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BESTUUR:
Voorzitter (a.i.):
Sjoerd Schaaf

Secretariaat:
Sjoerd Schaaf
De Hammeringen 3
9045 PT Beetgumermolen
058 – 253 12 48
sjoerd@maherindia.nl

Penningmeester:
Arjen Borduin
Moleplaat 46
8939 DS Leeuwarden
058 – 213 80 16
arjen@maherindia.nl

Algemeen bestuurslid:
Hilly Hamstra
Singel 55
8771 SV Nijland
0515-532122
hilly@maherindia.nl

COÖRDINATIE 
PRESENTATIES:
Sjoerd Schaaf

SPONSORCONTACTEN :
Mali Ghogargaon:
Hilly Hamstra

Bombay:
Sjoerd Schaaf

Amravati:
Sjoerd Schaaf

Goa:
Sjoerd Schaaf

Aurangabad  
Hilly Hamstra

Bidkin en Paithan:
Hilly Hamstra

Dharangaon
Sjoerd Schaaf

Maher:
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ADRESSEN
STICHTING  MAHER-INDIA

OPMAAK & ONTWERP: 
Rudmer van der Leeuw

WEBMASTER:
Ilse Dijkstra

Internetadres  : www.maherindia.nl
Emailadres  : info@maherindia.nl
K.v.K.     : 57681511
ING rekening  : 3485400
IBAN    : NL66INGB0003485400
ANBI erkend
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WILT U ÉÉN OF MEERDERE PROJECTEN STEUNEN?

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

Uw gift is erg welkom en kunt u overmaken op rekeningnummer 3485400 
(IBAN: NL66INGB0003485400) ten name van Stichting Maher-India onder vermelding 
van het project dat u wilt steunen. Onze stichting is ANBI erkend, dus uw gift is fiscaal 
aftrekbaar.

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

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

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

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

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

Afzender

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

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

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

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

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

Handtekening: 



In de regiokrant houden we u op de hoogte van de gang van zaken met 
betrekking tot onze Stichting. Zo leest u in deze editie de financiële ver-
antwoording over 2014. Ik mag alvast verklappen dat we een goed jaar 
2014 hebben gehad. We hebben meer geld kunnen overmaken naar onze 
projecten. Dankzij uw bijdragen! Onze penningmeester doet uiteraard 
uitvoerig verslag.

Daarnaast leest u de column, verschillende artikelen over hoe het met de pro-
jecten gaat en verslagen van de reis die ik begin van dit jaar maakte. Ik ben met 
mijn  schoonzus Annemiek eind januari en begin februari naar India geweest. 
Annemiek denkt er over na of ze in de nabije toekomst vrijwilligerswerk in het 
tehuis van de lichamelijk en geestelijk gehandicapte vrouwen kan gaan doen. 
Gezien haar huidige werk in de gezondheidssector, is dat mogelijk. We hebben 
tijdens de reis het straatkinderen sponsorproject in Bombay bezocht en ver-
schillende projecten van Maher.

Daarnaast iets over de decemberactie ‘Save the girl child’ en hoe we het geld 
willen besteden. Het uiteindelijke bedrag is bijna € € 2250,-- . Een mooi bedrag, 
waarvoor onze dank. Het geeft aan dat met name het doel u aansprak. Ook miss-
chien omdat van tijd tot tijd dit onderwerp jammer genoeg in het nieuws komt 
door de excessen in India.

Maher doet het uitermate goed in India. De hulpverlening krijgt daar succesvol 
gestalte. De stichting in India heeft inmiddels 34 projecten en nummer 35  staat 
op stapel. Het is elke keer goed om te zien hoe goed men met het geld omgaat 
en hoe met name de vrouwen en de meisjes kansen krijgen.

Door de wet op de privacy mogen de banken geen privé gegevens doorspelen. 
Het komt daardoor voor dat we soms niet de juiste adressering kunnen achter-
halen van overgemaakte giften. Daardoor blijft een schriftelijk bedankje achter-
wege. We vragen begrip voor dit probleem. Uiteraard zijn giften altijd meer dan 
welkom.

Helaas hebben we nog geen versterking in ons bestuur. 
Veel pogingen hiertoe zijn mislukt. Misschien komt er na aanleiding van 
deze uitgave reactie? Je weet maar nooit. 
Het werk bestaat uit  zo’n 10 vergaderingen per jaar 
en regelmatig contact via e-mail of telefoon. 
Wie zich aangesproken voelt, neemt contact op 
met één van de bestuursleden. 
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VOORZITTERSPRAATJE 
EEN GOED JAAR!



Gek?
Vorig jaar kreeg Maher de landelijke prijs als het beste sociale 
instituut van heel India! Dat is best bijzonder. Hilly en ik waren 
er bij. Ook dit jaar was er de jaarlijkse uitreiking van die prijzen. 
Weer was Maher genomineerd, maar het lag voor de hand dat 
dit jaar een andere organisatie de prijs zou krijgen. We waren 
uitgenodigd en omdat ik toch in India was, ging ik er heen. Snel 
bleek dat er nu een politiek tintje aan dit evenement zat. De ‘chief 
guest’ (degene die de prijzen uitreikt) was de gouverneur van de 
Indiase deelstaat Gujarat. En laat nou net de eerste minister van 
India, Modi, ook uit die staat komen. 

Er stonden belangrijke verkiezingen aan te komen, dus... In zijn kielzog 
was ook de minister van anti-terrorisme mee gekomen. Geëscorteerd 
door soldaten met automatische wapens zaten de heren op het podium. 
Om indruk te maken met de ‘kracht’ bleek dat tijdens de hele avond 
alleen de smart phones niet gebruikt konden worden. En passant had 
de minister opdracht gegeven om de zendmasten uit te schakelen. 
Vertwijfeld zaten de Indiërs naar hun telefoontjes te kijken. Best wel een 
beetje gek eigenlijk, vond ik. 
(De eerste minister wil graag naar Islamitisch voorbeeld van India een 
Hindoestaanse republiek maken. Na de verkiezingen leed Modi een grote 
nederlaag, dus “Hindoestan” is voorlopig van de baan. Maar dit terzijde).

Maar wat is gek? 
Vijf dagen eerder werd het 18de ‘levensjaar’ van Maher in bescheiden 
kring met personeel en kinderen gevierd. Ook hier was een ‘chief 
guest’. Een bekende uit de filmwereld. Ik werd aan hem voorgesteld en 
we hadden een leuk gesprek. Hij vroeg uiteraard hoe ik met Maher in 
aanraking gekomen was en ik deed mijn verhaal. Hij stelde vast (volgens 
zijn ervaring) dat ik dan een bepaald idealisme nastreefde. “En om dat 
te kunnen doen, moet je wel een beetje gek zijn”, beweerde hij. Ik was 
dat niet met hem eens. Als dat zo is, is de vraag of de buitenwereld niet 
gek is om tot die conclusie te komen! Mag je dan niet meer opkomen 
voor degene die het nodig heeft? Mag je dan niet meer delen in deze 
egoïstische wereld? Gek genoeg vind ik het juist heel mooi om voor 
Maher bezig te zijn. En daarin sta ik gelukkig niet alleen. Daar hoef je 
beslist niet gek voor te zijn. Kort samengevat: ik vind het te gek om dit 
te mogen doen! Te gek!

                COLUMN 
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Tekst: Sjoerd D. Schaaf
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                COLUMN GOA EN MAHER
DIVERS NIEUWS VAN: Tekst: Sjoerd D. Schaaf

GOA
Het project van het I.S.E.A.F. Goa loopt goed. 
Met de oprichter Rudolf Schwarz kon ik de af-
gebouwde school zien. De inventaris was bijna 
klaar. Hier worden praktijklessen gegeven en 
er is veel animo voor. Vanaf 1 juli gaat het hier 
beginnen. 

Het is te merken dat nu ook veel meisjes naar het 
middelbaar onderwijs willen. Op ze manier voor-

ziet ons sponsorproject in een behoefte. Het enige probleem is dat de leiding 
(mr. Jacob Matthew en zijn vrouw) graag met pensioen willen.  
We zijn druk bezig om een goede vervanger te zoeken. Opnieuw is er bij de 
autoriteiten subsidie aangevraagd. Tot nu toe is dat achterwege gebleven.  
Het bezoek aan de politiek leider bracht hierin (nog) geen verandering.  
We proberen volgend jaar opnieuw subsidie te krijgen voor deze ‘voorbeeld’-
school. Voor de meest actuele informatie over dit project: 
www.iseaf.org

MAHER
In Miraj was een oude pater jarenlang werkzaam. 
Toen na ziekte bleek, dat hij zijn werk moest opgeven, 
klopte hij bij Maher aan. Hij bood zijn huis aan! In ee-
rste instantie zal het huis nu gebruikt worden voor 
de opvang van zo’n 25 meisjes. 

Doelen:
•	 Onderwijs,	voeding	,	kleren	en	onderdak
•	 Het	voorkomen	van	kinderarbeid	en	bedelen
•	 Voorkomen	dat	ze	in	de	prostitutie	belanden
•	 Een	veilig	onderkomen	bieden	met	kansen	voor	de	toekomst.

Uiteraard zijn er eerst aanloopkosten. Een sociaal werker constateerde na 
inventarisatie dat er minstens drie kleuterscholen nodig zijn.
Dit project spreekt ons aan en daarom hebben we € 
€ 5000,-- toegezegd om alvast te starten.

Maher in India heeft een eigen website, voor als u meer 
wilt lezen: www.maherashram.org.

5



AURANGABAD 
VODDENRAPERSPROJECT 
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Vanuit Aurangabad is op de valreep het halfJAARLIJKSE RAPPORT BIN-
NEN GEKOMEN. IN HET KORT EEN AANTAL PUNTEN:

De inspanningen om de voddenraperskinderen op school te krijgen en 
te houden gaan onverminderd door. 
Om zelf ook inkomsten te generen voor de hulp aan deze kinderen, heeft 
men op open dagen op scholen zelfgemaakte snacks verkocht. Dat is twee 
keer gelukt met winst, maar de andere twee keren waren de kosten helaas 
hoger dan de baten. Maar het feit dat er pogingen worden ondernomen om 
ook eigen bronnen van financiering te bedenken, is in ieder geval positief.

Op alle vier locaties krijgen de kinderen nu karatelessen. 
In eerste instantie om kinderen weerbaarder te maken en meer zelfvertrou-
wen te geven. De behoefte aan zelfverdediging is helaas ook toegenomen 
doordat het aantal ontvoeringen van kinderen stijgt. Zomaar van straat, 
door vreemdelingen, om te worden verkocht of voor andere doeleinden (je 
krijgt het er koud van als je zoiets leest!).

Maar ook leuke berichten: 
over verschillende feesten die zijn gevierd, zoals bijvoorbeeld Children’s Day, 
waarbij kinderen een spellen-parcours doen en wat lekkers krijgen, Parent’s 
Day en Kerstfeest. Die laatste twee zijn dit jaar samen gevierd. 

Tekst: Hilly Hamstra



AURANGABAD AURANGABAD (VERVOLG 1) 
VODDENRAPERSPROJECT
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Voor sommige ouders 
was het de eerste keer 
dat ze in de gelegen-
heid waren hun kind, 
samen met andere kin-
deren, op een podium 
te zien zingen en dan-
sen! Ze waren er erg 
van onder de indruk.

Als kerstcadeautje 
hebben de kinderen 
allemaal een water-
fles gekregen, om het 
drinken van schoon 
(veilig) water te bevor-
deren. Natuurlijk kregen ze ook een lekkere maaltijd en 
wat snoepgoed.

Sr. Divina is nog bezig met het volgende programma in het kader van Save 
Girl Child, dus daarover in een volgende nieuwskrant meer. Er wordt in dit 
project al aandacht aan geschonken, maar met de extra bijdrage kan er nu 
meer worden gedaan.

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).



Tekst: Arjen Borduin

FINANCIEEL OVERZICHT 2014 
KAS:
De kas is ook voor het jaar 2014 akkoord verklaard.

Projectbetalingen, volledigheid  inkomsten en uitgaven, juistheid van kosten en 
opbrengsten, volledigheid sponsorbijdragen, donaties en giften, zijn gecontro-
leerd.

BANKRENTE:
Over 2013 hebben we € 386,22 rente ontvangen.

ACTIES:
Begin 2014 is er nog een aantal bedragen binnen gekomen ten gunste van onze 
december 2013-actie  te weten €€ 1.117,-.

Voor onze december actie 2014 “Save Girl Child” ontvingen we in 2014 €
 € 1.536,34,- (nagekomen in 2015 nog €€ 717,50) 

SPONSORPROJECTEN:
Van Wereldkinderen Den Haag ontvingen we €€ 21.994,37, aan reserveringsgel-
den voor onze sponsorprojecten, gereserveerd in de periode dat de sponsor-
projecten nog onder beheer van Wereldkinderen vielen.  

Hiervan hebben we extra ondersteuning kunnen geven aan een aantal projec-
ten: het aanleggen van een warmwatervoorzieningen en een inverter voor het 
opwekken van  stroom in Mali Ghogargaon, een bijdrage aan het verhelpen van 
lekkage en ruimtegebrek in Wadali (Amravati), waar twee extra lokalen op het 
dak zullen worden gebouwd. (Deze school is in het verleden vanuit de sponsor-
gelden gebouwd.)

Tenslotte kreeg de apotheek in Achalpur (Amravati) een zeer welkome financiële 
impuls. 

In totaal konden we dit jaar €€ 92.289 over maken!

STICHTING MAHER INDIA
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FINANCIEEL OVERZICHT 2014 FINANCIEEL OVERZICHT 2014 (VERVOLG 1) 
UITGAVEN PROJECTHULP EN SPONSORING:
De kosten van het drukken en verzenden van de nieuwsbrieven bedroeg € 
1.486,14. We vinden het belangrijk om nog steeds een papieren nieuwsbrief uit 
te geven, om àl onze sponsoren en donateurs te kunnen informeren over de 
besteding van overgemaakte bijdragen en de voortgang van de projecten. 

De drukwerkkosten betreffen een nieuwe voorraad briefpapier en enveloppen, 
reguliere post en dergelijke.

DIVERSEN:
Voor het voeren van een domeinnaam voor onze website betalen we €€ 39,-
per jaar. (www.maherindia.nl)

Bankkosten algemeen en de overmaakkosten naar India, worden elk jaar hoger. 
Dit jaar bedroegen de bankkosten in totaal € 750,29.

ALGEMENE OPMERKINGEN:

Elk jaar  versturen we 2 x 600 exemplaren van de nieuwsbrief naar sponsoren, 
donateurs, gulle gevers en sympathisanten.
Onder deze groep bevinden zich mogelijk mensen die onze nieuwsbrief niet 
lezen of er misschien geen belang meer bij hebben. Als u één van deze per-
sonen bent, laat ons dit dan even weten, zodat wij u uit de verzendlijst kunnen 
verwijderen en daarmee kosten kunnen besparen.

Dit kan per e-mail info@maherindia.nl

U kunt ons ook helpen door adreswijzigingen en nieuwe e-mail-
adressen op ditzelfde adres door te geven.

Verder vragen wij diegene die een achterstand hebben in de over-
making van hun kwartaalbijdrage(n) deze op korte termijn te voldoen,
zodat wij onze toezeggingen aan de projecten kunnen nakomen

9
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FINANCIEEL OVERZICHT 2014 (VERVOLG 2) 
STICHTING MAHER INDIA

  
Ontvangsten Uitgaven

Saldi 01-01-2013 Projecthulp

Achalpur 750,00

ING betaalrekening 9.973,67 Aurangabad 1.750,00

spaarrekening ING 58.539,79 Dharangaon 2.050,00

kasgeld 35,00 68.548,46 Maher 16.504,18

 actie jharkand 2.000,00

Projecthulp Paithan 2.200,00

actie december 2014 1.570,00 Bidkin 1.535,00 26.789,18

actie december 2013 nagekomen 1.117,00

donaties algemeen 2.340,79 sponsorproject Mali Ghogargaon 30.500,00

donatie's projecten 5.371,18 sponsorproject Bombay 7.500,00

giften algemeen 2.750,00 13.148,97 sponsorproject Amravati 22.500,00

sponsorproject Goa 5.000,00 65.500,00
Sponsor projecten

sponsoring algemeen 21.994,37 Projecthulp en sponsoring

sponsorproject Mali 25.500,00 drukwerk nieuwsbrief 1.148,29

sponsorproject Bombay 1.842,10 reiskosten projecten 0,00
sponsorproject Amravati 15.290,06 portikosten sponsoring 337,84

sponsorproject Goa 5.000,00 69.626,53 kerstkaarten sponsoring incl.portikst.196,25

Totaal administratie kosten sponsoring 157,80

drukwerk  sponsoring 973,70 2.813,88

Opbrengst ter dekking kosten

bijdrage bestuurskosten 60,00 Diversen

bijdrage nieuwsbrief 148,75

bijdrage administratie kosten 31,25 240,00 bankkosten 402,44

overmaakkosten ING naar INDIA 347,85

Diversen bestuurskosten 306,35
kantoorartikelen 193,97

rente 2013 386,22 386,22 drukwerk divers 43,73

domeinkosten 39,00 1.333,34

saldi 31-12-2014

Ing betaalrekening 5.452,77

Ing spaarrekening 50.026,01
kasgeld 35,00 55.513,78

totaal 151.950,18 totaal 151.950,18

                           

  Financieel jaaroverzicht 2014 Stichting Maher-India

Stichting Maher-India

Tekst: Sjoerd D. Schaaf
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FINANCIEEL OVERZICHT 2014 (VERVOLG 2) 
’s Morgens worden we om 6 uur van het vliegveld gehaald. Gelukkig is het 
vroeg, want nu duurt de rit maar een uurtje. Overdag zou dat aanmerkelijk 
langer zijn. Geen wonder in een stad met 20 miljoen inwoners. Hier spon-
soren we zo’n 90 straatkinderen. Ze ‘wonen’ ook letterlijk op straat. Als je 
dat wonen kunt noemen. Op of naast een brug. Van afval gemaakte ‘tent-
jes’ of gewoon een doek of stuk plastic opgespannen. 

Sr. Doreen is al jaren het aanspreekpunt voor dit straatkinderenprogramma. De 
kinderen krijgen te eten, ze krijgen kleren, eventueel medische zorg en school-
benodigdheden. In het rapport dat ik onder ogen krijg, valt me op dat met name 
de meisjes op school succesvol zijn. Enkelen van hen volgen inmiddels al mid-
delbaar onderwijs. De financiën kijk ik na en er is een klein negatief saldo. 

Elk jaar wordt er subsidie aangevraagd bij de autoriteiten. En elke keer wordt die 
geweigerd. Hoewel ook de Indiase wet verplichte schoolgang voorschrijft, is er 
niemand die dit controleert. En dan te weten dat Bombay heel veel slums heeft. 

We gaan naar hun woonsituatie. Onderweg passeren we het gemeentelijke 
badhuis, waar de zuster zo nu en dan de kinderen naartoe neemt om een dou-
che te laten nemen. Naast de brug zien we de toestand aan. Nog een slapend 
kind en dat terwijl het verkeerslawaai ‘rustig’ tegen de pijlers van de brug 
weerkaatst. Natuurlijk is het geen optie om een 
goede huisvesting te zoeken. De prijs van grond 
hier is duurder dan in Nederland. Praten met de 
bewoners levert niet veel op. Je voelt hoe ze zich 
schamen voor deze situatie. 

Daarna lopen we de wijk verder in waar sociaal 
werk door de zusters gedaan wordt. De school 
functioneert goed, al denk ik dat de oude 
banken inmiddels minstens mijn leeftijd 
hebben. 

Zonder het geld van onze stichting kunnen 
ze beslist niet, besef ik. Al is het een druppel 
op een gloeiende plaat: het is een druppel 
die tenminste gevoeld wordt. Een groepje 
kinderen danst dan ook enthousiast als blijk 
van waardering.

Tekst: Sjoerd D. Schaaf

SONAPUR (BOMBAY) 
HET STRAATKINDERENPROJECT IN 



Tekst: Hilly Hamstra
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Tekst: Sjoerd D. Schaaf

SARAH 
HET VERHAAL VAN ...

Ze is 23 en heeft een zoontje van bijna 
2. Ze is huismoeder in Maher. Dat be-
tekent dat ze de zorg heeft over een 
groep jongens en meisjes van tussen 
de 4 en 14 jaar. Een twintigtal. Ze ver-
telt haar verhaal. “Very little English”, 
verontschuldigt ze zich nog. Maar haar 
verhaal is me snel duidelijk.

Haar moeder stierf toen ze 3 was. Vader had 
geen (vast) werk en dronk. Toen ze 17 was, 
liet hij haar in de miljoenenstad Poona op straat achter. Misschien uit wanhoop, 
ze weet het niet. Want, zegt ze, een ‘dowry’(bruidsschat) konden we niet betalen.

Ze ging naar het treinstation en hield zich in leven door te bedelen. Uiteindelijk 
“ontdekt” een politieagent haar en neemt haar mee naar huis. Daar moet ze de 
huishouding doen als bijdrage voor de kost en inwoning. Na 2 jaar dwingt hij 
haar om met een vriend van hem te trouwen. Deze man is vaak dronken en 
mishandelt haar.  Met haar zoontje vlucht ze naar Maher. Ze zorgt niet alleen 
voor de groep kinderen en haar zoontje. Ze ontwerpt en maakt ook nog mooie 
tassen.  

De kinderen die nu aan haar zorg zijn toevertrouwt, zijn “haar” kinderen! Wan-
neer Annemiek haar een paar dagen later vraagt of ze ook een hobby heeft, ant-
woordt ze meteen: “ Ja, vechten”. Ze neemt spontaan de bokshouding aan. Dat 
heeft ze in haar jonge leven geleerd: letterlijk en figuurlijk vechten om het hoofd 
boven water te kunnen houden. We spreken uit dat we haar diep respecteren. 
Lachend laat ze een foto maken. Sarah staat model voor de andere huismoeders 
in Maher. 

DOWRY
Het is nog steeds de ‘gewoonte’ dat de jongen met wie een 

meisje trouwt geld vraagt aan de familie van het meisje. 

Dat wordt dowry genoemd. Bij wet is dit al jarenlang ver-

boden, maar in de praktijk komt dit vooral op het platte-

land nog steeds voor. De families maken de overeenkomst 

om te trouwen; aan de jongen of meisje wordt niks ge-

vraagd.  En wanneer je in de krant leest dat er (weer) een 

vrouw is verbrand (het zogenaamde  ‘bride-burning’) weet 

iedereen dat de familie van de jongen de bruidsschat te 

laag vond. (SDS)

Sarah



MALI GHOGARGAON 
Tekst: Hilly Hamstra
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Education is to the human spirit what food, air and water are to the body. It is the 
most powerful weapon which you can use to change the world.

(Educatie is voor de geest wat voedsel, lucht en water is voor het lichaam. 
Het is het meest krachtige wapen waarmee je de wereld kunt veranderen).

ZO BEGINT HET RAPPORT UIT MALI GHOGARGAON DAT WE IN MAART HEBBEN 
ONTVANGEN. EEN KORTE SAMENVATTING:

SPONSORING:  
Bij aanvang van een nieuw schooljaar krijgen alle kinderen die gesponsord 
worden schoolboeken, schooluniformen en alles wat nodig is voor school, inclus-
ief examengelden en bijdrages voor computergebruik. 

BOARDING: 
Er zijn dit jaar minder nieuwe kinderen op de boarding komen wonen, omdat 
er sinds dit schooljaar een schoolbus rijdt die de kinderen van- en naar school 
brengt. Dat maakt de tocht naar school voor meisjes een stuk veiliger. Alleen meis-
jes die te ver weg wonen zijn nu nog aangewezen op de boarding. Ook de meisjes 
uit  onveilige gezinssituaties  (vaak eenouder-gezinnen) en weesmeisjes wonen 
op de boarding.  Er wonen op dit moment ongeveer 50 meisjes. Het was dit jaar 
naar verhouding een koude winter. Als kerstcadeautje hebben de kinderen daar-
om een extra deken gekregen, waar ze erg blij mee waren!  

STROOMVOORZIENING: 
er is een beperkt aantal uren per dag stroom, maar ook gedurende die uren valt 
de stroom regelmatig uit. Na rijp beraad is besloten dit op te lossen met een inver-
ter. Twee grote accu’s worden opgeladen tijdens de uren dat er stroom is. Zodra de 
stroom uitvalt, leveren deze accu’s stroom terug.  Dit was een stuk goedkoper dan 
een systeem op zonne-energie.

BIO-GAS: 
Mali Ghogargaon ligt midden op het platteland, er is plantaardig afval in over-
vloed, waar eigenlijk niets mee wordt gedaan. Ze hebben zelf ook een grote 
tuin waar groente wordt verbouwd en waar fruitbomen in staan. Gas is erg 
duur, gas om op te koken wordt in flessen gekocht. 
Maar omdat het zo duur is, wordt er meestal buiten op 
een houtvuurtje gekookt. Hout is echter schaars. 
Daarom is besloten om te leren om het plantaardige 
afval te gebruiken om hier gas uit te winnen. Binnen af-
zienbare tijd wordt verwacht dat er op dit gas gekookt 
kan worden!

SARAH 



MALI GHOGARGAON (VERVOLG 1) 
BALWADI (KLEUTERSCHOOL): 
Er zitten dit jaar 43 kinderen in de kleuterklas.

APOTHEEK: 
Er zijn het afgelopen jaar 6.800 patiënten langs gekomen. Dagelijks tussen de 35 
en 45. De meest voorkomende problemen zijn: verkoudheid, koorts, uitdroging, 
diarree, diabetes controle, hoge bloeddruk, kiespijn, kinderziektes, bloedarmoe-
de en insectenbeten. Wanneer specialistische hulp nodig is worden patiënten 
doorverwezen.

Daarnaast is er de rijdende apotheek, wekelijks wordt een aantal afgelegen  
dorpen bezocht. Daar kwamen in totaal 1.400 patiënten langs.
Momenteel zijn Ebola en de Mexicaanse griep/varkensgriep de meest gevreesde 
ziektes in India. 

TOELICHTING OVER DE MEEST GEVREESDE ZIEKTES: 
Over Ebola wordt veel geschreven in de kranten, maar het komt in India (nog) 
niet voor, het is vooral de angst ervoor die heerst. Veel erger is de varkensgriep. 
In de eerste twee maanden van 2015 zijn er volgens de kranten meer dan 1200 
mensen aan de varkensgriep gestorven. In werkelijkheid betekent dat, dat er 
waarschijnlijk veel meer slachtoffers zijn. Want de cijfers komen 
vanuit stedelijke gebieden, terwijl het op het 
platteland veel erger is. Op onze faceboekpagina 
staat een ling naar een krantenartikel in het Al-
gemeen Dagblad. De regering sust; niks aan de 
hand. Varkensgriep is in Azië ongrijpbaar. China 
heeft er ook last van. Hoe kun je een vervoersver-
bod afdwingen en hoe moet alles geruimd wor-
den terwijl alle dieren loslopen! 

Sjoerd is in januari in India geweest en heeft voor 
de zekerheid alleen vis en kip gegeten. Hij vertelde 
dat je voor 2500 rupees een ‘test’ kon kopen om te 
zien of je het hebt. Het begint met griepverschijn-
selen en verkoudheid. In Goa kochten veel toeris-
ten deze test al.

Ossenwagen ■

Tekst: Sjoerd D. Schaaf
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MALI GHOGARGAON (VERVOLG 1) SAVE GIRL CHILD
Tekst: Sjoerd D. Schaaf

Onze extra actie in december was om een 
bijdrage te geven voor ‘Save Girl Child’. Dit 
actuele onderwerp sprak de meeste men-
sen aan. De opbrengst was ruim €€ 2.200.  

Wat gaan we met het geld doen? 
Verdelen over onze projecten ,  nadat is aan-
gegeven welke (extra) aandacht er is voor  
dit actuele onderwerp. Toen Hilly en ik vorig 
jaar een bruiloft van 100 echtparen mee-
maakten, gebeurde er iets ongebruikelijks. 
De kosten van deze plechtigheid konden de stellen zelf niet beta-
len, omdat ze onder de armoedegrens  moe(s)ten leven. Een rijke dorpsgenoot 
stond garant voor alle kosten! 

Maar tijdens die traditionele huwelijksvoltrekking zei de priester iets wat  niet 
‘gebruikelijk’ was.  Namelijk:  “Mannen, wees aardig voor je vrouw en laat het 
meisje leven”. Veel vrouwen worden gedwongen abortus te plegen, wanneer 
blijkt dat het ongeboren kind een meisje is. Dat blijkt wel uit de cijfers:  op elke 
1.000 mensen zijn er 945 vrouwen. Normaliter zijn er meer vrouwen. In China 
is dat ‘overschot’ van mannen nog veel hoger, maar daar is het een gevolg  van 
één-kind politiek. Langzamerhand komt China terug van deze wet.

Van Maher kregen we de volgende informatie:  
vanaf 2011 worden op de diverse locaties projecten uitgevoerd om aandacht 
te krijgen voor de positie van vrouwen en meisjes. Door middel van spel wordt 
uitgebeeld dat vrouwen en meisjes juist ‘waardevol’ zijn. Bovendien worden 
er posters en flyers uitgedeeld. Speciale gasten worden uitgenodigd om aan 
de autoriteiten uit te leggen waarom de standpunten met betrekking tot de  
samenleving aangepast dienen te worden. Ook de selfhelpgroepen van vrou-
wen propageren deze visie in hun woonplaatsen. 
Op de internationale vrouwendag wordt hier jaarlijks aandacht aan 
geschonken. Ook voor het feit dat hoger onderwijs ook voor meisjes
 toegankelijker wordt. Vanaf 2011 tot nu toe hebben 
ruim 10.000 mensen deze programma’s gevolgd!
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SAVE GIRL CHILD (VERVOLG 1) 
Van Mali Ghogargaon is ook al bericht binnen gekomen: 
 met de extra bijdrage zal een programma worden opgezet speciaal voor de 
meisjes in het dorp met als doel: verbeteren van zelfvertrouwen en eigenwaarde 
en leren wat je kunt doen om jezelf te beschermen. 

Door middel van voorlichting en diverse activiteiten zoals spel, tekenen, kleien, 
dans, zang en toneel.  Er zal ook medische ondersteuning worden gegeven, met 
een follow-up.  

Actueel zijn ook de verkrachtingen. Dit  -taboe- onderwerp komt gelukkig onder 
de aandacht. Dankzij de moderne sociale media wordt het in de openbaarheid 
gebracht en wordt hier tegen geprotesteerd. Eén van de oor-
zaken is dat huwelijken gearrangeerd worden door de 
families. Daardoor wordt er niet getrouwd wanneer 
de partners dat zouden willen, maar alleen wan-
neer de familie dat nodig vindt. Dat frustreert. 
Er is geen ‘natuurlijk’ verloop. Terecht dat we dit 
onderwerp ter sprake stellen en iets doen aan 
deze mistoestanden.

Tekst: Hilly Hamstra
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SAVE GIRL CHILD (VERVOLG 1) 
Tekst: Hilly Hamstra

Vanuit Mali Ghogargaon schreef Sister Mary mij in december 2014 een 
mailtje over Bhumika, een 8-jarig meisje dat vanaf haar geboorte ge-
handicapt is. Ze was verlamd vanaf haar taille en kon eerst helemaal 
niet bewegen. 

Haar moeder is kort na haar geboorte overleden. Haar grootouders en haar 
vader zorgden daarna voor haar. Ze gingen met haar naar het ziekenhuis. 
In het eerste ziekenhuis konden ze haar niet helpen. Maar in een ander zie-
kenhuis gelukkig wel. Daar onderging ze in totaal drie grote operaties. Ze 
kan zich nu in zekere mate zelf redden. Ze kan met steun staan, maar niet 
zelfstandig lopen.

Omdat ze graag naar school wil, 
droeg haar vader haar elke dag 
naar school, waarna hij naar zijn 
werk ging. 

Zes maanden geleden overleed 
haar grootvader en in dezelfde 
periode kreeg haar vader een 
ongeluk waarbij hij ernstige ver-
wondingen aan zijn hoofd op-
liep. Sindsdien is hij zijn geheu-
gen kwijt en kan hij niet meer 
goed functioneren. Hij kan zijn 
dochter niet meer naar school 
brengen. Het gezin heeft nu 
ook geen kostwinner meer.
Er is nog wel een oom, die 
draagt Bhumika af en toe 
naar school, maar alleen op 
de dagen dat hij geen werk 
heeft. 

8 JAAR OUD EN GEHANDICAPT
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HET VERHAAL VAN BHUMIKA SHINGARE, 



Bhumika wil echter heel graag leren. Dat kan ze ook, want volgens sister 
Mary is het een intelligent meisje! Daarom had sister Mary een oplossing 
bedacht: als Bhumika een soort driewielige fiets zou hebben, zou ze zelf 
naar school zou kunnen komen! Ze vroeg of het goed was dat deze fiets uit 
het sponsorgeld zou worden aangeschaft. De kosten: ongeveer 6000 roepie, 
dat is ongeveer € 85,--. 

Intussen heeft Bhumika haar driewieler. Wie ons op Facebook volgt heeft 
misschien de foto al gezien waarop ze stralend op haar nieuwe fiets zit!  
(link: https://www.facebook.com/MaherIndia/photos)

Dank zij u kan Bhumika weer naar school. Een opleiding is haar enige kans 
om later in haar onderhoud te kunnen voorzien!

8 JAAR OUD EN GEHANDICAPT (VERVOLG 1)
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WILT U ÉÉN OF MEERDERE PROJECTEN STEUNEN?

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

Uw gift is erg welkom en kunt u overmaken op rekeningnummer 3485400 
(IBAN: NL66INGB0003485400) ten name van Stichting Maher-India onder vermelding 
van het project dat u wilt steunen. Onze stichting is ANBI erkend, dus uw gift is fiscaal 
aftrekbaar.

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

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

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

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

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

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

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