DE DROOGHEID IS EEN STEEDS GROTER PROBLEEM

Tekst: Sjoerd D. Schaaf

Voorzitterspraatje
Ons eerste nieuwsblad van 2017! De berichten van en over onze projecten zijn goed. Wat wel steeds meer naar voren komt, is de opwarming
van de aarde. Met name in de tropische gebieden wordt het klimaat jaar
naar jaar droger. Sommige landbouwgebieden worden door erosie bedreigd. Dat wil zeggen dat de vruchtbare grond door de droogte en wind
verdwijnt. Dat is het nieuwe gevaar dat op de loer ligt. De berichten daar
over worden steeds uitgebreider en extremer. Ook nu is de warmteperiode weer eerder gestart (net als vorig jaar) met voor deze tijd van het
jaar hogere temperaturen.
De decemberactie (zoals u van ons gewend bent) had als doel verbetering
van het maatschappelijk werk in Dharangaon en voor speeltoestellen en
schooltassen voor de kinderen. In februari bezochten Hilly en ik dit project
(zie pagina 8 van onze eerste uitgave in 2016). Door wat meer financiële
ruimte, kunnen ze daar beter grip krijgen op de situatie. Deze actie is een
groot succes geworden. Maar liefst 2.558 euro! Verderop een impressie uit
Dharangaon.
In 2017 waren we als leden van Maher-India niet in staat en bezoek aan
onze projecten te brengen. Jammer, maar het zat er niet in. Gelukkig is er
e-mail en soms ook nog post.
Verder een financieel verslag van de penningmeester.
Vanuit Bombay een droevig bericht. Sr. Doreen van het straatkinderenproject in Bombay is overleden. Zij heeft zo’n twaalf jaar geleden het project op
de kaart gezet!India is de laatste tijd vaak negatief in het nieuws.
Hoewel er nog steeds economische groei is, wordt er naar onze mening te
weinig geïnvesteerd in onderwijs en de gezondheidszorg voor de
‘onderkant’ van de samenleving. De kinderarbeid en uitbuiting van de
lagere klassen van de bevolking vinden onverminderd plaats.
De projecten van onze stichting zijn onder meer daardoor
nog steeds meer dan nodig.
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Goed doel?
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Een paar jaar terug kwam ik op het fietspad een man tegen. Hij stond aan de kant
van de weg, druk bezig om zijn fiets te repareren. Het bleek dat de achterband
leeg was gelopen. En dan is het lastig fietsen. Ik bood aan om te helpen en op dat
aanbod ging hij graag in.
Bij nader inzien bleek dat de band niet lek was, maar dat de oorzaak aan het ventielslangetje
lag. Gelukkig had ik toevallig nog een stukje ventielslang en het klusje was zo geklaard. Toen
kwam van het één het ander. De man vertelde dat hij deze fiets ‘gewonnen’ had! Toe maar, ook
dat nog. “Je steunt dan goede doelen en je hebt ook nog kans op een prijs”, zo verklaarde hij
trots. “Wat doen ze zoal met je geld dan”, polste ik. “Nou ja, ze geven het uit aan goede doelen,
waaraan weet ik niet precies, maar dat geld zal wel goed terecht komen, denk ik”, beweerde
hij. En toen kon ik het niet laten. “Weet je wel hoeveel procent van een euro er dan wel goed
volgens jou terecht komt?” Wist ie ook niet. Ik hielp hem snel uit de droom. “Wanneer een
derde deel aan ‘administratie’ (wat je daar ook maar onder mag verstaan) en een derde deel
aan het ‘prijzengeld’ besteed wordt, kun je zelf wel uitrekenen hoeveel geld er dan naar het
‘goede doel’ gaat.” Het bleef even stil. ”Er zijn doelen waar je euro ook echt als euro besteed
wordt.” Het werd nog een heel gesprek en we kwamen tot dezelfde conclusie: het succes van
de Postcodeloterij is niet omdat het gros van de mensen goede doelen willen steunen, maar
dat het handig inspeelt op het kunnen winnen van prijzen.
De aloude hebzucht van de mens verklaart het meedoen. Natuurlijk kon ik het ook niet laten
om onze stichting te promoten. Ik moet zeggen: ik meende een luisterend oor te hebben
gevonden. Maar op zich zegt dat niet alles. Door ervaring weet je dat je dat af moet wachten.
Wanneer de waan van alle dag weer de hoofdtoon voert, kan voedingsbodem zo weer
wegwaaien. Maar de week daarop ontving ik zijn uitvoerige brief. Hij werd donateur en is
dat nog steeds. Ik denk dat hij na het gesprek dat we gehad hadden, zich is gaan verdiepen
in ‘geven aan iets’. Wat betekent dat en geeft het je een goed gevoel dat er daadwerkelijk je
bijdrage op een goede manier wordt ingezet.
Dit jaar is het veertig jaar geleden dat mijn vrouw ik voor het eerst in India kwamen. Wat heeft
het ons verdere leven bepaald en wat hebben veel kinderen in India daar via uw bijdragen
kansen gekregen en benut. Ik heb dat vaak met eigen ogen mogen zien en daar ben ik
dankbaar voor. Vooral door de trouwe steun van onze sponsors en donateurs! Jammer genoeg
zijn er zoveel goede doelen nodig om een deel van de ellende iets te kunnen verzachten.

Aurangabad

Tekst: Hilly Hamstra

Voddenrapersproject
Aurangabad is een oude, middeleeuwse stad aan de oever van de rivier
de Kahm. Er zijn diverse oude poorten in de stad, waardoor het ook wel
de ‘Stad van de Poorten’ wordt genoemd.
De stad is beroemd om de historische bezienswaardigheden. Zoals Bibi Ka
Maqbara, een soort graftombe die doet denken aan de Taj Mahal, het 12de
eeuwse Daulatabad Fort, waarvoor je heel veel trappen moet beklimmen,
Panchakki, een historische watermolen aan een bron die ondergronds uit de
bergen, 6 kilometer verderop, stroomt, en de grotten van Ajanta en Ellora, een
aantal kilometers ten noorden van Aurangabad, die beide op de Werelderfgoedlijst staan.
Deze toeristische trekpleisters (vooral het aantal Japanse toeristen neemt de
laatste jaren toe) zijn afgeschermde plekken, waarvoor je entree moet betalen. Daarbinnen ben je weg van de armoede en drukte op straat en je kunt er
op je gemak genieten van de oude cultuur en historie van de stad. Er ligt hier
zelfs geen afval op de grond!
Maar daarbuiten is Aurangabad een overbevolkte, vervuilde, stoffige stad.
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Voddenrapersproject (Vervolg 1)
Waar toeristen zeker niet komen en wat ze niet zien, zijn de sloppenwijken.
Die vind je ook dan niet in de buurt van de toeristische trekpleisters. Die liggen buiten het centrum, aan de rand van de stad, tegen een heuvel op, zoals
Jaybim Nagar, of onder en naast een afslag van een autoweg, zoals Rajiv Nagar,
en daar weer achter, nog verder naar de rand: Sadaat Nagar. Helemaal aan de
andere kant ligt Mondah. Onbekend bij de meeste taxidrivers. Door ervaring
wijs geworden weten we dat ook postbezorgers dit adres niet kunnen vinden,
want post komt nooit aan…
Op deze vier plekken krijgen voddenraperskinderen die hier wonen hulp via het voddenrapersproject.
Het is intussen al weer negen jaar geleden
dat dit project is opgezet. Om iets te doen
aan de uitzichtloze situatie van de kinderen
de hier leven. Deze mensen proberen te overleven van de vuilnisbelten. Afval sorteren, in
balen stoppen en verkopen. Binnen dit project kunnen we gemiddeld 250 kinderen helpen.
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De randvoorwaarden worden gecreëerd om
deze kinderen op school te krijgen en te houden tot ze een diploma hebben.
Het project loopt goed. Het was in eerste instantie voor drie jaar aangegaan, maar is intussen al twee keer verlengd met drie jaar. De
tweede verlenging was mogelijk doordat Tinie
Demmers zich de afgelopen drie jaar enorm
heeft ingezet voor dit project. Zij knutselde en
verkocht zelfgemaakte spullen op markten,
onder andere in zorginstellingen. Daardoor, en
met bijdragen van de kerk waar ze lid van is,

Aurangabad Jaybim Nagar
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Voddenrapersproject (Vervolg 2 )
weet ze jaarlijks 1.000 euro bij elkaar te
krijgen voor de voddenraperskinderen.
Hierdoor kon het beschikbare budget
uitgerekt worden over een langere tijd.
Natuurlijk lukt het niet alle kinderen
om de school af te maken: nog steeds
worden meisjes op veel te jonge leeftijd van school gehaald en uitgehuwelijkt, ook al mag dat niet meer. Soms
verdwijnen kinderen van school doordat de ouders besluiten verder te trekken in de hoop ergens anders wat geld te kunnen
verdienen.

Aurangabad sloppenwijk Rajiv Nag
a

Maar voor de kinderen die er in slagen een schooldiploma te halen, maakt de
hulp een wereld van verschil. En voor de kinderen die het niet lukt hopen we
dat ze in ieder geval voldoende hebben meegekregen om ook een wat beter
leven te krijgen.
We moesten opnieuw een besluit nemen over dit project. Natuurlijk in overleg met Tinie. Zij had heel slecht nieuws: ze is vorig jaar ernstig ziek geworden.
Op dit moment krijgt ze chemotherapie. Desondanks was ze er in de eerste
maanden van het jaar al in geslaagd ruim de helft van de door haar beoogde
1.000 euro bij elkaar te handwerken en te knutselen. De kerk heeft vervolgens
de rest gedoneerd.
Daarnaast ging ze op zoek naar andere mogelijkheden, om de voddenraperskinderen te blijven helpen. Ze kwam in contact met Stichting Emmaus, en
deze Stichting was bereid om dit project te ondersteunen. Dat is natuurlijk
super mooi. Daarom is besloten om voorlopig nog door te gaan met dit
project, want zonder hulp redden de voddenraperskinderen het niet.
We wensen Tinie uiteraard van harte beterschap
en veel sterkte tijdens de behandeling
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diverse Acties
Vorig jaar heeft de school uit Gaastmeer weer een geweldig
resultaat behaald op 11 november. In samenwerking
met de diaconie van de PKN kerk. Helaas, na de
zomervakantie bestaat de basisschool Mids de Marren
niet meer. (De school had nog maar 21 leerlingen en
moet daarom fuseren met de basisschool in Oudega).
Gelukkig gaat de diaconie verder!

Vorig jaar hebben twee studenten uit Zeeland stage
in Maher gelopen. Ook zijn er vrienden en familieleden
naar toe geweest. Suzanne en Rosanne hebben een geweldige tijd gehad en onvergetelijke indrukken op gedaan.
Nu gaan ze met familie en kennissen actie voeren voor
Maher! Geweldig, deze geste. Ze zijn zeker van plan om
daar in de toekomst weer naar toe te gaan!
Succes namens de Stichting Maher-India.
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Sr. Doreen

In onze vorige nieuwskrant stond een foto van Sr Doreen en
een stukje over haar werk.
Vanuit India kregen we nu het verdrietige bericht dat sr.
Doreen D. Costa op 1 april 2017 ten gevolgen van kanker
overleden is. Ze moet ruim 70 jaar geweest zijn. Na haar
pensionering als leerkracht (ze was toen 58) heeft ze het
straatkinderenproject in Bombay opgezet. Vanaf het eerste
begin hebben we mee gedaan om haar financiële ruimte te
geven om haar ‘droom’ te kunnen verwezenlijken. Om iets
te doen voor de straatkinderen in Sonapur. Door haar inzet
heeft ze veel straatkinderen de kans gegeven om naar school
te kunnen gaan. Ze plukte de kinderen soms letterlijk van
straat, want veel kinderen wonen echt op straat. Zij was
het die ook aan “huisbezoek” deed, om te proberen waar
mogelijk de moeilijke omstandigheden in de ‘thuissituatie’
wat dragelijker te maken.
We hopen dat haar opvolgster (die is op dit moment nog niet
bekend) met dezelfde inzet het (haar) project kan voortzetten.
Sjoerd D. Schaaf
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Mali Ghogargaon
eindelijk regen!
In december kreeg ik een mail waarin sr. Mary schreef
dat er eindelijk regen was gevallen. De put zat weer vol,
de mensen waren allemaal opgelucht en blij omdat ze
een goede oogst hadden gehad. Wat een opluchting.
Het ging ook goed met het social work. Er waren nog
tien selfhelpgroepen bij gekomen, die regelmatig vergaderden. Ook deze groepen wilden graag een aantal
vaardigheden leren om geld te verdienen. Dus uit alle
groepen zijn weer een aantal vrouwen opgeleid om
pluimvee en geiten te houden. Die leren het vervolgens
weer aan de rest van de groep.
Er worden hier momenteel zes kinderen ondersteund
om een vervolgopleiding te kunnen doen na het voltooien van de twaalfde klas. Een volgt een computercursus,
een opleiding voor kleuterleidster en vier zijn begonnen
aan de basisopleiding voor verpleging.

Meisje heeft naailes
gehad
en verdient nu bij
om mee
te betalen aan haar
studie.

twee meisjes die huiswerk maken in de pauze
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een overzicht van de gesponsorde projecten

Sponsoring
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Amravati boarding

Amravati
De sponsorprojecten lopen goed. Het enige
waar we op wachten, is toestemming om
de school in Wadali te mogen uitbouwen.
Helaas is er nog steeds geen vergunning
verleend. De zusters lopen geregeld bij de
ambtenaren langs om te informeren naar
hoe het ervoor staat. Het antwoord is positief, maar het het heeft onderhand nu wel
drie jaar geduurd. De verwachting is dat er
nu langzamerhand groen licht in zicht is.
Dat zou mooi zijn, want er zijn genoeg aanmeldingen van kinderen om de school te gaan
bezoeken. “East is east en west is west.” Terwijl
de regering zegt dat ieder kind verplicht is om
naar school te gaan, maken lokale overheden dat
soms onmogelijk. Uit het contact met Amravati
blijkt dat de zomertijd een maand te vroeg is; de
intense warmte is al begonnen.

nieuwe balwadi
Amravati, kinderen in
bij Bandaraj

Goa
In een krant in Goa verscheen een artikel over de Duitse organisatie. Rudolf Schwarz
begon er in 1990 een actie om meer kinderen naar school te krijgen. Nu basisonderwijs in Goa gewoongoed is, zijn er door hem technische scholen opgericht.
Daarnaast een hotelschool en een verpleegstersopleiding. Deze scholen voorzien
duidelijk in een behoefte, terwijl voortijdige schoolverlaters ook kunnen instromen.
Gek genoeg begint ook hier de lokale overheid zich nu te bemoeien met de gang
van zaken. Men wil meer invloed. Dat zou kunnen, maar dan ook ten aanzien van
financiële verplichtingen. Van tijd tot tijd overleggen Rudolf en ik hoe we de huidige situatie het beste kunnen aanpakken. Nu de algemeen directeur met pensioen
gaat, neemt zijn opvolging veel tijd in beslag. We hopen dat we rond september een
goede, gekwalificeerde directeur kunnen aanstellen. In de volgende editie vast meer
nieuws hierover.
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Dharangaon
Foto’s van de nieuwe speeltoestellen en één van een
groepje kinderen met hun nieuwe tassen (dit was
de meest duidelijke foto die er tussen zat). Allemaal
blije gezichtjes. Met dank aan alle gulle gevers aan
de eindejaarsactie!

Van de jaarlijkse sport- en speldag in maart kreeg
ik ook prachtige foto’s geappt. Voor wie het leuk
vindt om die te bekijken: ze staan op Facebook.
Alle gesponsorde kinderen hebben meegedaan en
veel plezier gehad. Begonnen werd met yoga-oefeningen, daarna bewegen begeleid door een grote
trom. In groepjes werden vervolgens spelletjes gedaan: zaklopen, touwtjespringen, stoelendans, enzovoort. Er waren nuttige prijzen te winnen: voor
jongens een etui met schrijfgerei en voor meisjes
een toilettas met toiletartikelen. De dag werd afgesloten
met een gezonde maaltijd.
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India
Enkele jaren geleden heeft minister-president
Modi geprobeerd om India van naam te laten
veranderen. ‘Hindoestan’ had het moeten worden en denk maar niet dat die plannen in de
ijskast terecht gekomen zijn. Alleen hebben
we aan onze eigen, westerse problematiek
meer dan genoeg. Dus ook weinig nieuws in
onze media over India.

Waardeloze biljetten

Via onze contacten in India weten we dat alsnog geprobeerd wordt om in navolging
van de opmars van de islam ook radicaler op te treden. Modi vindt dat India ook religieus aan de weg moet timmeren. Dat is erg gevaarlijk, gezien het aantal godsdiensten
in dat grote land. Een (religieus) conflict is zo geboren en zie dan de geest maar weer
eens in de fles te stoppen.
Eén van de argumenten is om t.o.v. Pakistan, aartsvijand nummer 1, ‘sterker’ te staan.
De christenen zijn veruit in de minderheid in India en voor hen is het moeilijk om bijvoorbeeld een overheidsbaan te krijgen. Alleen in de staat Goa (tot 1963 met een Portugees koloniaal verleden) is de meerderheid christen. Het onderwijs moet volgens
Modi ook regeringsonderwijs worden en hij doet verwoede pogingen om het private
en christelijk onderwijs in de Hindoesfeer te brengen. Op papier mag India dan de
grootste democratie ter wereld zijn, deze maatregelen zorgen voor veel onrust. Bijvoorbeeld: heel vaak de inspectie onverwachts langs sturen, soms wel meerdere keren
per maand. Het gaat dan niet over onderwijs of het niveau van onderwijs, maar over
wéér nieuw opgestelde regeringsregels. Veel ouders kiezen juist voor deze scholen,
want het niveau ligt aanmerkelijk hoger dan het regeringsonderwijs! Terwijl de regeringsscholen kleine klassen hebben, want er wordt soms veel ‘gespijbeld’, ook door
de leerkrachten op de regeringsscholen, zijn de privé- en christelijke scholen overvol.
Klassen met 90 leerlingen zijn ‘normaal ‘. Deze druk vanuit de overheid zorgt ervoor dat
minderheden bij elkaar zijn gaan wonen. Thane, een voorstad van Bombay, is voor het
grootste gedeelte katholiek. Al mag je dat eigenlijk niet hardop zeggen.
Een ander probleem is het ‘zwarte geld’. Van de één op andere dag werden de bankbiljetten van 500 en 1000 rupees ongeldig verklaard. Inwisselen bij de banken kan,
maar mondjesmaat. Soms heb je na twee dagen een paar biljetten kunnen inwisselen. Of het effect heeft, betwijfel ik. Wel dat mensen er achter komen dat er veel
vals geld in omloop was/is. De rijkere heeft het geld op de bank, de arme heeft de
biljetten. En u raadt het al: veel bankbiljetten worden niet
gewisseld, omdat ze inderdaad vals zijn.
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Financieel overzicht 2016
Enkele toelichtingen op Financieel overzicht 2016
Projecthulp
Eindejaar actie Dharangaon 2016:
In december 2016 ontvingen wij van u €€ 1828,84 (ter info: in begin 2017 ontvingen
wij nog €€ 730,-- zodat de teller nu op €€ 2.558,84 staat). Een prachtig resultaat… Dank
hiervoor, de beoogde doelstelling ten aanzien van Dharangaon kunnen hiermee uitgevoerd worden!
Aan “donaties algemeen” en “ giften” ontvingen wij €€ 4.808,07.
Projecten bezoek in India
Door ziekte zijn wij deze keer niet naar onze projecten in India geweest. We hebben
dus geen gebruik gemaakt van de hiervoor gereserveerde reiskosten.
We gaan er van uit dat er in 2018 weer een projectbezoek plaats vindt, om ter plaatse
te kunnen vaststellen of de projecten zich aan de gemaakte afspraken houden en hoe
de ontwikkelingen zijn.
Bankperikelen
De ING heeft ons in 2016 €€ 270,80 in rekening gebracht. Voor overmaakkosten van
bedragen naar onze sponsor projecten in India hebben we € € 130,25 betaald.
In het jaaroverzicht bedrag van de ING m.b.t. onze spaarrekening is een rente bedrag
opgenomen van €€ 450,33. Vandaar dat u geen aparte post “ontvangen rente” aantreft.
Algemeen
Onze sponsors en donateurs kregen, via ons, van onze kinderen in India een prachtige
kerstkaart.
Net als voorgaande jaren zijn Mumbai en Goa als kleinere financiële projecten door
ons aan elkaar gekoppeld. Administratief is dit voor ons eenvoudiger.
Ook dit financiële jaaroverzicht 2016 is gecontroleerd door een kascommissie. Begin
2018 moet het financieel jaaroverzicht van het jaar 2017 weer gecontroleerd worden
door een kascommissie. Heeft u hiervoor belangstelling dan kunt u zich opgeven bij
de penningmeester Arjen Borduin! tel. 058-2138016 of 0626633598 Mailen kan ook:
arjenborduin@gmail.com
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Financieel overzicht 2016 (Vervolg 2)
Financieel jaaroverzicht 2016 Stichting Maher-India
Ontvangsten

Uitgaven

Saldi 01-01-2016

Projecten

Ing betaalrekening

756,06

spaarrekening ING

45.611,03

kasgeld

35,00

Bidkin

3.750,00

Paithan

1.500,00

Maher

15.500,00

Aurangabad
Projecthulp

3.500,00

Mali Ghogargaon

actie december 2016

1.828,84

Bombay/Goa

actie december 2015 nagekomen

1.605,00

Amravati

donaties algemeen

2.798,07

Dharangaon

giften algemeen

2.010,00

Achalpur

Sponsor projecten

15.500,00
3.000,00

13.517,00
3.500,00

500,00

Projecthulp
drukwerk nieuwsbrief

inkomsten sponsors projecten totaal

50.441,34

(incl. bijdrage st solino)

1.755,02

kerstkaarten sponsoring incl.portikosten

151,25

reiskosten projecten India

0,00

administratie kosten sponsoring

239,00

Opbrengst ter dekking kosten
Diversen
bijdrage nieuwsbrief

25,00

bankkosten

270,80

bijdrage administratie kosten st solino

125,00

overmaakkosten ING naar INDIA

130,25

bestuurskosten reiskosten en gebr.artikelen

664,11

kantoorartikelen geen bon

28,38

Saldi 31-12-2016
ING betaalrekening

1.851,17

ING spaarrekening

39.843,36

kasgeld
Totaal

105.235,34

Totaal

Stichting Maher-India

35,00
105.235,34
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Vervuil mijn toekomst niet
Ook in rijke landen vormt het milieu (zeker in verkiezingstijd) een noodzakelijk
maar gevoelig onderwerp. Het ‘toverwoord’ economische groei is o zo belangrijk. Zelfs de Amerikaanse regering zet belangrijke delen van het Parijse akkoord
zo maar in de ‘ijskast’. Want men wil groei. Maar ten koste waarvan?
De wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft in een rapport alarm geslagen en
terecht. De conclusies van dit rapport laten harde en kille cijfers zien. Meer dan 1,7
miljoen kinderen onder de 5 jaar sterven aan een ongezonde leef- omgeving. En dan
worden de oorlogsgebieden nog buiten beschouwing gelaten. De ongezonde omgeving bestaat uit: geen schoon drinkwater, geen schone lucht (er wordt gekookt met
fossiele brandstoffen of dierlijke mest). Uit onderzoek blijkt ook dat zoiets op langere
termijn erg schadelijk is. Hierdoor kunnen astma, longproblemen en een achterstand
in de groei van de hersenen ontstaan. Zeer schadelijke effecten die jarenlang nog niet
in beeld zijn geweest.
Daarnaast werken kinderen (kinderen horen in de klas en niet in de fabriek) onder
zware en erg ongezonde omstandigheden. Iedereen kent wel het beeld van kinderen
die op vuilnisbelten zoeken naar iets bruikbaars. Ook wordt gemeld dat de recyclingindustrie slachtoffers maakt. “Door kleine elektronische onderdelen te recyclen uit
computers of televisietoestellen die vanuit de westerse landen in Afrika terecht komen
en thuis gedemonteerd worden” (citaat). Zelf zag ik een reportage uit India over de
nasleep van de ‘groene revolutie’. Door onder meer gebruik te maken van pesticiden
kregen de boeren wel een veel hogere opbrengst. Maar door het ondeskundig gebruik te maken van deze pesticiden zijn op het platteland verontrustende cijfers als je
kijkt naar sterfgevallen door kanker.
Ik heb het wel met eigen ogen gezien: analfabetische boeren die gebruik maken van
dit gif om hun opbrengsten te verhogen, zijn nu weer terug bij af. En ook blijven ze
gebruik maken van vervuild rivierwater om in de droge tijd hun land te besproeien. Ze
kijken je verbaasd aan wanneer je hen vertelt dat dit op de langere termijn schadelijk
is. Zo schadelijk dat je je af moet vragen of de grond nog wel geschikt is om iets op te
verbouwen.
In ontwikkelingslanden is praten over het milieu een soort van taboe. ‘Wat niet weet,
wat niet deert’, is het motto. De Aziatische landen hebben mooie groeicijfers wat de
economie betreft, maar vraag niet waar het ten koste van gaat. Juist, zoals altijd weer:
ten koste van de zwakkere in alle geledingen! En die tol is voor kinderen te hoog!
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