NIEUW MAAR TOCH VERTROUWD

Tekst: Sake van den Berg

VOORZITTERSPRAATJE
U heeft het inmiddels vast wel meegekregen. Wereldkinderen projectgroep
Friesland heet nu Stichting Maher-India. Wereldkinderen moet namelijk
bezuinigen. Een van de maatregelen die zij hebben moeten nemen is dat
Wereldkinderen niet langer ondersteuning biedt aan vrijwilligers die fondsen
werven voor hulpprojecten. Dus ook niet aan projectgroep Friesland.
Consequentie is dat alle projecten van projectgroep Friesland niet voortgezet
kunnen worden onder de naam van Wereldkinderen.
Projectgroep Friesland heeft besloten om de ondersteuning van deze projecten wel
voort te zetten en heeft daarom een zelfstandige stichting opgericht met de naam
Stichting Maher-India. De nieuwe stichting houdt de kwaliteit en omvang van de
ondersteuning op hetzelfde hoge peil als de afgelopen ruim 30 jaar het geval is geweest. Een nieuwe stichting betekent veel zaken regelen, zoals een oprichtingsakte via
de notaris, inschrijven bij de KvK, de ANBI status aanvragen en rekeningnummers op
naam van de stichting zien te krijgen. Een paar mensen wil ik in ieder geval bedanken
voor hun belangeloze bijdrage: Rudmer voor de lay-out van de geheel vernieuwde
nieuwskrant, Roelina voor het ontwerpen van een nieuw logo (met pompeblêd!) en
briefpapier en Ilse voor het opmaken van de nieuwe website.
Maar we zijn nog niet helemaal los van Wereldkinderen. De overdracht is helaas
nog steeds niet officieel en heeft nogal wat voeten in de aarde, met name wat betreft de sponsoring. De financiële administratie van de sponsorprojecten werd altijd
verzorgd door Wereldkinderen, maar zal voortaan onder verantwoordelijkheid van
Stichting Maher-India plaatsvinden. Dit betekent ook dat de facturering door onze
stichting uitgevoerd gaat worden. In verband met de vertraagde overdracht zal dit
voor het derde kwartaal van 2013 later plaatsvinden dan u gewend bent en wellicht
gecombineerd worden met het vierde kwartaal. We vragen hiervoor uw begrip!
In de nieuwskrant vind u ook weer vertrouwde elementen terug, zoals nieuws over
de projecten, de column van Sjoerd en het financieel jaarverslag. Bij dit jaarverslag
staat nog de naam van projectgroep Friesland, omdat onze groep in 2012 nog viel
onder de vlag van Wereldkinderen. Achterin de nieuwskrant kunt u zien hoe
u giften naar de stichting kunt overmaken. Uw gift komt nog steeds ten goede
aan de projecten die voorheen door projectgroep Friesland en nu dus door
Stichting Maher-India worden gesteund.
Namens Stichting Maher-India wens ik u veel
leesplezier toe. Opmerkingen, reacties en kopij zijn
van harte welkom op info@maherindia.nl
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Tekst: Sjoerd D. Schaaf

COLUMN

COLUMN SJOERD

De knikkers en het spel
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Men zegt: voetbal is voor de armen, basketball voor de techneuten,
tennis voor het middenmanagement en voor de hoger opgeleiden
is er golf. Wat me opvalt: hoe hoger opgeleid, hoe kleiner de bal. Ik
verdenk politici er nu van dat ze knikkeren. Nog kleinere balletjes
dus. Het is wel duidelijk dat we a. niet zonder politiek kunnen en b.
dat nu de economie stroef draait, het niet om het spel gaat maar om
de knikkers. Want veel mensen worden eruit “geknikkerd”, om maar
met die term te blijven spreken. Er is dus duidelijk “stront aan de
knikker”. Al wordt er meestal tegendraads beweerd dat het om het
spel gaat en niet om de knikkers. Nou dat geloof ik niet, want prompt
gaat het ten koste van de zwakkere. Iedereen kent voorbeelden dat
het wel degelijk om de knikkers gaat. Meestal met eigen of valse
spelregels. Genoeg geknikkerd. Maar van tijd tot tijd heb je die (nare)
ervaring weer. Jammer, hoort bij het leven wordt er dan gezegd. Toch
is men dan geneigd om vaker de zakdoek te pakken in plaats van de
portemonnee!
Iemand heeft eens beweerd dat hij niemand het lezen wilde leren.
Want zo betoogde hij: dan kunnen ze ook geen “valsheid in geschrifte”
plegen! Maar de tafels van vermenigvuldigingen worden er intussen
wel ingestampt. Gek eigenlijk, waarom niet het tegenovergestelde?
Dus niet “1 keer 2 is 2 en 2 keer 2 is 4”. Maar delen, in de trant van
“20 gedeeld door 2 is 10”. Delen is toch beter? Het resultaat blijft
hetzelfde, maar het effect is positiever. Met eigen ogen mocht ik
weer verschillende projecten bezoeken, waarin ik duidelijk zag dat
er gedeeld werd. Niet alleen kennis, maar ook waarden. En daar word
je blij van en daar ga je mee door.
Dat is wat ik u wilde mede“delen”! Op deze manier kun je zelfs bij
het rekenen rekening houden met die ander. Het is niet het één of
het ander. Het gaat om het spel en de knikkers. Onlosmakelijk samen.

VODDENRAPERSPROJECT

Tekst: Hilly Hamstra

AURANGABAD
Doel van dit project:
Rond de tweehonderd kinderen van voddenrapers krijgen onderwijs, gezondheidszorg, psycho-sociale en emotionele zorg en goede voeding. Het
gaat om kinderen tussen de zes en zestien jaar oud.
Voddenraperskinderen helpen al jong mee met het verzamelen en selecteren van afval, vodden, plastic, blik enz. om de dagelijkse kost bij elkaar te
scharrelen. Die vodden worden in grote balen gestopt en daarna verkocht.
De gezinnen zijn erg arm en er was nauwelijks sprake van sociale ontwikkeling toen dit project is gestart.
Eerst is begonnen met dagelijkse gesprekken met ouders. Zìj moeten hun
kinderen naar school en de coaching klassen laten gaan en het belang
daarvan inzien. Daarbij heeft een kind een veilige thuissituatie nodig. Er
wordt dus ook geïnvesteerd in het verbeteren van gezinssituaties. Vanwege
de armoede zijn er, naast onvoldoende en ongezond eten, vaak problemen
zoals alcoholisme (er wordt veel zelfgestookte alcohol gedronken) en psychische problemen. Een maatschappelijk werkster begeleidt de gezinnen
en organiseert ook seminars, over onderwerpen als waterbeheer, inkomen,
hygiëne en gezondheid enz..
Voor de kinderen zijn er op vier locaties coaching klassen ingericht waar ze
5 dagen per week terecht kunnen, voor of nadat ze naar school zijn geweest (dat is een voorwaarde!). In India gaan kinderen vaak verdeeld over twee
“ploegen” naar school, de ene helft ’s ochtends , de andere helft ’s middags,
zodat er meer kinderen naar school kunnen. Kinderen die in de middagploeg zitten komen om 10 uur naar de coaching klas. Vaak hebben ze dan al
een paar uur gewerkt. De ochtendploeg komt om 16 uur naar de coaching
klas en heeft dan na school vaak nog even een paar uurtjes gewerkt….
In de coaching klas krijgen kinderen een gezonde warme maaltijd en
huiswerkbegeleiding, maar er wordt ook met hen gesport, gedanst, gezongen en spelletjes gedaan, om hen te laten ontspannen en even kind
te laten zijn.
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VODDENRAPERSPROJECT

AURANGABAD (VERVOLG 1)
Er is de mogelijkheid om computerlessen en naai- en borduurlessen te krijgen en er is aandacht
voor problemen waar ze mee zitten.
Er wordt gekeken naar de talenten
van de kinderen en ze worden geholpen die verder te ontwikkelen.
Om naar school te kunnen krijgen
ze schoolkleding en schoolspullen.
Daarnaast wordt medische zorg
verleend.
Van de kinderen in het

schoooltje ■

Het schooltje in de sloppenwijk Rajiv Nagar,
een van de 4 locaties
De school ziet er wel wat anders uit dan wij gewend zijn. Er mogen hier geen
stenen huizen worden gebouwd, want de grond is niet het eigendom van
de bewoners. Zodra gebouwen een duurzaam karakter krijgen worden ze
meteen weer plat gebuldozerd. Daarbij, wanneer de school van beter materiaal gebouwd zou worden dan waar de mensen hier zelf in wonen, zou het
materiaal gestolen worden voor eigen gebruik, zo arm zijn de mensen hier.
Vandaar dat de school er net zo uitziet als de krotten van de armste mensen
die hier wonen.
Op deze school zitten ongeveer 67 kinderen! Er komen vaak ook jongere
broertjes en zusjes mee naar de lessen, want die zouden anders alleen thuis
zijn. Ouders zijn overdag allemaal aan het werk. Soms is er een oma die niet
meer kan werken die dan op de kleintjes past, maar meestal worden kinderen alleen thuis gelaten. Broertjes en zusjes krijgen geen schooluniform,
maar ze mogen wel mee eten.
Recentelijk hebben we dit project bezocht. Er was een heel programma
bedacht voor de bezoekers uit Nederland: om de beurt zongen of dansten
kinderen. In het begin keek dan de rest, maar naar verloop van tijd wilden
vooral de kleinsten natuurlijk liever meedansen dan kijken. Het werd dus
steeds drukker op het podium (een stuk plastic op de grond). Toch was
er een duidelijk verschil: drie jaar geleden lukte het helemaal niet om de
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VODDENRAPERSPROJECT

AURANGABAD (VERVOLG 2)
kinderen te laten zitten en luisteren, renden ze allemaal door elkaar. Er was
nu meer orde en discipline, kinderen waren nu duidelijk gewend om naar
school te gaan. De armoede is echter schrijnend. Grote zwermen vliegen,
vanwege het ontbreken van sanitaire voorzieningen, bedelende oma’s, kinderen met bruine ipv zwarte haren, vaak een teken van bloedarmoede en
slechte voeding. Wie het net iets beter heeft, heeft de vloer van het “huis”
betegeld, maar veel mensen leven gewoon op de modder. Er is nog een
lange weg te gaan.
De kinderen zittend op

een kleed ■

t podium ■

De kinderen op he
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ONDERWIJS IN INDIA

Tekst: Sjoerd D. Schaaf

MAHER
Onderwijs

Ondanks de verruiming van de wet om het recht op onderwijs te hebben, is
er de laatste jaren weinig veranderd. Heel jammer. De basisbehoeften waardoor de armste kinderen zich zouden kunnen ontwikkelen sijpelen maar
niet door op het platteland. Er wordt te weinig geïnvesteerd door de Indiase
overheid en men heeft meer oog voor prestige projecten dan voor de basisbehoeften van kinderen. Daarmee “vergeet” de overheid een hele generatie.
Het aantal kinderen dat dringend op onderwijs zit te wachten wordt op 40
miljoen geschat. De pogingen om daar mee bezig te gaan zijn ronduit pover
te noemen. Onze sponsorprojecten voorzien wel in die behoefte. Op mijn
bezoeken heb ik veel blije kinderen gezien die, ondanks alle problemen,
graag naar school (willen) gaan. En er ook hard voor werken.
In de Phernaphata slum lieten kleuters trots hun leitjes zien waar ze de eerste letters/woordjes op hadden leren schrijven. En in Vadhu Budruk, het
centrum van Maher, lieten kinderen vol trots hun schriftjes aan ons zien. Na
schooltijd zaten daar in alle hoeken studerende kinderen met een glimlach
op hun gezicht. Wanneer je dat ziet, is er niet veel voor nodig om je te blijven
inzetten voor de armste en achtergestelde groepen. Hilly en ik zagen op de
Bakorischool (onderdeel van het Maher project) hoe de kinderen van de Pardhi Wasti groep vooruit waren gegaan en de school niet meer als “vijand”
zagen. Ten opzichte van hun ouders maken ze een reuzensprong om zich te
ontwikkelen. Onderwijs is belangrijk.
In Mali Ghogargaon hebben we de selfhelpgroepen van vrouwen ontmoet.
Vier vrouwen hadden inmiddels lezen en schrijven geleerd. Shoba, de kleuteronderwijzeres , heeft hen begeleid. Goed om te horen dat nu voor hen
een wereld is opengegaan.
Onderwijs is en blijft een sleutel tot ontwikkeling!
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Tekst: Arjen Borduin

JAAROVERZICHT 2012
In dit financieel jaaroverzicht staan de opbrengsten en de kosten van de
projectgroep Friesland van het jaar 2012.

■ Kascontrole
Zoals vereist werd de financiële boekhouding gecontroleerd door een kascommissie. De controle vond plaats op 14 januari 2013. Er waren geen open aanmerkingen en de kas werd dan ook akkoord verklaard.
De voorgeschreven en hierna volgende onderdelen werden gecontroleerd:
Volledigheid inkomsten en uitgaven
Juistheid van de kosten en opbrengsten
Volledigheid donaties en giften
Budgetbewaking
Projectbetalingen

.
.
.
.
.

■ Inkomsten projecthulp
Aan donaties en giften van Gulle Gevers voor specifieke projecten ontvingen we € 15.906,-. Aan algemene donaties ontvingen we € 5.848,-.
Nagekomen giften van de decemberactie van 2011 bedragen € 2.893,-. Voor
de december-actie in 2012 ontvingen we € 3.909,-. Het totaal ontvangen
bedrag voor projecthulp bedraagt € €28.556,-.

■ Sponsorprojecten
Sponsoring maakt geen deel uit van ons financieel overzicht. Wereldkinderen Den Haag ontvangt de sponsorgelden en maakt deze over naar de
projecten. De hieronder vermelde bedragen zijn bedoeld ter informatie.
PROJECT MALI ontving
PROJECT AMRAVATI ontving
PROJECT GOA ontving

€ 12.000,€ 7.500,€ 5.000,-
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JAAROVERZICHT 2012 (VERVOLG 1)
■ Acties
Zoals voorgaande jaren vroegen wij u om een extra financiële bijdrage
voor hulp aan een project. Ditmaal betreft het een financiële bijdrage voor
de bouw van een kinderopvangtehuis in Jharkhand. Het tehuis valt onder
beheer van Maher. De actie leverde in 2012 € 3.909,- op. In 2013 ontvingen
we nog € 532,- voor dit project. Totaal dus € 4.441,-.
Onze hartelijke dank hiervoor.

■ Rente opbrengst

Over het jaar 2012 hebben we € 873,- rente ontvangen.

■ Uitgaven projecthulp

Onze werkgroep heeft in 2012 €29.235,- uitgegeven aan projecthulp.
De specificatie hiervan kunt u lezen in het bijgaande financiële jaarverslag.
Voor het jaar 2013 hebben wij in de begroting € 30.060,- opgenomen voor
projecthulp.

■ Bankkosten
De trend dat de bankkosten die aan ons worden doorberekend elk jaar
hoger worden, zet zich ook dit jaar door. In 2012 bedraagt de verhoging 5%.
Vorig jaar werd ons € 404,- in rekening gebracht, nu € 424,-.

■ Diverse onkosten
Hieronder vallen kosten zoals het uitgeven van 2 regiokranten per jaar incl.
de bijbehorende portikosten, versturen van kerstkaarten incl. portikosten,
bestuurskosten e.d. Zie hiervoor bijgaand financieel jaaroverzicht.

■ Overheadkosten

Deze bedragen €€1.169,-. Dit zijn kosten die door Wereldkinderen Den Haag
in rekening worden gebracht voor de door hen verrichte ondersteunende
werkzaamheden.
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JAAROVERZICHT 2012 (VERVOLG 2)
Financieel jaaroverzicht 2012
Ontvangsten

Uitgaven
projecthulp

saldi 01-01-2012

Amravati

3.150,00
3.500,00

ing

1.804,00

Aurangabad

frieslandbank

2.300,00

Dharangaon

spaarrekening frieslandbank

33.340,00

kasgeld

35,00

totaal

37.479,00

Maher

2.050,00
12.000,00

Paithan

4.250,00

Bombay

2.750,00

Mali-Bidkin

1.535,00

projecthulp
actie december 2012

3.909,00

actie december 2011 nagekomen
donaties projecten
donaties algemeen
totaal

2.893,00
15.906,00
5.848,00
28.556,00

opbrengst ter dekking kosten
budget 2011
bijdrage regiokrant

totaal

43,00

1.033,00

regiokrant, incl. portikosten
kerstkaarten

2.279,00
95,00

reiskosten projecten

170,00

portikosten

302,00

totaal

2.846,00

diversen
873,00

bankkosten
bestuurskosten
overheadkosten

totaal

29.235,00

kosten projecthulp en sponsoring
990,00

diversen
rente

totaal

873,00

totaal

424,00
169,00
1.169,00
1.762,00

saldi 31-12-2012
ing
frieslandbank
spaarrekening friesland bank
kasgeld
totaal

67.941,00

2.793,00
1.617,00
29.653,00
35,00

totaal

34.098,00

totaal

67.941,00

Wereldkinderen PHW Friesland
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OP FACEBOOK EN EEN NIEUWE WEBSITE

Tekst: Hilly Hamstra

LIKE AND SHARE

Sinds kort staat Stichting Maher-India ook op Facebook! Van alle projecten
die gesteund worden is een fotoalbum gemaakt, met een korte omschrijving er bij. Ook wordt u op deze pagina op de hoogte gehouden van ontwikkelingen en kunt u daarop reageren of er over meedenken.
Iedereen die op Facebook zit willen we hierbij oproepen om de pagina Leuk
te vinden en te Delen! Hoe meer mensen dat doen, hoe meer de Stichting
bekend wordt, waardoor er misschien weer meer donateurs en sponsors bij
komen.
Ook wanneer u niet op Facebook zit kunt u de pagina bekijken, door te
zoeken op: Stichting Maher-India Facebook. Dan staat de pagina bovenaan. U kunt dan alleen niet reageren op berichten op de pagina.
De albums vindt u door op “Foto’s” te klikken en daarna “Albums” te kiezen.
Intussen kunt u ook al de website bezichtigen van Stichting Maher-India:
www.maherindia.nl. De website is nog niet helemaal af. Waarschijnlijk gaat
er hier en daar nog wat aan verduidelijkt worden. Daar gaan we de komende
maanden verder mee aan de slag.
Van u ontvangen we natuurlijk ook graag reacties, opmerkingen, ideeën,
aanvullingen, feedback!

WILT U ZICH INZETTEN VOOR KANSARME KINDEREN IN INDIA?

WORD VRIJWILLIGER

Door de overgang van projectgroep Friesland onder de vlag van Wereldkinderen naar
een zelfstandige stichting zijn er extra werkzaamheden op ons af gekomen, met name de
financiële administratie rondom sponsoring. Dit betekent dat we wel wat extra hulp
kunnen gebruiken.
Stichting Maher-India streeft naar het geven van financiële hulp, gericht op de eerste
levensbehoeften van het kind, medische verzorging en een goede opleiding, zodat
kwetsbare kinderen in India kunnen werken aan een toekomst met meer kansen. Wilt ook
u zich hiervoor inzetten en directer bij hulp aan kansarme kinderen betrokken zijn, meld
u zich dan aan via info@maherindia.nl. Voor meer informatie kunt u telefonisch contact
opnemen met Sjoerd Schaaf (tel. 058-2531248).

12

Tekst: Hilly Hamstra

MALI GHOGARGAON
Onderweg naar Mali
Een paar kilometer voor Mali heeft een groep landarbeiders hun tenten
opgeslagen. Het is hier gelukkig wat minder droog dan in andere gebieden,
dus er is nog werk voor hen en de boeren kunnen nog oogsten.
Er is een verharde weg naar Mali, maar er zijn grote happen weggespoeld
in de regentijd. Het kan jaren duren voor zo’n weg dan weer wordt hersteld.

In de put bij de boarding zit
voorlopig nog genoeg water. Het water is alleen erg
hard. Overal zit een dikke
gele laag kalkaanslag op: in
de toiletten, in de wasbakken, op de kranen en in de
gootstenen.

Landarbeiders ■

De stroomvoorziening is hier een probleem. Er is onvoldoende capaciteit,
wat deels wordt veroorzaakt door het veelvuldig illegaal aftappen van
stroom onderweg. Er vallen in dit soort gebieden meer doden door ongelukken met elektriciteit dan in het verkeer….
Om enigszins aan de vraag te voldoen zijn de dagen in drie blokken verdeeld, waarvan je maar één blok stroom krijgt. De blokken wisselen per periode. Toen wij er waren was er stroom van 18 tot 8 uur. Er is echter geen
leveringsgarantie: de stroom valt regelmatig uit, dus zodra het donker
wordt is het handig een zaklamp bij de hand te houden!
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MALI GHOGARGAON (VERVOLG 1)
Naast het terrein waar de
boarding, de school, de apotheek en de kleuterschool
zijn gevestigd ligt een dorpje.
De straten in het dorp zijn
onverhard en er ligt overal
rotzooi. Toch is er wel degelijk vooruitgang, dankzij
maatschappelijk werk en
het verenigen van vrouwen
in drie verschillende zelfhulpgroepen: in de afgelopen jaren zijn 140 modderhuizen vervangen door
stenen huizen!

Ossenwagen ■

De meisjes uit de boarding waren gezellig nieuwsgierig toen we hen ontmoetten: was het moeilijk om India binnen te komen? Wat voor werk doet
U? Hoeveel geiten heeft U? Ze konden zich niet voorstellen dat wij geen
geiten hadden en dat geiten niet los rond mogen lopen in onze steden en
dorpen. De meisjes waren allemaal druk aan het studeren voor de examens.

De meisjes uit de boarding van
Mali Ghogargaon groeten u en
bedanken u voor uw steun.
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Tekst: Sjoerd D. Schaaf

BIDKIN EN PAITHAN
In deze plaatsen heeft het een jaar lang niet geregend. Voor ons
onvoorstelbaar, maar de gevolgen zijn duidelijk zichtbaar. Hilly en ik
voelen de hitte. Bij Paithan is het stuwmeer half leeg. De aan- en afvoerrivieren ook. De boeren hier hebben geen oogst. Alleen de “rijkere”
boeren kunnen water kopen en hun veldjes irrigeren.

Het aantal zelfmoorden
onder de kleine en arme boeren is schrikbarend hoog.
Ze kunnen niet meer onder
de schuldenlast uitkomen
en dan gebeurt zoiets in
India heel vaak. Het tehuis
in Paithan heeft een diepe
put waar nog wat water uitkomt. Maar voor hoelang?
ool in Paithan ■

Meisjes van de kleutersch

Bovendien moeten de warmste maanden nog komen (april t/m juni).
De projecten in Paithan lopen goed. Er wordt veel gebruik gemaakt van de
apotheek. Als hulp hebben de armste mensen in het naburige dorp een geit
gekregen. Wanneer je ver onder de armoedegrens leeft, kom je hiervoor in
aanmerking. Maar nu is zelfs het vinden van voldoende voedsel voor de geiten al een probleem. De eerste regen wordt pas in juli verwacht. Het tehuis
in Bidkin heeft 2 putten, maar beide staan droog. Voor 800 rupees (ongeveer
€ 12,-) moet er alle dagen water aangevoerd worden. En bij aanhoudende
droogte stijgt natuurlijk de prijs van het water. De boarding waar de meisjes wonen ziet er goed uit. Het vernieuwde sanitair is goed, maar zonder
water is het wel lastig. Je ruikt het ook dat de toiletten niet of nauwelijks
doorgespoeld kunnen worden.
Beide tehuizen zijn een weldaad voor hun omgeving.
Vooral de apotheek van Bidkin wordt vaak bezocht.
Deze tehuizen verdienen onze steun zeer zeker.
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Tekst: Sjoerd D. Schaaf

RAVINA EN SABITA
Terwijl we in de zaal zaten te
eten, zag ik 2 meisjes naar me
wijzen. Waarschijnlijk omdat
m’n gezicht er nogal vervaarlijk rood uitzag en dat valt op.
Na het eten kwamen ze naar
ons toe. De oudste, Ravina,
ging naar Hilly en de jongste,
Sabita, raakte mijn witte arm
aan. En toen de camera en
m’n horloge. Het bleek dat
de “dames” wel op de foto
wilden.
Stralend gingen ze poseren en toen was het ijs gebroken, al was het
ver boven nul in Maher. Gretig gristen ze bijna de camera uit m’n handen om
het resultaat te bekijken. En kropen toen bij ons op schoot. Sr. Lucy vertelde
achteraf hun verhaal. De jongste was op straat gevonden en naar Maher gebracht. Men dacht aanvankelijk dat ze geestelijk achter was en niet in staat
was iets te zeggen. Ze was volkomen onbenaderbaar. Weken later bleek dat
ze nog een zusje had. Maar die lag in het ziekenhuis. Een auto was over haar
been gereden en het bot was op 3 plaatsen gebroken.
Toen de zusjes herenigd waren, kreeg men het hele verhaal te horen. Ze
waren door hun ouders op straat in Bombay achtergelaten. En toen dat
ongeluk. De jongste bleek wel degelijk te kunnen praten en de meisjes
vertelden hun verhaal. De jongste was dermate getraumatiseerd, dat men
twijfelde aan haar geestesvermogen (het werd echter duidelijk dat de jongste niet geestelijk beperkt was, maar zwaar getraumatiseerd!). Ineens kon
ze zich heel duidelijk uitdrukken, zelfs met Engelse woordjes. Nu wilden de
zusjes aandacht en geknuffeld worden. En de volgende dagen ook. Trots
vertelden ze hun belevenissen van die dagen. En ze waren dolgelukkig. We
zijn blij dat we ze voor die momenten blij hebben kunnen maken. Blij ook
dat er een Maher (“thuis”) voor hen is.
Onvergetelijke ogenblikken. Kijk maar naar de foto. Fijn dat er veilige plaatsen zijn in het vaak onveilige India.
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