
Het jaar 2017 is bijna al weer voor voorbij. Zoals u van ons gewend 
bent, hier het  tweede nieuwsblad van onze Stichting Maher-India. 
Ondanks alle oproepen in vorige uitgaven, is onze groep er niet groter 
op geworden.  Eerder kleiner, omdat Hilly Hamstra besloten heeft het 
bestuur te verlaten. Maar we doen alsnog een oproep om lid te wor-
den van ons bestuur.  Wie weet. Alle veranderingen kunt u lezen op 
pagina twee. 

We zijn blij dat sr. Lucy enkele dagen bij ons was. Samen met Shirly (hoofd 
van de productiehal van Maher) was het een goed bezoek. Er was zelfs nog 
tijd voor een bezoek aan het planetarium in Franeker en aan het veehou-
dersbedrijf van fam. Reijenga in Beetgum. Op beide locaties keken ze zich 
de ogen uit. Door omstandigheden is niemand van onze groep in 2017 
naar India geweest, zelfs niet naar de viering van het 20 jarig bestaan van 
Maher in Poona. Komend jaar hopen we weer de  projecten te kunnen be-
zoeken.

De hoofddoelstelling van onze stichting:  onderwijs voor iedereen geven 
we in onze eindejaar actie een vervolg. In Jharkand (het vroegere Bihar) 
zijn de kinderen van het tehuis wel ingeschreven bij een regeringsschool, 
maar de leerkrachten zijn er meestal niet. 

Op het inlegvel kunt u het voorgenomen plan lezen. We bevelen van harte 
deze actie aan! We hebben in 2017 € 38.500 naar onze projecten kunnen 
overmaken. Uiteraard geeft de penningmeester in het mei nummer 2018, 
van onze krant, een toelichting.                             

Verder in deze krant: uiteraard de columns- nieuws met een knipoog- en 
enkele rapportages van onze projecten. 

We wensen u  in deze decembermaand goede feestdagen toe.
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VOOrZIttErSprAAtjE
DE DrOOGHEID IS EEN StEEDS GrOtEr prOBLEEM



Hoe groot is uw voetafdruk? 
De ecologische voetafdruk is de maat voor de hoeveelheid 
aardoppervlak die we gebruiken om te leven. Met andere 
woorden: hoe duurzaam leven we? (Al is ‘duurzaam’ wel een 
modewoord in de rijkere landen, merk ik op). 

Voor alles wat we eten en drinken is aardoppervlak en water nodig. 
Gemiddeld gebruiken Nederlanders per persoon 6,2 hectare grond, 
terwijl- gezien de wereldbevolking- er maar 1,8 hectare beschikbaar 
is per wereldbewoner. Ik las dit in een artikel van diëtisten. Het zette 
me aan het denken. Heb ik die 6,8 hectare echt voor mezelf nodig? 
Hoe kan ik die (reuzen) voetafdruk verkleinen,  zodat er meer ‘ruimte’ 
voor anderen (die het beslist nodig hebben voor een menswaardig 
bestaan) overblijft? Het artikel gaf aan: verander, maar niet te 
rigoureus, stapje voor stapje. Je kunt b.v. kiezen om minder vlees 
te eten en meer plantaardige eiwitbronnen (zoals peulvruchten) 
te eten. Alle kleine beetjes helpen: vegetariër worden is niet nodig. 
Door een paar kleine aanpassingen maakt u uw voetafdruk al een 
stukje kleiner. En daarbij dus de voetafdruk groter voor de ander. 
“Het is maar een kleine stap voor iemand, maar een grote sprong 
voor de mensheid”.  Deze woorden zijn van Neil Armstrong toen hij 
in 1969 zijn voetafdruk als eerste mens op de maan zette. Nog meer 
suggesties om uw voetafdruk te verkleinen? Groene energie b.v.  Er is 
wel degelijk een link met de op handen zijnde klimaatsverandering. 

Verder vind ik: u bent creatief genoeg om zelf meerdere zaken 
te bedenken. U doet ook vast en zeker al iets wanneer u dit leest, 
want een bijdrage aan onze stichting verkleint de voetafdruk ook! 
Dus laten we zeggen 0,2. Dan staan we nog op zes hectare. Gaan we 
er een ‘vijf’ van maken? Oké, dan pas beginnen we wat  in de ‘pas’ 
te lopen. Gezonder voor ons en kansen voor kansarmen. Beginnen 
is meestal niet moeilijk, maar volhouden wel, leert de ervaring. Dat 
de ruimtevaarder met die eerste stap op de maan en zijn uitspraak 
vandaag aan de dag  nog ‘ ruimte’ maakt voor de minderbedeelde. 
Hopelijk vindt u dit geen geklets in de ruimte!.
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In begin oktober hebben deze dames onze stichting bezocht. Voor sr. Lucy 
was dit de derde keer, voor Shirley de eerste keer. Shirley is ‘het gezicht’ 
van de productiehal. Daar worden milieuvriendelijke producten gemaakt 
door de vrouwen en vrijwilligers. 

Shirley moest nu de 50ste verjaardag van haar man missen, maar door de 
moderne communicatie kon ze hem toch per beeldtelefoon feliciteren. 
Naast een bezoek aan Nederland, stonden België, Duitsland, Oostenrijk en 
Italië ook op het programma. Immers Maher heeft veel sponsors gelukkig 
en in India komen er nog steeds meer projecten van de grond. Dankzij de 
onvermoeibare sr. Lucy.  
Wat een charismatische vrouw. Mocht je nog ijs rond je hart hebben, dan 
heeft zij het vermogen om dat op elk niveau te laten smelten. Toen ze vorig 
jaar Amerika bezocht, heeft ze de voormalige president Clinton ontmoet. 
Maar voor een op straat gevonden zieke bedelaar heeft ze net zoveel at-
tentie als voor een VIP.  Daarin zit haar kracht die ze uitstraalt, naast haar 
organisatie talent. Ieder mens wil immers gehoord en gezien worden. Dat 
talent boort ze altijd weer bij zichzelf en anderen aan. Het recht hebben op 
een menswaardig bestaan.

BEZOEk VAN Sr. LuCy EN SHIrLEy
MAHEr  

Tekst: Sjoerd D. Schaaf



BEZOEk VAN Sr. LuCy EN SHIrLEy (VErVOLG 1) 
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WILt u ZICH INZEttEN VOOr kANSArME kINDErEN IN INDIA?

WOrD VrIjWILLIGEr
Stichting Maher-India streeft naar het geven van financiële hulp, gericht op de eerste 
levensbehoeften van het kind, medische verzorging en een goede opleiding, zodat 
kwetsbare kinderen in India kunnen werken aan een toekomst met meer kansen. Wilt ook 
u zich hiervoor inzetten en directer bij hulp aan kansarme kinderen betrokken zijn, meld 
u zich dan aan via info@maherindia.nl. Voor meer informatie kunt u telefonisch contact 
opnemen met Sjoerd Schaaf (tel. 058-2531248).

De ontmoeting was dus goed, we hebben de projecten met haar doorgeno-
men en besproken. De 20 jaar Maher is over heel India uitgewaaierd. Waar 
haalt ze de tijd en energie vandaan? Gelukkig wordt er ook druk “bijge-
schoold” aan de leidinggevenden om haar te ontlasten om de hoofdzaken 
van de bijzaken te kunnen scheiden. 

De sterke punten van Maher (internationaal netwerk, een groeiend aantal 
sponsors vanuit India, positieve benadering vanuit een erkende visie) staan 
tegen over de zwakke punten( blijven er voldoende geschoolde werkne-
mers, haken er geen – grote- sponsors af, blijven er voldoende en structurele 
krachten de visie uitdragen. Gelukkig is het bestuur van Maher waakzaam 
om die zwakke punten te zien en er aan te werken dat een bedreiging mis-
schien wel een kans wordt. Sr. Lucy zegt dat ze moet blijven werken tot er 
geen plaats meer is voor organisaties zoals Maher! 

Die toekomstdroom te laten uitkomen, is een utopie, maar dat verhindert 
niet om door te gaan! Ruim 4000 vrouwen en 200 mannen, 3100 kinderen 
krijgen kansen op een menswaardig bestaan. Daarnaast profiteren nog 
4000 kinderen van de kleuteropvang. Wat ook betekent dat ze voldoende 
en gevarieerd eten krijgen en medische verzorging wanneer dat nodig is. 

Wanneer u tijd hebt kijk maar eens op de 
website van Maher: www.maherashram.org                                 



BEZOEk VAN Sr. LuCy EN SHIrLEy (VErVOLG 1) 
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De Perne Phata slum

DE pErNE pHAtA SLuM.
We steunen dit project al jaren. Om-
dat de zwaksten onze aandacht no-
dig hebben. De slum (sloppenwijk) 
ligt op een kleine afstand van Poona 
(6 miljoen inwoners!). Er is een dag-
opvang voor de kinderen van 1 tot 8 
jaar met aansluitend een vorm van 
kleuteronderwijs. De meeste ouders 
zijn analfabeet. Meestal zijn die niet 
thuis, om ergens straatafval te door-
zoeken. Daarom vangen we de kin-
deren op, ze worden gefatsoeneerd, 
krijgen twee maal per dag te eten .

DE pArDHI WAStI GEMEENSCHAp
Dit project in Shirur steunen we ook al enkele jaren. Omdat hun ouders 
destijds niet geregistreerd zijn door de lokale overheid, weigert de regering 
deze mensen te erkennen. Want ze zijn naamloos. Schattingen geven aan 
dat er zo’n 40 miljoen mensen in India wonen, die niet erkend worden door 
de regering. Doordat ze vroeger in afgelegen gebieden woonden, heeft de 
registratie nooit plaats gevonden. Dit speelt niet alleen in deze streek, maar 
ook in de andere staten van India. Zo mogen ze dus ook niet stemmen (lijkt 
me ook moeilijk wanneer je analfabeet bent!) en krijgen van regeringswege 
ook geen voedseldistributiekaart. Mensen die ver onder de armoedegrens 
leven, kunnen een voedseldistributiekaart op naam aanvragen. Dus vandaar 
dat Maher alle moeite doet om de Pardhi’s van een achternaam te voorzien. 

ONZE prOjECtEN IN MAHEr 
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ONZE prOjECtEN IN MAHEr (VErVOLG 1) 
Met behulp van maatschappelijk 
werkers wordt geprobeerd om ten 
naamstelling voor elkaar te krijgen. 
Maar volgens mij is dit in de Indiase 
bureaucratie bijna verdwenen. Toch 
blijft Maher er op aandringen dit voor 
elkaar te krijgen.

Er is een schooltje op het terrein 
van de Pardhi’s. De oudere kinderen 
(bijna 100) zijn verdeeld over de an-
dere scholen van Maher. Eén keer 
per maand mogen hun ouders hen 
bezoeken. Er is regelmatig contact 
tussen de ouders en het maatschap-
pelijk werk. Er zijn 3 vrouwen die elke 
dag aanwezig zijn om voor de klein-
ste kinderen te zorgen. Enkele grote-
re kinderen gaan inmiddels naar het 
regulier onderwijs in Shirur, mits ze 
aangetoond hebben dat ze structureel 
ook daadwerkelijk naar school gaan. Het is aan 
analfabete ouders moeilijk om elke keer uit te leggen dat het naar school 
gaan noodzakelijk is voor de toekomst van hun kinderen. De ouders zouden 
ze hen het liefst laten bedelen. Gelukkig is de eerste groep 

De Pardhi Wasti gemeenschap
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ONZE prOjECtEN IN MAHEr (VErVOLG 1) SpONSOrkINDErEN SONApur 
BOMBAy  

In ons laatste nummer hebben we verteld dat sr. Doreen overleden was.  
Haar project is overgenomen door sr. Ana Costa. Zij werkte al in Sonapur 
en weet dus wat het project inhoudt. 

Natuurlijk een verdrietige aangelegenheid om zo het “Doreen” project  over 
te nemen. Sr. Ana heeft een verslag geschreven hoe ze te werk gaat. Ze be-
zoekt de daklozen, voorziet hen eventueel van kleding. Op school worden 
de kleinste kinderen verzorgd. De grotere kinderen gaan naar het badhuis, 
uiteraard onder begeleiding. Verder overlegt ze veel met de ouders. Dat 
moet ook wel, want wanneer de kinderen niet naar school gaan, worden 
ze door de ouders meestal aangezet om te bedelen. Vandaar de nadruk 
op structureel schoolbezoek. Ze doet het niet veel anders dan sr. Doreen 
voorheen. Het levensonderhoud is in de wereldstad Mumbai (voorheen 
Bombay) erg duur. We hebben een iets groter bedrag gestuurd Bijkomstige 
meevaller is ook nog dat we door de gierende inflatie in India  meer rupees 
voor de euro krijgen.   
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GOA
De grootste zorg is op dit moment zorgen voor goede opvolgers voor Jacob 
Mathew en zijn vrouw. Dit echtpaar zou graag met pensioen gaan, maar er zijn 
nog geen vervangers gevonden. Zij zijn echt de spin in het web wat het ma-
nagement van de scholen betreft. Begin 2018 gaan we daar weer mee bezig,  
samen met Rudolf Schwarz, de grondlegger,  uit Duitsland. Dit grote project 
met de technische scholen, school voor hotelmanagement en de verpleeg-
sters opleiding voorziet duidelijk in een behoefte. Voor de bouw is het meeste 
geld  via de Duitse regering en Rudolf gebruikt voor de gebouwen. We hebben 
voor een deel van de opleidingskosten van de leerlingen betaald. Veel leerlin-
gen zijn zgn. ‘drop-outs’ dat wil zeggen kinderen die meer praktisch ingesteld 
zijn dan theoretisch. De scholen lopen prima.

MALI
Dit project hopen we in het begin van jan. 2018 te bezoeken. De droogte speelt 
een negatieve rol in de ontwikkeling van het platteland. Trouwens in de omge-
ving van Amravati speelt deze klimaatsverandering ook. Het aantal meisjes in 
de boarding neemt af. Dit omdat in de omgeving van een aantal aangrenzen-
de dorpen een regeringsschool is gebouwd. In Mali is nu wel een soort MBO 
school met als voertaal Engels. Ben benieuwd om te zien hoe dat loopt.

AMrAVAtI      
De scholen lopen goed. Alleen de uitbreiding van de school in Wadali laat nog 
op zich wachten. De bouwvergunning is nog steeds niet afgegeven. Dat is in 
India niet ongebruikelijk dat dit op zich laat wachten. Maar nu duurt het wel 
erg lang. Bij een bezoek zullen we dit proberen aan te kaarten om tot een op-
lossing te kunnen komen. In Achalpur is de apotheek helemaal vernieuwd en 
uitgebreid. Meer patiënten uit de sloppenwijk tegenover de apotheek komen 
er nu. Ook uit het omringende berggebied komt steeds meer vraag naar me-
dische hulp.
 
AMrAVAtI EN OMGEVING
Op de valreep kregen we nog rapporten binnen van Amravati en de 7 omlig-
gende plaatsen. Daarvan kunnen we mooi wat in het verslag meenemen. 
De H.C. Marathi High School (middelbare school waarbij de taal hoofdzakelijk 
Marathi is- de taal van de staat Maharastra, waarin onze sponsorprojecten lig-
gen).

VErSLAG DIVErSE prOjECtEN
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VErSLAG DIVErSE prOjECtEN
In april moesten de klassen 5 t/8 examen doen. Van de 237 studenten slaag-
den 229. Met een score van 80% of hoger: 57 studenten. Deze school heeft 
meer meisjes dan jongens als leerling. De jongens gaan voor een groot deel 
naar Amravati en omgeving naar de Engelse High school. Die school sponso-
ren we niet, omdat deze leerlingen niet uit arme gezinnen komen.

In juli hadden ze een boomplantdag  Dat betekent niet alleen planten, maar 
ook in de toekomst er voor zorgen. Dezelfde maand zijn ze naar een lepra-
dorp in de omgeving geweest. De leerlingen schrijven: “Veel gezien , maar 
ook veel geleerd. Wat doen die mensen daar hun best om nog iets van het 
leven te maken, ondanks hun handicap.” Op 15 augustus werd onafhanke-
lijkheidsdag gevierd. Op 14 september is de grote schoonmaakdag geweest 
en elk propje is opgeruimd. “Keep India green and clean”is het motto. Vier 
jaar geleden heb ik de school bezocht. Ik werd welkom geheten in het Ne-
derlands. Men had handig gebruik gemaakt van de google vertaling. En de 
uitspraak was best aardig, alleen mijn naam klopte niet . Schaaf hadden als 
“Scarf” begrepen. En dat betekent “sjaal”. Dus voor een moment onderging ik 
lachend  de naamverandering maar.

Nagpur, Divya Jyoti laat geen mogelijkheid onbenut om de kinderen niet 
het slachtoffer te laten worden van de armoe en de daarbij horende slech-
te omstandigheden. Immers iedereen heeft het recht op een onbezorgde 
schooltijd en jeugd. Dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan natuurlijk, 
maar we doen onze uiterste best. De 123 kinderen zijn op kamp geweest. 
Even weg uit hun , soms deprimerende- omgeving. Sr. Lilly heeft ze naast de 
nodige sport en spelletjes ook getraind in de sociale fatsoenvaardigheden! 
Sommige leerlingen komen na schooltijd ook weer om zich te laten ‘bijspij-
keren’ in vakken waarin ze onvoldoende presteren.

De boarding van Amravati: hierin verblijven zo’n 50 meisjes gedurende het 
schooljaar. Meestal kinderen uit gebroken gezinnen of uit de afgelegen dor-
pen. In Achalpur hebben we ruim 20 kinderen in de boarding. Regelmatig is 
er een medische check up. Wat veel voorkomt: oogproblematiek en worm-
pjes in de ontlasting. Hygiëne is van groot belang, maar niet altijd voldoende 
aanwezig in de dorpen waar de meisjes vandaan komen. Hier is een goed 
uitgeruste apotheek waar de medische zorg plaats vindt onder de bezie-
lende leiding van st. Leena.

VErSLAG DIVErSE prOjECtEN (VErVOLG 1) 
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DHArANGAON
Onze eindejaaractie was vorig jaar voor Dharangaon. Het heeft veel 
kinderen de faciliteiten gegeven om naar school te gaan. Fatsoenlijke 
schoolboeken, schooltassen en schooluniformen zijn nu aanwezig.  “Het 
opgroeien van kinderen is in handen van degene met ze  omgaan”. Een 
duidelijke aanwijzing voor ouders, leerkrachten en de leefomgeving. 

Ook de apotheek naast de school, voorziet in een meer dan duidelijke be-
hoefte. Door het uitblijven van de regen is er voedselgebrek ontstaan. Veel 
patiënten komen er nu met ondervoedingsverschijnselen. In sommige 
gevallen duidelijk te laat.. En u weet het al, dan zijn kinderen vaak het slach-
toffer. Tuberculose, malaria , bloedarmoede en huidproblematiek komen erg 
veel voor. Problemen met de huid heeft vaak te maken met de hygiënische 
omstandigheden. Naast de benodigde medicijnen worden er ook veel vita-
mines gegeven. 

Vooral veel vitamine B en ontwormingskuren worden door de meeste kin-
deren gebruikt. Dit omdat er te weinig eten is in bepaalde maanden van 
het jaar, schromen de kinderen niet om soms gras te eten. Heel ongezond, 
maar wat doe je wanneer er geen goed voedsel voor handen is? Gevolg:  o. 
a. diarree en wormen in de ontlasting. Er is een duidelijke samenhang tussen 
de luchtverontreiniging en de klimaatsverandering. Verder op kunt u een 
artikel over deze problematiek lezen.
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Sr. Doreen

Wie Wil zich inzetten voor 
kanSarme kinDeren in inDia?
Stichting maher-india streeft naar het geven van financiële hulp, 
gericht op de basis behoeften van het kind. Daaronder verstaan 
we: voedsel, opleiding en medische verzorging. Dan pas krijgen 
kwetsbare kinderen een kans voor de toekomst. 
Wilt u zich op deze manier bestuurlijk inzetten, dan kunt u zich 
via info@maherindia melden. voor eventueel meer informatie 
kunt u zich ook telefonisch melden bij de voorzitter Sjoerd 
Schaaf (tel.nr.058-2531248)   

WiSSeling van PenningmeeSter       

ingaande 1 januari 20
18 neemt ons bestuurslid Jet

ske Dijkstra 

de taken over van de
 huidige penningmeester arjen Borduin.

 

na 7 jaren penningmeester te zijn gewees
t neemt arjen nu 

een 2-tal projecten o
nder zijn veranwoord

elijkheid, te weten 

Bombay en amravati.

DHArANGAON
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Nu de school in de Gaastmar (Gaastmeer) Sint Maarten niet meer kan or-
ganiseren omdat de school is opgeheven, organiseert het onderwijzend 
personeel samen met het dorp toch Sint Maarten.

Enthousiast zijn de kinderen bij de deuren langs gegaan.  Er wordt geen 
snoep opgehaald, maar geld. De hele opbrengst is ten gunste van onze 
Stichting Maher-India. Het hele dorp staat hier achter. Een geweldige op-
brengst, t.w.v. € €578,- , werd door de kinderen opgehaald. De diaconie van 
de PKN kerk doet daar nog eens € € 300,-  bij…! Samen dus € 878,-. Een 
geweldige opbrengst, waar wij als Stichting Maher-India erg blij mee zijn ! 
Kinderen, organisatoren en Gaastmeerders: BEDANKT. 

Hopelijk tot volgend jaar ! 

SINt MAArtEN DE GAAStMAr
GAAStMEEr


