extra aandacht voor nieuw tehuis

Tekst: Stichting Maher-India

voorzitterspraatje
Voor u ligt de tweede uitgave van dit jaar van Stichting Maher-India.
Compleet met eindejaarsactie, zoals u van ons gewend bent. Deze keer
vragen we extra aandacht voor het nieuwe tehuis voor meisjes in Miraj
(Maher).
De stand van zaken
Met de projecten gaat het goed, dankzij de inzet van ‘onze’ mensen daar. De
tussentijdse rapporten en verslagen worden regelmatig naar ons toegestuurd.
Als bestuur zijn we daar heel tevreden over. Het geld wordt op de juiste manier
gebruikt en rendeert door geboden opleidingen en verzorging.
Nieuws van het bestuur
Ook in de afgelopen periode hebben we geprobeerd om versterking te zoeken.
Een enthousiaste vrijwillig(st)er is van harte welkom. We vergaderen in principe
tien keer per jaar. Tussentijdse zaken worden via e-mail of telefoon afgehandeld.
Het moet toch mogelijk zijn om iemand enthousiast te kunnen maken voor
een stukje ontwikkelingswerk? Wie zich geroepen voelt, kan uiteraard contact
opnemen met één van ons. We merken ook dat de acties afnemen. Het kost
soms veel moeite om acties te regelen voor onze stichting. Dit heeft onder andere te maken met de toestroom van vluchtelingen. Heel begrijpelijk, denken
we.
Automatisch betalen
Toch zou u ons kunnen helpen. De penningmeester is veel tijd kwijt aan donateurs en sponsors die nog niet automatisch betalen. Er gaan al veel betalingen automatisch, maar het kan nog beter. Wanneer iedereen dit wel zou doen,
springt hij een gat in de lucht. Het is voor u een kleine moeite! Vandaar nogmaals deze oproep. De website en Facebook voorzien in een behoefte. Ook daar
is veel informatie te vinden.

We wensen u veel leesplezier toe.
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Column	

column Sjoerd

Oranje boven!
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Deze titel heeft eigenlijk niks met het voetbal te maken. Nee, het Drentse
dorpje Oranje bedoel ik. Op het moment waarop ik dit schrijf is het in het
nieuws. Tegen de tijd dat u het leest, is er al weer veel gebeurd door de
waan van elke dag. Niemand in het dorp daar is tegen hulp aan vreemdelingen/ vluchtelingen.
Maar de manier waarop staatssecretaris Dijkhoff een dictaat probeerde af
te dwingen, daar lusten de honden geen brood van. En de inwoners van
Oranje ook niet. Op deze manier werkt de regering met de ellenbogen.
Letterlijk en figuurlijk. Een mevrouw uit Oranje kan er van mee praten. Het
kostte haar een gebroken ellenboog. Gelukkig floot, om toch maar een
voetbalterm te gebruiken, de voltallige Kamer de regering terug, zoals dat
zo mooi heet. Het is wat in ons wereldje. Enkele jaren geleden werd het
aantal ontheemden op ruim 30 miljoen geschat. Nu is dat aantal al boven
de 50 miljoen. Van huis en haard verdreven. Scheen Syrië vroeger ver weg,
nu hebben we het bijna dagelijks in onze huiskamer via het journaal. En
niemand die weet wanneer de oorlogshandelingen tot het verleden gaan
behoren. Precisiebommen worden met gemak gegooid op de daarvoor
bestemde doelen. Missen volgens de gebruikers bijna nooit. Gek genoeg
heeft men geen precisievoedselbommen en precisie vredebommen in
voorraad.
Een mens leert wel, de mensheid leert niks. De geschiedenis staat bol van
zinloze oorlogen. En toch trappen we telkens weer in die gewelddadige
valkuil. Emotioneel komen we maar niet verder dan de geschiedenis uit
Genesis. Het verhaal waarin Kaïn zijn broer vermoordde. En dat terwijl “Genesis ook nog “wording” betekent.
Maar m’n petje af voor Duitse kanselier Angela Merkel. “Wir schaffen das”,
gaf ze aan. Dat betekent: we spelen het wel klaar met al die vluchtelingen.
Met een knipoog naar “ons” Oranje: die kunnen er nog wat van leren. Andere
teams moeten liefst een helpende hand toesteken om nog plaatsing “af te
dwingen”. Zie je wel, je hebt de ander altijd toch nodig. Op eigen houtje je
zaakjes regelen lukt meestal niet.
Maar moedig van Merkel om zo voor de vluchtelingen op te komen. En daarmee draagvlak te creëren in eigen land en binnen Europa. Even kwam mij
het clublied van Feijenoord in mij op.“Geen woorden, maar daden”.
Woorden kunnen niet zonder daden. Dat geldt ook voor onze projecten en
programma’s in India. Zonder uw financiële hulp zouden we nergens zijn.
Maar nu kunnen we samen voor veel mensen en kinderen wat betekenen.
Kansen bieden aan wie het nodig heeft. Voor het afgelopen jaar daarvoor
onze hartelijke dank. We gaan fluitend verder, om de titel van deze column
wat eer aan te doen.
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divers nieuws van:

maher

De Perna Phata slum heeft weer een kleermakersopleiding voor vrouwen. Iemand stelt zijn
kantoor voor enkele uren per dag beschikbaar.
Eén van de vrouwen uit de selfhelp group heeft
ook de opleidingscursus met succes afgericht
en geeft daar nu les. Sinds enkele jaren was er
geen gelegenheid meer voor, omdat er geen
geschikte plaats was. Gelukkig is de opleiding
er weer en komen er veel vrouwen en meisjes
om kleding te kunnen maken.
Eind maart werd er in Maher een kaarsenoptocht georganiseerd. Dit om nogmaals
aandacht te vragen voor de verkrachtingen in India. Gelukkig hebben de media
nu meer oog voor deze misdaden. De staf van Maher, de vrouwen en kinderen
hielden deze protestmars in Koregaon en het werd een lange stoet.
Twee kinderen van Maher studeren in Europa. Eén in Duitsland en één aan de
universiteit van Maastricht!
Sr. Lucy is op 10 september 60 jaar geworden. We hebben haar uiteraard gefeliciteerd en nog vele jaren toegewenst. Maar om op de uitnodiging in te gaan, om deze
dag aanwezig te zijn in India, was onmogelijk.
Het Indiase Mahernieuws wordt twee keer per jaar in
druk uitgebracht, zowel in het Engels als in het Hindi.
Voor de buitenlandse vrienden en sponsors wordt het
digitaal geleverd. Zo blijven we op de hoogte van alle
recente ontwikkelingen.
Zelf schrijft sr. Lucy:
“Ik voel me eigenlijk ‘schuldig’ tegenover alle vrienden van Maher. Want zij zorgen er
voor dat we al onze activiteiten kunnen voortzetten. En dat in een wereld die verscheurd wordt door terrorisme, religieus gekissebiss, discriminatie en haat. Onze
vrienden zijn lantaarndragers door geduld en compassie. Mijn hartelijke dank!”

5

Voddenrapersproject
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Aurangabad	
In deze nieuwskrant vertellen we meer over het ‘Save the Girl child’programma in Aurangabad. Dit programma kon worden uitgevoerd
dank zij een bijdrage uit de eindejaarsactie van 2014.
In de zomervakantie (april en mei) zijn de volgende activiteiten
uitgevoerd:
1. Karatelessen voor meisjes om zich te leren verdedigen
(dit waren extra lessen).
2. Voorlichting door een arts, over het gevaar van abortus wanneer
dit niet door een professional wordt gedaan. Daarnaast motiveren/
informeren om abortus (van voornamelijk meisjes) te voorkomen.
Voorlichting over gezondheid en hygiëne.
3. Verstrekken van voeding voor arme meisjes.
4. Naaicursussen, Mendhi- en schoonheidsspecialistecursussen
en danslessen, om meisjes zelfvoorzienend te maken en het
zelfvertrouwen te verbeteren.
5. Ondersteuning van arme families met meer dan drie meisjes.
6. Overtuigen en ‘opvoeden’ van ouders om kindhuwelijken
(onder de 18 jaar) te stoppen.
Veel ouders waren terughoudend ten aanzien van al deze extra activiteiten.
De meisjes die toestemming kregen om diverse lessen te volgen, waren erg
enthousiast. Negen meisjes hebben de cursus voor schoonheidsspecialiste
gevolgd en willen er hun beroep van maken.
Samenvatting van de laatste halfjaarsrapportage
Concentratie blijft een probleem bij de voddenraperskinderen. Ze zijn erg
druk en hebben grote moeite om stil te zitten. Ouders hebben overdag
geen tijd voor de kinderen. Ze zijn de hele dag aan het werk en de kinderen
worden dan aan hun lot overgelaten. Van opvoeding is nauwelijks sprake.
Daarom is in de vakantiemaanden, in april en mei, yoga gegeven aan kinderen, om zich beter te leren concentreren en te werken aan hun zelfbewustzijn. Ook zijn er andere activiteiten georganiseerd in de vakantie, om de
kinderen hun talenten te laten ontdekken. Met behulp van spelletjes, sport
en danscompetities leren ze zich ontwikkelen en schaven ze hun gedrag bij.
Samenwerken, overleggen in plaats van schreeuwen of vechten, enzovoort.
De kinderen waren alleen al blij met de extra aandacht die ze kregen!
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Voddenrapersproject

Aurangabad (Vervolg 1)
Zodra de scholen weer beginnen in juni, kunnen de kinderen weer terecht
op de coachingsklassen, dus dan zijn ze overdag weer ‘onder de pannen’.
Maar ook dan valt het niet mee om deze kinderen in de hand te houden,
omdat de klassen vaak erg groot zijn.
Probleem blijft ook dat veel ouders nog steeds niet overtuigd zijn van het
belang van onderwijs en kinderen regelmatig thuis houden. Elke keer wanneer ouders hun kinderen thuishouden, gaat de maatschappelijk werkster
met de ouders in gesprek. Dit kost veel tijd.
Gelukkig zijn er aan de andere kant ook steeds meer ouders die wél doordrongen zijn van het belang van onderwijs en die werken juist extra hard
om hun kinderen naar school te kunnen laten gaan.

Dit is Arti. Ze is 14 jaar. Haar
moeder is recentelijk overleden
aan aids. Ze was nog nooit naar
school geweest. Ze kleedt zich het
liefst als jongen. Ze gaat nu voor
het eerst naar school en maakt
langzaam vorderingen. Ze wil
graag verpleegster worden.
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sponsorprojecten	
Goa
Het sponsorproject voor drop out loopt goed. De aanvragen voor het volgen van praktische cursussen overstijgt het aanbod. Vooral de verzorgende
beroepen voorzien in een behoefte. Met name worden er ziekenverzorgsters
gevraagd. De informatiesite zijn: www.iseaf.org en www.iseaf.studenten.
org. Hierop staat veel informatie over dit middelbaar onderwijs. De Duitse
zusterorganisatie onderhoudt de meeste contacten.
Bombay
In het vorige nummer heb ik mijn bezoek aan dit project beschreven. Daarom deze keer geen mededelingen.
Amravati
De rapporten zijn weer binnen, het project loopt uitstekend. Jammer dat
de school in Wadhali nog steeds op een vergunning wacht om te mogen
uitbreiden. Daaruit blijkt maar weer dat de bureaucratie in India enorm is.
Zodra die vergunning binnenkomt (en daar is hoop op) wordt er meteen gebouwd, want het benodigde geld is er. Ook in Badneera is er nog steeds behoefte aan uitbouw. Een eventuele aanvraag is nog niet binnen. Vanaf eind
jaren 70 zijn hier veel scholen gebouwd en hebben met name de meisjes
ervan geprofiteerd. En dat was juist de bedoeling. Inmiddels is het ‘normaal’
dat meisjes ook onderwijs krijgen. Dat was in de begintijd wel anders!
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stichting maher india

sponsorprojecten (Vervolg 1)
In/op een zelf meegenomen bakje/schoteltje
kunnen kinderen in de etenspauze een warme
maaltijd ophalen. Kinderen uit gezinnen die het
wat beter hebben nemen zelf een gevuld bakje
mee naar school.

Yogales
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vn presenteert de bijgestelde:
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Millenniumdoelen	
De millenniumdoelen zijn opnieuw bijgesteld. In 2000 golden ze voor
vijftien jaar en voorzichtig is de vraag gesteld of ze gehaald zijn. Nee, ze
zijn niet gehaald, maar wel is er wereldwijd aandacht voor gekomen. Hier
en daar zijn flinke verbeteringen behaald. Het doel om het aantal mensen dat in extreme armoede leeft te halveren, is volgens de Verenigde
Naties behaald. Met dank aan China door de grote economische groei.
Doelen met betrekking tot moeder- en kindersterfte hadden niet het gewenste succes.
Nu heeft de VN voor de komende vijftien jaar de doelen in zeventien punten
samengevat. De eerste vijf:

1. 	Einde aan armoede
2. Geen honger meer
3. Gezondheidszorg voor iedereen
4. Goed onderwijs
5. Gelijkheid tussen vrouwen en mannen

Onze stichting werkt inderdaad
aan deze vijf punten. Met als
speerpunt: goed onderwijs. Ik
zal de hele lijst niet opnoemen,
maar het valt me op dat we pas
op plaats 16 de stelling ‘vrede
en veiligheid’ vinden. En dat
terwijl we, ook in Europa, in
deze tijd vrede en veiligheid
broodnodig hebben.
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Paithan en Bidkin	
Droogte
Vanwege de droogte zijn de oogsten in 2014 deels mislukt. Er moest meer graan
worden ingekocht, waardoor de kosten hoger waren. Niet alleen voor de boeren,
maar ook voor de losse arbeiders is dit een ramp, want door de droogte is het
werk schaars.

Paithan: maatschappelijk werk
Marialaya Samaj Seva Kendra is de naam van het buurthuis/sociaal centrum van
waaruit in Paithan welzijnswerk wordt georganiseerd. Het centrum richt zich op
de medische, educatieve en sociale omstandigheden en op de ontwikkeling van
met name landloze arbeiders (de Bhills en andere arbeiders uit Pimplewadi, Paithan en andere naburige dorpen). Velen zijn nomaden. Trekken van werk naar werk.
Omdat Paithan dicht bij een groot stuwmeer ligt, zijn ook veel mannen vissers.

Uitstekende naaiopleiding
De vraag naar naaicursussen neemt nog steeds toe, want voor meisjes en vrouwen is dit DE mogelijkheid om eigen inkomsten te generen. In de regio Paithan
wordt het veel vrouwen niet toegestaan om bij bedrijven te gaan werken.
Deze opleiding van Marialaya Samj Seva Kendra staat zeer goed aangeschreven
in de omgeving. Naast de naailessen wordt namelijk ook gewerkt aan zelfvertrouwen. Want daar ontbreekt het veel vrouwen aan, gezien hun lage positie. Deze
combinatie maakt dat het veel vrouwen na het voltooien van deze opleiding lukt
om in het levensonderhoud te voorzien. Daardoor komen zelfs regelmatige andere welzijnscentra hier de kunst afkijken, wanneer ze er zelf niet in slagen een
succesvolle naaiopleiding te organiseren.

Bidkin
In Bidkin krijgen de meisjes in de boarding sinds het afgelopen jaar karateles!
Dit is een onderdeel van het Save the Girl Child-programma. In het weekend krijgen de meisjes naailessen, zodat ze leren hun eigen kleding te maken.

Facebook
Bovenstaande informatie is ook gepubliceerd op onze
Facebook-pagina. Hier kunt u af en toe ook nieuws
lezen, zoals een een krantenartikel dat ons is gemaild
vanuit India, een foto, een berichtje over waar we mee
bezig zijn, enzovoort. Wanneer u ons bezoekt op
Facebook www.facebook.com/MaherIndia,
vergeet dan niet om ook even op ‘vind ik leuk’ te klikken!
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Extreme hitte en droogte
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Dharangaon	
Sr. Janet schrijft: “De mensen hier die anders dag in, dag uit van ’s morgens
vroeg tot ‘s avonds laat werken, zijn nu onthutst. Geen regen, dus geen
grondbewerking, maar natuurlijk ook geen oogst. Deze periode kenmerkt
zich door extreme hitte en droogte.”
“Het zal vast en zeker met de klimaatsverandering te maken hebben, want op
andere plaatsen vallen juist extreme regenbuien. Het openbare leven hier is nagenoeg stilgevallen. Gelukkig is onze apotheek, dankzij jullie, er nog. We krijgen
veel patiënten en door bovengenoemde omstandigheden begrijpen jullie wel
dat ze zelf weinig voor de voorgeschreven medicatie kunnen betalen.
Ze zien onze apotheek als een oase in de woestijn! Veel voorkomend: vitaminegebrek, ademhalingsproblemen en benodigde ontwormingskuren. Indien
mogelijk gebruiken we zoveel mogelijk plantaardige medicijnen.
Sr. Binu heeft nu dertig selfhelp groups van vrouwen in de tien omliggende dorpen. Daar wonen nog veel analfabete ouders die niet gewend zijn hun kinderen
naar school te sturen.
Dankzij de volharding van het onderwijzend personeel
is daar nu langzamerhand verandering in gekomen.
Maar structuur aanbrengen bij zwerfkinderen kost veel
energie. Het lijkt soms op een druppel in de oceaan. Maar
daar waar we kunnen helpen, komen we in actie en zien we
wel degelijk resultaat.

Dankzij jullie steun kunnen we verder!

12

kinderen mids de marren zingen voor
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kansloze kinderen in india
Op 11 november hebben de schoolkinderen van Mids de Marren in De Gaastmar
weer gezongen voor Stichting Maher India. Om daarmee kansloze kinderen in
India de kans te geven ook naar school te
gaan.
Ze gingen in groepjes langs alle de deuren
in het dorp, de wat meer afgelegen huizen
en boerderijen werden per auto bezocht. De
opbrengst was bijna 600 euro, dus ze hebben hun speciale lied voor de kinderen op de wereld vast heel
mooi gezongen! De cheque van (bijna) onschatbare waarde mocht ik net als vorig jaar namens ons bestuur in ontvangst nemen. De diaconie van de PKN heeft
er nog eens 450 euro bij gedaan, dus samen werd het 1050 euro!

Van harte bedankt voor dit prachtige bedrag!

Het verhaal van de meiden van groep 4…

Sint Maarten

We gaan in de avond naar school. We hebben allemaal een lampion gemaakt. daar doen we één
ligtje in. We gaan in groepjes. Maar eerst gaan
we zingend naar de winkel.We zingen het 2 keer
en dan gaan we. We heben een tas mee en ook
nog een geldbus mee en we kwamen trug en Herre Klaas ging het telen.
Xanne, Marlies, Rommy en Wytske
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studenten Rosanne en Suzanne gaan:
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Stage lopen in Maher
Wij zijn Rosanne en Suzanne, studenten van
het Hoornbeeck College in Goes. Wij studeren voor Sociaal agogisch werker. Dit jaar is
ons examenjaar. Als afronding van de opleiding gaan wij stagelopen bij project Maher in India. De stage duurt ongeveer drie
maanden.
Wij hebben voor het India gekozen, omdat de
cultuur en de mensen onze interesse hebben
gewekt. Een poosje terug mochten wij kennis
maken met het bestuur van Stichting MaherIndia, zij hebben ons nog enthousiaster gemaakt dan wij al waren.
Wij hopen in januari te vertrekken richting India. We hopen daar veel dingen te leren over het land, de gebruiken en gewoontes van de mensen. Ook
willen we zo goed mogelijk kunnen meedraaien met het programma van
de instelling. We spreken de taal niet, dus gesprekken voeren zal lastig gaan.
Maar we hopen door middel van creatieve bezigheden toch contacten te
gaan leggen.

Wij hebben er heel veel zin in en kijken uit naar onze reis!

Rosanne & Suzanne

Als bestuur wensen we Rosanne en Suzanne veel succes met hun stage!
Sjoerd, Arjen en Hilly
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