beeld. De kans die kinderen krijgen als een schat. De 
‘belasting’ kunnen ze betalen door goed hun best te doen, de schat  te ver-
zilveren door een diploma te halen en een baan te vinden! Dat is waar we 
het voor doen!



aurangaBad verlengd (vervOlg 2) zO Speciaal?
Wat Maakt Maher van Sr. lucy.... Tekst: Sjoerd D. Schaaf
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er zijn toch meer instellingen die speciaal zijn? zeker, dat is zo. Maar  

niet voor niets koos de jury in het begin van dit jaar Maher als de 

sociale instelling van 2014. en de zorgvuldig  samengestelde jury 

heeft zich niet vergist. in de  afgelopen 17 jaren is Maher uitgegroeid 

tot een begrip. 

Hilly en ik hebben in feb. j.l. een nieuw project gezien. Lichamelijk en geestelijk 
gehandicapte mannen worden nu liefdevol verzorgd. Dit naast de twee te-
huizen voor vrouwen. Een 15 tal mannen zagen we. Alles was nog niet klaar, 
maar er werd hard gewerkt om het tehuis te voltooien. Ok, het gebouw werd 
gehuurd, met recht op koop en die financiën zullen er zeker wel komen. 

Tot onze verrassing werden we in keurig Engels door een oudere man 
aangesproken.  Hij bleek ook een bewoner te zijn.  Fysiek en geestelijk 
volkomen in orde.  En toch? Vol emotie vertelde hij zijn verhaal. Jarenlang 
had hij in een Arabisch land gewerkt en goed verdiend. Trouw stuurde hij 
elke maand een groot gedeelte van zijn salaris naar zijn familie in India.  
Immers zij konden het op een spaarrekening zetten en dan flink wat rente 
incasseren. En die rente kan in India wel oplopen tot 15 %. 

    
■ Nieuwe 
mannenhuis Maher 



Tekst: Hilly Hamstra
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zO Speciaal? (vervOlg 1) 
Wat Maakt Maher van Sr. lucy....

kinderen ■    
in Jharkant 
hebben elk 

een eigen  
plant geplant ,  

die ze zelf 
verzorgen 

Toen hij de gepensioneerde leeftijd had, ging hij terug naar zijn geboorte-
land. Met het doel van zijn gespaarde geld te kunnen leven. Maar het geld 
was er niet (meer), opgemaakt en de familieleden hadden er goed van 
geleefd. Hij werd door hen mishandeld en uiteindelijk kwam hij, berooid en 
psychisch gebroken in een leeg graf op een kerkhof terecht. Daar heeft hij 
een hele poos moeten wonen. De gang naar de politie bleek ook een valkuil. 
De familie had gezorgd- uiteraard met smeergeld- dat de klacht verand-
erd werd in een bedreiging van zijn kant! Te gek voor woorden natuurlijk, 
maar realiteit. Hoe hij precies hier in dit pas opgerichte huis terecht kwam, 
weet ik niet. Wel dat hij zei dat zijn leven weer zin had. Hij hielp mee met de 
verzorging van de gehandicapten. “Ik leef nu in een soort paradijs, na die 
afschuwelijke jaren in de hel”. Hij schoot weer bijna vol, maar ik zag toch 
een  twinkeling in zijn ogen. Van je familie moet je het maar hebben; geluk-
kig zal deze uitzondering de regel wel vormen. Het geeft aan dat daar waar  
geholpen moet worden -in welke vorm dan ook- kinderen en mensen op 
Maher kunnen rekenen.

jharkand: 
Op 10 mei is het tehuis in het vroegere Bihar voor meisjes geopend.  
Twee keer hebben we onze extra giftenpot aan dit doel gegeven. Ook dit is  
gerealiseerd! Hartelijk dank voor uw bijdrage.



Mali ghOgargaOn 
in de zomervakantie is de boarding en de balwadi (kleuterschool) 

van Mali ghogargaon opnieuw geschilderd. de kinderen vonden het  

prachtig toen ze na de vakantie weer terug kwamen. ze gingen springen 

en dansen en aan de muren voelen of de verf echt bleef zitten.

Daarna volgde nog een grote 
verassing: er komt nu warm wa-
ter uit de kraan om mee te kun-
nen douchen! Door middel van 
zonnepanelen op het dak wordt 
water verwarmd. 
 
De meisjes moesten natuurlijk 
allemaal even voelen aan het 
warme water toen ze hun emmer 
mochten vullen om te douchen. 
De emmer gaat mee naar de 
badkamer. Met een klein bakje 
wordt daar het water uitgeschept 
om je mee af te spoelen.. 
De kinderen genieten nu volop van de 
voortaan warme douche!

Er zijn na de vakantie 43 nieuwe kleuters 
in de kleutergroep gestart. Ik kreeg een 
foto gemaild met als tekst: learning to 
hold pencil. Voor de meeste kleuters is 
het op school de eerste keer dat ze een 
krijtje in hun handjes krijgen. Thuis is 
geen speelgoed, papier of schrijfmateriaal. 

Op de website en op facebook staan meer foto’s, van de geschilderde 
boarding, het warmwater feest en de kleuters in de boarding met hun 
leitjes en krijtjes.

Tekst: Hilly Hamstra
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Mali ghOgargaOn (vervOlg 1) 
De ouders van de gesponsorde kin-
deren hebben nadrukkelijk gevraa-
gd hun dankbaarheid door te geven 
aan de sponsors en hun families in 
Nederland! Ze zijn daarvoor spe-
ciaal met een hele groep naar de 
boarding gekomen. Ze danken u 
voor de moeite die u op u neemt en 
voor dat u hun kinderen zo’n warm 
hart toe draagt, waardoor ze naar 
school kunnen en waardoor de 
boarding zo mooi opgeknapt kon 
worden. 

Ossenwagen ■

Tekst: Hilly Hamstra 
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Mali ghOgargaOn (vervOlg 1) zingen vOOr kinderen in india
Tekst: Hilly Hamstra 
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Uit hun nieuwsbrief:

Sint Maarten, 11 november 2014, Basisschool Mids de Marren

gaSten:
mevr. Hilly Hamstra en dhr. Sjoerd Schaaf van St. Maher-India en 
mevr. Betty Bongers van de diaconie van PKN Gaastmeer

Opbrengst vanuit het dorp:  € 562,10,   bijdrage diaconie: €€ 450,00

geWeldig! hartelijk dank aan alle gulle geverS!

Mila, stamgroep middenbouw, leerjaar 4, vertelt...

Sint Maarten lopen
Het was Sint Maarten. Wij hadden op school lampionnen gemaakt. Ik had een boom 
gemaakt. Op de boom zat een spin en een eekhoorn. Er zaten ook allemaal blaadjes op.
5 uur ́ s avonds gingen we lampion lopen. Wij liepen in de Hofstrjitte. Het was donker 
en we kregen heel veel snoep voor ons en heel veel geld voor India. Om de beurt 
gingen we op de bel drukken.
Onze poes Jones en het babypoesje Hyltje, van Rommy liepen steeds met ons mee. 
Ze gingen ook een keer vechten.
We gingen het snoep op school verdelen en we gingen het geld tellen. Toen het 
klaar was ging de mevrouw van de kerk er nog wat geld bij doen. Het was bij elkaar 
€€1012,10. Het was heel veel. Meester Willem gaf het aan de mevrouw van stichting 
Maher en die geeft het aan de kinderen in India. 

Ze kunnen dan naar 
school en eten kopen en 
kleren. Het was heel leuk 
en we hebben heel goed 
gezongen.

■  Margje en Amy 
overhandigen cheque 
aan Hilly Hamstra

BaSiSSchOOl MidS de Marren uit gaaStMeer 



van de penningMeeSter 
Tekst: Arjen Borduin

zoals u allen weet, heeft de vereniging Wereldkinderen enige tijd 

geleden de werkgroepen afgestoten. als bestuur van de werkgroep 

friesland  hebben wij toentertijd besloten de Stichting Maher-india 

op te richten om de kinderen van onze projecten niet de dupe te laten 

worden van dit Wereldkinderen besluit. 

Het bestuur van de werkgroep Friesland werd  het bestuur van de Stichting  
Maher-India. De Stichting nam de projecten van de werkgroep Friesland in 
haar portefeuille op. Tevens kregen wij het beheer over de sponsorprojecten. 
Dit beheer viel voorheen onder verantwoordelijkheid van Wereldkinderen. 

Deze aanvulling op onze bestuurstaken was  een erg ingrijpende voor 
wat betreft tijd . Een brief moest naar de sponsors en donateurs gestuurd 
worden met een uitgebreide  uitleg over de ontstane situatie. Ook kregen de  
Wereldkinderensponsors een brief waarin zij, doormiddel van een ant-
woordformulier, de mogelijkheid kregen aan te geven of zij, als sponsor van  
Wereldkinderen, akkoord gingen met een overgang naar Stichting Maher- 
India. Het retour ontvangen van deze antwoordformulieren verliep niet  
soepel, zodat veel sponsors nagebeld moesten worden. Aan de hand van 
deze antwoordformulieren moesten de registratielijsten die wij van Wereld-
kinderen ontvingen, aangepast worden.

Briefpapier en enveloppen werden aangeschaft in de vormgeving van 
Stichting Maher-India. Bankrekening-nummers omgezet in IBAN uitvoering 
en automatische incasso opdrachten in SEPA-uitvoering.|
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Wilt u zich inzetten vOOr kanSarMe kinderen in india?

WOrd vrijWilliger
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).



van de penningMeeSter 
U zult begrijpen dat hier veel, erg veel, tijd in is gaan zitten. Ook zal  er hier 
door wel eens foutje gemaakt zijn. Gelukkig zijn deze foutjes tot incidenten 
beperkt gebleven en konden deze eenvoudig hersteld worden.

Financieel bekeken resulteerde het in 4 groepen:

a)  een groep donateurs die maandelijks een bedrag overmaken.

B)   een groep sponsors die per kwartaal op eigen initiatief een bedrag 
 overmaken.

c)  een groep sponsors die per kwartaal een factuur ontvangen.

d)   een groep sponsors waarvan per automatische incasso per kwartaal 
 een bedrag van hun bankrekeningnummer wordt afgeschreven.

Groep A en D leveren het minste werk op, direct gevolgd door groep B.  Bij 
groep B komt echter veel na-werk  kijken, doordat kwartaal-overmakingen 
nogal eens vergeten worden. Een voor ons impopulaire herinneringsbrief 
wordt dan verstuurd. Bij groep C wordt ook wel eens vergeten te betalen, 
maar in mindere mate.

Betaling per kwartaal door middel van automatische incasso heeft onze  
absolute voorkeur. Betaalt u nu niet per automatische incasso, maar u heef 
er geen bezwaar tegen om hier naar over te stappen, laat dit dan even per  
e-mail  (arjen@maherindia.nl) of per telefoon (06-26633598) aan mij weten. 
Wij regelen dan de overgang.

van de penningMeeSter (vervOlg 1)
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ecOnOMie?
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"china en india zijn de snelst groeiende economiën van de wereld" 

kopte laatst een krant. 

Wanneer je zoiets leest, moet je je ogen uitwrijven en dan nog maar 

eens lezen. het artikel maakte melding van zo’n 10% groei per jaar!

toe maar! zelfs de tarweoogsten in india zijn vertienvoudigd. prachtig, 

geen armoede meer, denk je dan. Mis. helemaal mis.

Economische groei gaat meestal ten koste van iets. En ja hoor, dan hoor je 
dat er zoveel pesticiden gebruikt worden om zoveel opbrengsten te kun-
nen binnenhalen. Kinderen in India lijden daardoor aan geheugenverlies, 
meldde het journaal. Een onder-zoek had uitgewezen dat met het voedsel 
zóveel gif binnenkwam, dat het levensbedreigend was.

Met het mineraalwater in India is het precies hetzelfde. Van de 20 verschil-
lende merken scoorden 17 een onvoldoende. "Vreemde stoffen in mineraal-
water", las ik in een Indiase krant. Bij langdurig gebruik kun je er behoorlijk 
ziek van worden. En wij weten al het een en ander van vogel- en varkens-
pest, B.S.E. enz.

Het milieu, de leefwereld is meestal het haasje wanneer economen gaan 
meten. Meten waaraan? 

In India zeker niet aan de nationale munt, want die 
devalueert bijna elke dag. Was de rupee in 1977 
nog 35 cent waard, nu is die nog geen stuiver 
waard. Of vergelijken we weer appels met peren?

En wat doet de Indiase regering met de partijen 
goedgekeurde tarwe? Uitdelen aan de bevolking? 
Mis. Exporteren, want het land heeft deviezen 
nodig. Nu is er genoeg voedsel, maar geen geld. 
Economie als religie, denk je dan.
Economische groei? Vergeet het maar. Laten we 
het houden bij "voer" voor economen.

Tekst: Sjoerd D. Schaaf


