
Voor u ligt weer een Maher India krant met een verslag van een pro-
jectbezoek in 2018! Mijn vrouw Geertje en schoonzus Annemieke zijn 
mee geweest. Op eigen kosten natuurlijk, want we willen onze regel ‘zo  
weinig mogelijk kosten maken’ handhaven. Dat blijkt telkens weer een 
sterk punt van onze stichting. Het gegeven geld moet zoveel mogelijk 
besteed worden in India, want daar is het voor gegeven door onze spon-
sors en donateurs. Maar om weer te “vertalen in verhalen” is radicaal 
weer de knop omzetten. We proberen dat te doen.

We hebben weer enkele nieuwe aanvragen gekregen, welke we als bestuur 
zullen gaan screenen. De planning van de reis vergt tijd, maar alles ging geluk-
kig goed en de projecten ‘lopen’ geweldig.  Elke keer motiveert je dat weer om 
door te gaan. Opnieuw zijn we in aanraking gekomen met een bevolkings-
groep die geen hulp krijgt van de autoriteiten in India, omdat ze destijds niet 
geregistreerd zijn. 
In Maher hebben we de Pardhi Wasthi, in Bhandaraj hebben we kennis ge-
maakt met de Korku stam. Deze zogenaamde ‘tribals’ moeten met bewijzen 
komen vanaf 1955 hoe hun families ontstaan zijn. Onmogelijk natuurlijk, want 
het grootste deel van deze stam is analfabeet!  In deze krant een verhaal over 
de Korku mensen. Dit jaar komt er een eind aan het project in Dharangaon. 
Er zijn geen garanties om de gebouwen over te kunnen nemen en daardoor 
kwam alles op losse schroeven te staan. We wachten nog op de definitieve 
afwikkeling.

Verder een ‘column ‘natuurlijk en een financieel verslag over 2017. Dan ook 
maar weer een oproep voor versterking van de werkgroep. Wie weet of het 
nu wel lukt om iemand te vinden die zich wil inzetten voor onze projecten 
in India. Na een aantal teleurstellingen moet het toch wel lukken om iemand 
aan te trekken. Neem contact op met het bestuur inlichtingen over het hoe en 
wat.  De eindejaaractie voor een schoolbus in Jharkand was een groot succes!  
De totale opbrengst was boven de € 7000,-. U heeft ons versteld doen 
staan met uw giften. Nog nooit was een eindejaar actie zo succesvol. 
Dankzij donoren vanuit Zeeland!  Via de fam. Slingerland (Rosanne heeft 
twee jaar geleden in India haar stage gedaan en weet uit eigen ervaring 
hoe het daar is ).  

Fantastisch!
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VOORZITTERSPRAATJE
RADICAAL DE KNOP OM TE ZETTEN



Rupsje nooit genoeg
Wie kent dat leuke kinderboekje niet. Hele generaties zijn er mee groot geworden. 
Zelf gelezen of voorgelezen. Echt, een blijvende bestseller! Een tijdloos boekje. 
Jammer, eigenlijk. Dit boekje zou je een spiegel moeten voorhouden. En wie 
we een exemplaar zouden willen sturen is ook wel duidelijk. Een (bepaalde)
bankdirecteur bijvoorbeeld. Of een president die roept van ‘America first’. Ga zo 
maar door. 

Elke keer wanneer ik dan de projecten weer bezoek, wordt ik weer bepaald bij ‘rupsje nooit 
genoeg’. Niet het vele is goed, maar het goede is veel Ook in India. Zelfs in India. Het deed me 
denken aan een meisje uit Mumbai. Ze was net volwassen en via haar ouders kwam ik met haar 
in aanraking. Ze wilde iets doen op het maatschappelijk vlak en vroeg waarom ik bepaalde 
gebieden in deze miljoenenstad bezocht. Ik legde uit dat er ‘slums’ waren en dat daar toch wel 
geholpen moest worden. Ze wilde graag mee en ze kon met eigen ogen zien hoe het was daar in 
de slums. Haar antwoord verbaasde me in hoge mate. ”Nooit geweten dat er hele wijken zo arm 
zijn”. En dat is wat er meestal gebeurt: we kijken weg van de armoe. Voor haar was het een eye-
opener. De Indiase tv kijkt met name weg. Glitter en glamour voert de boventoon. Dat zouden 
wij hier in Nederland niet accepteren. Niks voor niks wordt Bombay wel ‘Bollywood’ genoemd. 
De ‘realiteit’ van de filmindustrie, die een nep realiteit is. Maar nu het meisje met eigen ogen de 
echte ‘realiteit’ gezien had, zette ze zich daarna in om het maatschappelijk aan de kaak te stellen!

Gelukkig dat door de buitenlandse aandacht de armoe soms wel scherp in beeld gebracht wordt. 
Maar ook dat we hier in Nederland betrekkelijk weinig verschillen zien en dat we goed onderwijs 
kunnen ‘genieten’. Daar mogen we ook wel eens bij stilstaan. Dat ‘genoeg’ niet vanzelfsprekend 
is. Maar dat 8% evenveel geld heeft dan de rest van de wereld, dan lijkt het wel dat we in de 
greep van het geld zitten. Zou die 8 % het boekje van rupsje nooit genoeg’ wel kennen? Het 
zit blijkbaar in ons gebakken dat we daar altijd weer mee geconfronteerd worden. Maar het 
vervolg: rupsje nooit genoeg groeit uit tot een mooie vlinder. Dan hoop ik maar dat die 8 % iets 
moois gaan doen met een groot gedeelte van hun geld. Je bent nooit te oud om wat te leren, 
denk ik dan maar. Want dit is niet een verhaal om te laten zien dat het gras bij de ander groener 
is, maar puur de realiteit van alle eeuwen. Terwijl we beter (zouden moeten ) weten.
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In Mumbai werden we opgewacht door sr. Teresa. Via haar organisatie, 
The Poor Sisters of Our Lady,  steunen we daar al jaren de vestigingen in 
Bidkin en Paithan. Vlak bij het vliegveld brachten we daar de nacht door. 
De volgende middag vlogen we naar Nagpur, waar we een onderhoud 
met sr. Jolly hebben gehad. 

De projecten werden doorgenomen en gescreend. De dag daarop gingen we 
per auto naar Amravati. Fijn, om overal weer bekende gezichten te zien. Het 
programma was vrij druk. ’s Morgens,  om 8 uur was het eerst nog behoorlijk 
koud. De ruim 1400 meisjes zaten op het schoolplein. Voor de schooldag be-
gint is er altijd  eerst een ceremonie. Er wordt dan gezongen en gedanst, een 
toespraak van de directeur. Nu mocht ik ze toespreken. Dat ben ik inmiddels 
gewend wanneer ik op bezoek ben. Hier is uiteindelijk de sponsoring begon-
nen, veertig jaar geleden. Toen zagen we dat een groep kinderen weer naar 
huis moest. Vanwege ruimtegebrek, maar ook omdat ze de kosten om naar 
school te kunnen gaan niet hadden. Blij om nu te zien dat niemand meer “ge-
weigerd” behoeft te worden.

PROJECTBEZOEK
VERSLAG VAN ONZE PROJECTEN IN INDIA

Tekst: Sjoerd D. Schaaf
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Ik benadruk in het toespraakje maar weer dat scholing belangrijk is. Het is de 
sleutel tot ontplooiing. Maar in de context met delen. Je hebt elkaar nodig en 
dat blijft ook zo wil je succesvol je leven voortzetten. Deze middelbare school 
begint vroeg, omdat er ’s middags nog honderden leerlingen komen. Bij bou-
wen is geen optie, er is te weinig ruimte en bovendien duur. 

De lagere school is daar indertijd bijgebouwd. En die is ook druk bezet. 
Ook daar wordt de schooldag in twee sessies gegeven. Vlak bij de Ma-
rathi school is de créche. Er is in die 40 jaar nog niks veranderd,  dezelfde 
bedjes als in de jaren ’70. Er zijn 29 kinderen!.  Sr. Teresa legt uit dat de Sis-
ters of Charity (de orde van de welbekende moeder Teresa geen vergunning 
van de autoriteiten meer gekregen heeft. Bovendien waren er te weinig ver-
zorgsters. De sisters of Charity nemen nu de ouderen op. Het is een soort 
verpleeghuis geworden voor geestelijk en lichamelijk gehandicapten. Inder-
daad zijn we later daar ook geweest en zagen hoe liefdevol deze mannen en 
vrouwen verzorgd werden! 

De créche is Amravati is echt oud, het dak lekt 
en hoewel zo’n 80 % geadopteerd wordt door 
Indiase ouders, blijft het vol. Maar er is geen 
bijvoorbeeld warmwatervoorziening, de ijze-
ren bedjes zijn al meer dan 50 jaar oud . Enz. 
enz. Nieuwbouw zou een goede  oplossing 
zijn. Een Spaanse organisatie gaat een donatie 
geven omdat de totale bouwsom te veel is. 
Dat is het voor ons natuurlijk ook. Misschien 
kunnen we het als eindjaar actie 2018 mee-
nemen. Er is inmiddels al wat geld binnen 
van mensen uit Amravati zelf en op de 
scholen worden 1 keer in de maand actie 
gehouden! De planning is om eventueel in 
2020 te beginnen met de verbouw.
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WADALI

Aan de rand van Amravati ligt Wadali. Deze plaats 
is inmiddels uitgegroeid tot een volwaardige 
school. Indertijd is het met kleuteronderwijs 
begonnen en met een inpandige apotheek. 
Daardoor kwamen de ouders ook regelmatig op 
school. Ook hier is ruimtegebrek. Maar de toe-
stemming om te bouwen is er nog steeds niet. 
In de binnenstad is ook nog een school van de 
zusters in een Moslimwijk. Indertijd is die gesloten en 
de kinderen van de basisschool gaan nu naar de omschreven Marathi school 
op het terrein van de zusters. 

Een nieuw plan is om die school in de moslimwijk weer te gaan openen. Hier-
voor is geen bouwvergunning meer nodig. De autoriteiten wilden in eerste 
instantie dit gebouw slopen voor een busstation en een taxi standplaats. De 
plannen zijn gewijzigd en de school zou weer opgestart kunnen worden. Wa-
dali is een gemengde school, jongens en meisjes krijgen er les. In de avon-
duren de school open voor bijlessen , zowel voor middelbare studenten als 
voor ouders. Aandoenlijk om te zien hoe de kleuters hun dansje opvoeren. Veel 
moeders zijn aanwezig om mee te helpen of om te zien hoe de ‘generale’ nu 
gaat. Daarna in de auto naar Achalpur (op circa 60 km van Amravati. Hier is een 
ook een school met een boarding. Een ruim 30 tal kinderen die hier tijdens het 
schooljaar overblijven. Daarna het bergachtige gebied van Chikalda in. 

Dat neemt toch snel een uur, hoewel 
het hemelsbreed misschien maar 15 
km is. Het aantal kinderen dat hier 
naar school gaat, is nu ruim 400. Een 
flinke groei. Het aantal boarders is 
met bijna de helft toegenomen.  



PROJECTBEZOEK (VERVOLG 3) 

Van bijna 100 naar 150. Doordat het 
achterliggende gebieden steeds 
meer binnen bereik komt, komen 
er gelukkig ook meer kinderen 
naar school! Daarna via Achalpur  
(wel wat draaierig van de afda-
ling)verder naar Bhandaraj, waar 
we tegen de avond aankomen. 
Meteen gaan we weer op stap! 
De zusters willen ons iets laten 
zien. Een dorp is in deze tijd via 
een verkorte route nu bereik-
baar. Een paar dorpen verderop 
rijden we zelfs met de jeep door 
een droge rivierbedding. On-
dertussen horen we het verhaal. Deze stam wordt de Korku stam 
genoemd. Indertijd zijn ze niet door de overheid geregistreerd omdat het 
jagers waren. Ze mogen niet stemmen, hebben geen burgerrechten. Ze be-
staan voor de autoriteiten niet! In heel India moeten er nog zo’n 60 miljoen 
mensen zijn die niet in de ‘burgerlijke stand’ zijn opgenomen! 

Voor onze begrippen onvoorstelbaar. Voornamelijk zijn het jagers en vis-
sers. In Shirur bij Maher,  woont ook zo’n groep mensen, de Pardhi Wasti. Die 
steunen we via Maher ook al jaren. Wanneer de mensen geregistreerd willen 
worden moeten ze de familiegeschiedenis vanaf 1955 in kaart brengen! En 
dat terwijl deze mensen hoofdzakelijk an- alfabeet zijn! 

Wanneer we het dorp binnen komen, staat 
een groep mannen en kinderen ons op te 
wachten bij het  schooltje. (Die is er wel). 
Op zelfgemaakte fluiten begeleiden ze 
ons naar het dorp. Dan komen de vrou-
wen er op. Op het ‘dorpsplein’ maken ze 
muziek terwijl de vrouwen en kinderen 
dansen. Het dorpshoofd komt kennis 
maken. Het is een kleine, oudere boer. 

Vrouwen van de Korku stam
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PROJECTBEZOEK (VERVOLG 3) PROJECTBEZOEK (VERVOLG 4) 
Dan komen we er achter waarom we uitgenodigd zijn. Er is wel een rege-
ringsschooltje, maar het onderwijzend personeel komt nooit. Dus leren le-
zen en schrijven is er niet bij! Een vrouw uit het dorp verzamelt ’s morgens 
wel de kinderen, maar daar blijft het bij, zij is geen onderwijzeres. Het is toch 
wat. Er geldt een leerplicht in India, maar blijkbaar geen ‘opkomstplicht’ voor 
leerkrachten. Want het districtshoofd ‘mag’ de functies verdelen. En 
dat betekent dat de zgn. leerkrachten wel salaris 
ontvangen, maar niet komen opdagen. Ik had 
zulke verhalen wel vaker gehoord, maar nu ma-
ken we het zelf mee. 

Via het dorpshoofd wordt gevraagd of de zusters 
enkele keren per week les kunnen geven! Het is al 
donker wanneer we weer schokkend  de droge ri-
vierbedding passeren. Wat een fijne bijeenkomst 
en wat een tragische situatie. Dat is ook India. 
De zusters gaan zich beraden of het moge-
lijk is via instanties en met behulp van het 
dorpshoofd toch maar weer dit probleem 
aan te kaarten bij de autoriteiten. Moe, maar 
met speciale herinneringen, gaan we slapen. 
Al weer een ander bed! De volgende morgen 
krijgen we een powerpoint presentatie 
van al het maatschappelijk werk van 
Bhandaraj en omgeving. Indrukwek-
kend. Daar neem ik diep mijn petje 
voor af. Veel zelfhelpgroepen voor 
vrouwen, meer dan 100. Ook voor ak-
kerbewerking en groepen van kleine 
boeren die samen proberen het 
hoofd boven water te houden.
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PROJECTBEZOEK (VERVOLG 5) 
ONDERWIJS
Onze stelling is dat onderwijs de sleutel tot ontwikkeling is. Het verhaal uit  
Bhandaraj bevestigt dit. Dit geval staat niet op zichzelf. Ik heb in de loop der 
jaren verschillende schrijnende toestanden met de regeringsscholen gehoord. 
Op een school waren wel de leerkrachten aanwezig, maar er werd niet of nau-
welijks les gegeven. En de ouders klaagden niet. Want wat was het geval: de 
autoriteiten gaven per kind per dag 5 rupees uit één of ander fonds! En wie 4 of 
5 kinderen op school had, had bijna een daginkomen .  Wel las ik in de krant dat 
het aantal kind huwelijken afgenomen was in de laatste drie jaren. De Unesco 
meende te weten dat vooral onderwijs er de oorzaak van was. 

Het kinderhuwelijk was niet alleen vaak de gewoonte, maar heeft ook een, 
van oudsher, economische achtergrond. De armoede op het platteland is  wel 
de hoofdzaak. Een gezin met meisjes , kan door ze vroeg te laten trouwen, de 
andere kinderen voeden. Het niveau van het onderwijs op het platteland is niet 
wat wij gewend zijn, maar ze leren in ieder geval lezen en schrijven. Dat is een 
onmisbare vooruitgang ten opzichte van de bijna meestal analfabete ouders. 
Maar er is een groot verschil in niveau tussen de scholen. Het feit dat Amravati 
uit zijn voegen barst, komt door het geven van structureel goed onderwijs. 
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PROJECTBEZOEK (VERVOLG 5) PROJECTBEZOEK (VERVOLG 6) 
In Delhi verscheen een niet zo fraai 
beeld van de regeringsscholen: 
bijna 25 % kan niet een tekst lezen 
in eigen taal; 14 % kan niks met een 
landkaart van India, 21% wist niet 
precies in welke staat ze woonden, 
36% wist de hoofdstad van India 
niet en 42 % kon de eigen staat niet 
aanwijzen op de kaart. Maar ieder-
een kon wel handig met een  mo-
biele telefoon omgaan. Dus werk 
aan de winkel.

Maar in Thane (voorstad van Mumbai) heb ik voor de grap geprobeerd een 
proefexamen van een eliteschool te maken. Ik wist niet wat me overkwam: ik 
kon maar 2 van de 20 vragen invullen. Veel wiskundevakken en erg gekun-
stelde vragen die je in je verdere leven nooit meer tegenkomt Het onderwijs-
systeem past zich jammer genoeg zeker niet aan. Waarom zou elk kind het 
brandpunt van een speciaal geslepen glas moeten kunnen uitrekenen? Men 
meent dat via bijlessen na schooltijd  de minder goede leerlingen wel bij ge-
spijkerd kunnen worden. Gevolg : veel kinderen gaan na de basisschool niet 
altijd met plezier naar het middelbaar onderwijs. Dus weinig praktische zaken. 
Dat vergt veel inzet van de leerlingen en begrijpelijk dat sommigen afhaken. 
Het huiswerk is moeilijk en demotiverend. De vakken aardrijkskunde en ge-
schiedenis zijn een stiefkindje. Praktisch niemand weet waar Nederland ligt.  
Specialisme in het voortgezet onderwijs komt wel voor. In Mali Ghogargaon 
hebben we een jongeman ontmoet die twee 
jaar in Londen gewoond had. Hij was op 
school briljant. Nu was hij weer thuis, vond 
Europa geweldig . 

Het onderwijs vond hij ook erg goed. 
”Everything well organized” (alles goed ge-
organiseerd)  Met de aangeleerde kennis 
wilde hij op het gebied van scheikunde een 
eigen firma beginnen. De zusters kenden 
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PROJECTBEZOEK (VERVOLG 7) 
de familie en wisten ook dat hij indertijd 
op de basis- en middelbare school altijd 
de beste leerling was. Maar onderwijs 
moet niet alleen voor de enkeling zijn. Er 
wordt geschat dat er nog een 40 (!) mil-
joen kinderen in India geen basisonder-
wijs genieten. Door armoede, de grootte 
van het land, het klimaat, de afstand tot 
de scholen maakt dat het niet gemak-
kelijk is om dit getal naar beneden te 
krijgen.

WATER
Op een school in Goa was op  een tentoonstel-
ling van diverse scholen. De groep technische 
en de hotelmanagementschool. Ook de afde-
ling van verpleegkundige leerlingen. De be-
doeling was dat elke school mocht uitbeelden 
waar men in India om zat te springen! Dan is het 
niet verwonderlijk dat er een aantal irrigatiemo-
gelijkheden - op schaal uiteraard – te bezichti-
gen waren. 

Maar ik miste iets anders. Via elektriciteit of pompen e.d. is dat allang mogelijk. 
In de streek tussen Achalpur en Bhandaraj zag ik veel meer land dat besproeid 
werd dan voorheen. Maar hoe zit dat met de kwaliteit van het water? Want al-
les wat ‘nat’ is, kun je zo maar niet gebruiken voor irrigatie. De meesten keken 
me niet begrijpend aan. Ik legde uit dat vervuild water – door lozingen van 
fabrieken b.v. – slecht is en de oogst kan bederven. Zeker op de lange termijn. 
Al 3 jaar lang  komt de moesson (regenperiode) erg laat, dus de behoefte aan 
irrigatie is er. Het valt ook niet mee, een erg hete en droge periode en soms 
een extreem natte. Bij de wateropvang in de natte periode gaat jammer ge-
noeg veel neerslag verloren omdat er vaak geen wateropvangmogelijkheid 
is. Het komt in de grote rivieren terecht waar fabrieken rechtstreeks op lozen. 
Dat probleem onderkent men nauwelijks nog. Daarin is nog een lange weg te 
gaan. Gebrekkige afvalverwerking is nog een groot probleem.
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PROJECTBEZOEK (VERVOLG 7) PROJECTBEZOEK (VERVOLG 8) 

Het World Center voor watermanagement geeft 
aan dat in India amper 10% van het afvalwater ver-
werkt wordt zo als het hoort. Het resultaat is dan 
ook: ernstige watervervuiling in alle waterzones  
rond de steden. Daarbij komt het volgende pro-
bleem kijken: de waterbronnen. Door de opkomst 
van de industrie, de bevolkingsaanwas (India zal, 
is de verwachting, in 2022 China inhalen wat be-
volkingsgroei betreft!) raken in snel tempo de 
hoeveelheid natuurlijke waterbronnen uitgeput. 
De regering van minister president Modi in New 
Delhi onderkent het probleem, maar kan het niet 
adequaat optreden. Sommige staten ruziën on-
derling over de hoeveelheid water uit de rivieren. 
En dat maakt dat de gestelde doelen bij lange na 
niet gehaald wordt. 

De kranten in India geven wel verslag, maar niet objectief. Gezond drinkwater 
zal mettertijd schaars worden indien de houding tussen de staten onderling 
niet verbetert. Ik las dit in enkele rapporten en de Indiase kranten. Gek genoeg 
zal er vaker en beter over geschreven moeten worden om het de bevolking 
duidelijk te maken.  Wat water betreft: het is 5 voor 12. 

En lang niet iedereen is daarvan 
op de hoogte. Ik verbaas me altijd 
dat er onnadenkend veel water 
verspild wordt. Bijna de helft ver-
liezen de steden aan water door 
lekkages van kranen en aanvoer-
routes. Ook hier is voorlichting 
van belang. De rijkere landen 
beheersen dit probleem beter. 
En wat doet het klimaat? 



De verwachting is dat de Indiase zomer nog wel eens warmer kan worden dan 
de afgelopen drie jaar. en toen liep de temperatuur bijna op tot 50 gr. C. in de 
grote steden.

VERVUILING
De slogan “Keep India green and clean” is mooi gevonden, maar het zou beter 
zijn dat de mensen in India daadwerkelijk zelf een handje meehelpen. Offici-
eel zijn plastic tassen verboden, maar ik heb gemerkt dat die wet op papier 
staat en in de praktijk nog niet goed werkt. En de hoeveelheid plastic afval is 
nog enorm. Gek genoeg vond ik niks in kranten daarover. Wel een oude foto 
waarin de president een bezem hanteert om een vierkante meter te vegen, 
maar daar blijft het bij. Het is de mensen van jongs af aan niet geleerd. Ook 
niet dat de vervuiling veel mensenlevens kost. Een studie van de zgn. Lancet 
beweging onderzocht wat vervuiling wel niet teweeg brengt. Ik schrok van de 
cijfers. India en Madagaskar zijn koploper. Ongezonde lucht, water, grond en 
gevaarlijke werkplekken waren 3 jaar geleden verantwoordelijk voor bijna 20 
procent! De luchtvervuiling is de grootste boosdoener, daarna watervervuiling, 
mijnindustrie (o.a. asbest ) en loodvervuiling. In India waren dat in 2015 2,5 mil-
joen! Daar komt bij dat het vliegverkeer in India grote vormen heeft aangeno-
men. De middenklasse die de laatste jaren in inkomen er op vooruit is gegaan, 
heeft het vliegtuig ontdekt. Dat heeft ten gevolg dat bijna geen binnenlandse 
vlucht meer op tijd de lucht in gaat. Twee keer heb ik een uur moeten wachten, 
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PROJECTBEZOEK (VERVOLG 7) PROJECTBEZOEK (VERVOLG 8) 
waarvan de eerste keer op de startbaan. Economisch is India wel goed bezig 
de laatste jaren, maar het gaat wel (zoals in elke samenleving) ten koste van de 
laagste klassen, uiteraard de zwaksten.
Daarbij (en dat lees je zeker niet in de kranten daar) de godsdienstige min-
derheidsgroepen staan behoorlijk onder druk. Zelf had ik gedacht dat het jaar 
2018 in het teken zou staan van Gandhi . Immers het is dit jaar 70 jaar geleden 
dat hij door een fanatieke hindoe werd vermoord. Er is nauwelijks aandacht 
voor, want de regering wil Hindoe het hindoeïsme niet in een kwaad daglicht 
stellen. Gandhi wordt door sommige Hindoe groepen niet altijd gezien als een 
echte Hindoe. De geweldloosheid b.v. is niet ontleend aan de Hindoe geschrif-
ten, maar aan de bijbel. En toen twee jaar geleden via de democratie niet lukte 
om van India Hindustan te maken, probeert de regering van Modi het met an-
dere methoden. De moslims worden nu in een kwaad daglicht gesteld, om-
dat veelal moslims slager zijn. En de heilige koe is spreekwoordelijk uit de kast 
gehaald. Dat haalt de kranten uiteraard niet, maar uit verhalen blijkt dat Hin-
doegroepen ‘geprezen’ worden wanneer ze verhinderen dat er geslacht wordt. 
In Poona is het Gandhi museum en Geertje en Annemiek hebben het bezocht. 
Ik had het als eens eerder gezien, maar wat mij toen opviel, was dat het erg 
verwaarloosd was. Voor het westen is Gandhi een begrip, maar in India nau-
welijks nog. Wel dr. Ambedkar. Hij maakte de eerste grondwet en daar schermt 
de regering mee om aan te tonen dat India de grootste ‘democratie’ ter wereld 
is. Het speciale van die grondwet is dat ‘iedereen gelijk is’ ongeacht uit welke 
kaste hij of zij komt. In de praktijk valt dat nog behoorlijk tegen.
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ARMOEDEBESTRIJDING
Een complex verhaal. D.m.v. groepen en 
voorlichting worden de kleine boeren 
‘bewapend’ tegen de toekomst. Toch 
ligt het aantal zelfmoorden, alleen al 
in de staat Maharastra flink boven de 
1000 per jaar.  OORZAKEN:  veelal te laat 
hulp ingeroepen en door misoogsten 
in de problemen geraakt. Via leningen 
proberen ze dan weer op te krabbelen, 
maar de 20% rente op leningen wordt 
hen meestal fataal. En de geldschieters wer-
ken met agressieve methoden. Bijna in 70 
% van de zelfdoding kwam voort uit schul-
den, wees een onderzoek uit. Komt daarbij 
dat sommige producten de kostprijs niet 
opbrengen, dan is het snel gedaan. Nu kost 
een kilo katoen maar € 1,10 . Meestal nog 
met de hand geplukt ook. Katoenverbouw 
is populair omdat katoen met weinig wa-
ter toe kan. Maar wanneer de kleine boeren 
te vaak en te veel verbouwen, zakt de prijs in. Omdat het platteland ontvolkt 
(landarbeid garandeert de mensen alleen een gedeelte van het jaar werk) zie 
je dat grote boeren machines gaan inzetten. Of omdat de katoenprijs zo laag 
is, dat men het dan  niet meer oogst. Gek genoeg wordt de meeste honger 
geleden door mensen die het voedsel verbouwen! In een slum is armoede, 
maar met meer mensen samen , komt men niet om van de honger. Er om een 
soms eeuwenlange traditie in de familie vaarwel te moeten zeggen, is hard. De 
omschakeling naar industrie zorgt voor ontvolking van het platteland. In Fries-
land kennen we vanuit de jaren’50 hetzelfde probleem. Dus emigratie en werk 
zoeken in de fabriek. Boerderijen werden groter en de machines deden hun 
intrede toen de arbeiders er niet meer waren. Een radicale schaalvergroting. In 
India heeft nog 47 % een inkomen uit de landbouw, hier nog maar nauwelijks 
5%. Er is dus een omslag naar de industrie, maar dat is niet zonder risico, gezien 
de bevolkingsaanwas. 

Tot zover het eerste deel van het reisverslag. 
Deel twee in de decemberuitgave!

PROJECTBEZOEK (VERVOLG 9) 
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Financieel jaaroverzicht 2017 Stichting Maher-India

Ontvangsten Uitgaven

Saldi 1-1-2017 projecten

Ing betaalrekening 1.851,17 Bidkin 2.031,00

spaarrekening ing 39.843,36 Paithan 0,00

kasgeld 35,00 Maher 20.045,00

Rente 195,66 Aurangabad 0,00

projecthulp Mali 5.139,90

actie december 2017 1.756,00 Bombay/goa 7.032,00

Actie december 2016 nagekomen 380,00 Amravati 6.129,30

donaties algemeen 2.588,01

giften algemeen 2.011,34

Sponsor projecten projecthulp 

Drukwerk nieuwsbrief en kerstkaarten 1.530,39

inkomsten sponsors projecten totaal 44.079,84

(incl. st solino) Reiskosten bestuur india 1.030,40

administratie kosten sponsoring 627,24

Opbrengst ter dekking kosten kostenvergoeding 138,56

diversen

bijdrage nieuwsbrief 23,00 bankkosten 235,65

administratiekosten 462,75 Mijn domijn 15,02

Bestuurskosten 231,25

diversen

Saldi 31-12-2017

Ing betaalrekening 13.928,90

Ing spaarrekening 35.539,02

kasgeld 35,00

totaal 93.457,38 totaal 93.457,38

                           

Stichting Maher-India 

FINANCIEEL OVERZICHT 2017 PROJECTBEZOEK (VERVOLG 9) 
Tekst: Arjen Borduin
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ENKELE TOELICHTINGEN OP FINANCIEEL OVERZICHT 2017


