RADICAAL DE KNOP OM TE ZETTEN

Tekst: Sjoerd D. Schaaf

VAN DE VOORZITTER
Voor u ligt weer een Maher India nieuwskrant. Nummer 2 in 2018! De diverse
artikelen geven weer informatie. Bijgevoegd is ook de eindejaaractie. Dat bent
u zo van ons gewend. Vorig jaar heeft de schoolbus in Jharkand, dankzij de
diverse gevers,met name uit Zeeland,een ongekend hoog bedrag opgeleverd,nl.
€ 10.000. Geweldig.
Enkele jaren terug zijn twee stagiaires in Maher geweest. Sindsdien is het contact gebleven. De hele familie is in de weer geweest. Natuurlijk zijn we erg blij dat niet alleen
het project aansloeg, maar dat de opbrengst voor Jharkand zo was , dat meteen de
bus kon worden aangeschaft! Het project in Dharangaon is gesloten. De gebouwen
waren aan onderhoud toe, maar de eigenaren (paters in Delhi) wilden de gebouwen
niet overdragen. Dit na jarenlang onderhandelen. De basisschool is overgedragen
aan de plaatselijke autoriteit en wordt voortgezet. De apotheek is inmiddels ook gesloten, maar volgens de laatste berichten is er een definitieve afwikkeling met de
lokale autoriteiten geweest.
Verder werden we opgeschrikt door de zware moessonregens in Kerala. Er staat een
tehuis van Maher (dit tehuis wordt door mensen uit Kerala gesteund) heeft wel schade
opgelopen, maar dat is te overzien, gelukkig. Inmiddels zijn de begrotingen en financiële jaarverslagen van de belangrijkste projecten weer binnen gekomen. Met name in
de sponsorprojecten is er gelukkig nog een kleine surplus.
We hebben weer enkele nieuwe aanvragen gekregen, welke we als bestuur zullen gaan
screenen. Het aantal is iets maar minder dan in voorgaande jaren. Een groot probleem
is de kinderarbeid.Deze hardnekkige uitwas is erg moeilijk te bestrijden. Bovendien gevaarlijk, omdat criminele elementen in sommige organisaties verweven zijn. Maar al te
vaak worden ‘tegenwerkende krachten’ door de bevolking gevoeld. Over het algemeen
is het een redelijk oogstjaar geweest. Wel komt de hitte elk jaar vroeger en is heftiger.
Veel tehuizen hebben in de periode maart tot juni dagelijks wateraanvoer moeten kopen. Dat varieert van 500 tot 800 liter per dag. De hoogste temperatuur was in Nagpur
bij het Holy Cross: 47,8 Celsius. Zonder schoenen kun je dan niet op de weg lopen!
In deze krant natuurlijk weer een ‘column. Plus wetenswaardigheden over de projecten
in India. 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. Neem gerust contact op met het bestuur inlichtingen over het hoe en wat. Misschien moeten we wel besluiten om één krantje te maken in plaats van twee per jaar.
Dat verlicht het werk enigszins voor ons als uitvoerend bestuur.
Door oa. De nieuwe wetgeving t.a.v. de privacy is het soms onmogelijk om een bedankje voor een gift te sturen omdat we niet over de juiste gegevens beschikken.
De banken mogen uw adres niet meer doorgeven. Aan de ene kant jammer, maar
weet dat we erg blij zijn met de giften!
De eindejaaractie voor dit jaar is voor de crèche in
Amravati. (zie inlegvel)
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ALLEEN VOOR ….
Jaren geleden was er de reclamekreet ‘Alleen voor beschuit kom ik eruit’! Op
zichzelf wel grappig bedacht. De reclamespot is allang niet meer van toepassing.
Blijkbaar loopt de beschuitverkoop goed, denk ik dan. Maar de kreet als zodanig
geeft wel te denken. Zijn er niet (meer) zaken waar we warm voor moeten lopen?
Het wordt ons al zo gemakkelijk gemaakt dat we vanaf de tv en telefoon alles
kunnen zien of aflezen. En na verloop van tijd merk je dan dat zoiets toch ook
afstompt. Je raakt aan het (meestal negatieve ) wereldbeeld en alles wat er in de
wereld gebeurt, gewend en neemt het maar voor kennisgeving aan.
Wat raakt ons nog echt? Wat doet ons uit de gemakkelijke stoel opstaan? Ik betrap me
er zelf wel eens op: doe wat, kom in actie. Meestal blijft het daarbij en neemt de waan
van de dag alweer bezit van je leven. Eigen zorgen blijven hangen en het journaal laat
al weer andere, nieuwe calamiteiten zien. Soms doe je de tv dan maar niet aan. Je wapent je tegen rampspoed. Tot zover, meer kun je niet aan. Maar voor velen op onze
wereld is het bestaan net zo bros als een beschuit. Heb ik vandaag wel te eten, laait
de oorlog weer op, waar kan ik terecht voor goede scholing voor mijn kinderen. Enzovoort , enzovoort. Toch wil ik dit negatieve wereldbeeld niet bestempelen als onzin.
Zeker niet, het is een jammerlijk aspect van onze samenleving. Wel moet ik kwijt dat
het vaak negatief op ons inwerkt, tenminste op mij. De vraag is dan: kunnen we het
positief benaderen dan? Ik meen van ‘ja, dat kan’. Want er gaat immers ook van alles
goed gelukkig.
Een boekje van Arun Gandhi “Wijsheid, het mooiste geschenk voor iedereen ”zette me
aan het denken. Arun is de kleinzoon van Mahatma Gandhi. De stellingen van zijn opa
brachten hem er toe dit op papier te zetten. Ik heb ervan genoten. ”Nederigheid is
kracht”/”weet wat je waard bent” en “wees niet bang je mond open te doen” zijn enkele voorbeelden die ‘de’ Gandhi hanteerde. Het bracht hem veel strijd, maar ook succes voor de arme medemens. Wanneer u in de gelegenheid bent om dit boekje eens
te lezen: een regelrechte aanrader. De nederigheid van de Mahatma ‘dwong’ Engeland
op de knieën. Een wereldrijk destijds moest toegeven onder het toezien van de hele
wereld dat de ‘zachte’ krachten de overwinning behaalden. Jammer dat we nu vaak
de ‘harde’ krachten zien op de beeldbuis. Oorlog en geweld.

TERUGBLIK STAGE 2016

Tekst: Rosanne Slingerland

MAHER

Het is al weer een tijd geleden dat ik in 2016 stage liep
bij Maher. Aan het eind van mijn stage hebben mijn vader, zusje en twee vrienden ook een bezoek gebracht
aan Maher. We zijn geraakt door het werk wat Maher
daar verzet.
Omdat we hebben gezien dat Maher afhankelijk is van
sponsors zijn wij ons in gaan zetten om geld op te halen.
We hebben bedrijven benaderd, oliebollen gebakken en
verkocht, een cd opname gemaakt in onze kerk en nog
veel meer. Zo hebben wij op onze manier geprobeerd een
klein steentje bij te dragen aan het werk van Maher.
Afgelopen februari hebben we voor de tweede keer de reis gemaakt. Deze keer met
een iets andere groep. Twee nieuwe mensen zijn enthousiast geworden door de verhalen en wilden zich ook inzetten voor de stichting. We zijn een aantal dagen in Vadsayaladam geweest en zijn daarna doorgereisd naar het Maherhuis in Kerala. Een heel
ander deel van India maar ook daar is de hulp hard nodig. Tijdens de reis hebben we
een beetje een indruk gekregen welk werk allemaal verzet wordt. Wat is dat bijzonder!
Tijdens ons bezoek in februari hebben we gezien hoe hoog de nood is. Ondanks dat er
al zoveel mensen hulp krijgen is het niet genoeg. Daarom is het belangrijk dat het werk
door kan gaan. Ook door de gesprekken die we hebben gevoerd met Sr. Lucy hebben
we gezien hoe de mensen haar aan het hart gaat. Ze praat over ze alsof het haar eigen
kinderen zijn. Ze laat door haar daden zien hoe we onze naasten kunnen dienen en
liefhebben. Daar kunnen wij allemaal een voorbeeld aan nemen.
Momenteel zijn we bezig met het plannen van onze derde reis in het voorjaar van 2019.
Ook gaan we door met acties om geld op te halen.
Wij hopen dat Maher zal mogen blijven groeien en dat het werk door kan gaan. Wij
wensen via deze weg Sr. Lucy en alle andere betrokkenen de zegen van God toe.

Dit afgelopen jaar heb ik weer de meeste projecten in India mogen bezoeken. Prachtig om te kunnen constateren dat de sponsoring nog steeds werkt. Dat kansarmen
nog steeds daardoor een betere toekomst hebben. Niet op spectaculaire wijze, maar
gewoon structureel doorgaan. Misschien is dat wel het grootste succes. Daar voor
komt u uit de stoel.

Bedankt voor uw bijdragen in 2018.
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COLUMN
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Gandy
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In de zomervakantie heb ik een paar opmerkelijke boeken gelezen.
Eén ervan is door de kleinzoon van Mahatma Gandhi geschreven. De
“Gandhi”die Engeland op de knieën kreeg. Deze advocaat uit Zuid-Afrika
had al kennis gemaakt met de “apartheid” van het blanke regiem daar.
Dit Nederlandse woord is wereldwijd bekend. Zeker geen woord om trots
op te zijn. Arun Gandhi, de kleinzoon, ook geboren in Zuid-Afrika, vertelt
in het boek welke wijze lessen hij van zijn grootvader kreeg in de ashram
in India. De titel is “Het boek der wijsheid, 11 lessen van mijn grootvader”.
De boekhandel heeft vast nog wel een exemplaar voor u klaar liggen of
anders via bol.com. De naam Gandhi betekent overigens “winkelier” in het
Hindi. Arun distilleert 6 begrippen uit de leer van zijn grootvader:
“Als je doet wat je leuk vindt, hoef je nooit te werken.”
“De aarde biedt voldoende om ieders behoefte te bevredigen maar niet ieders hebzucht.”
“Wees de verandering die je in de wereld wil zien gebeuren.”
“Wie smaak vindt in het lezen van goede boeken, is bij machte om de eenzaamheid te
dragen, waar dan ook en met groot gemak.”
“Er is een groter gerechtshof dan alle bestaande rechtbanken en dat is het gerechtshof
van het geweten.”
“Je kan geen hand schudden met een gebalde vuist.”
Waardering- voor ieder mens. Medeleven, compassie noemt Arun dat, is
niet alleen weggelegd voor bijvoorbeeld beroepskrachten, maar ook voor
mensen uit onze directe samenleving. Hij noemt ze de waarheden voor
geweldloosheid.

Tekst: Sjoerd D. Schaaf

SPONSORING
Destijds in de eind jaren ’70 is de sponsoring vanuit
Amravati op touw gezet. Oud hoogleraar adoptie
René Hoksbergen kwam met het idee. De crèche
was vol met kinderen; sommigen voor buitenlandse adoptie (dat is in de jaren ’90 al gestopt). In de
beginjaren van de buitenlandse adoptie was er helemaal geen sprake van Indiase adoptie. Gelukkig
is dat nu meer dan 80%. Maar veel kinderen konden de crèche niet verlaten, omdat ze uit één ouder
gezinnen kwamen.
Door de sponsoring wordt niet alleen het schoolgeld
betaald, maar ook medische hulp en de dagelijkse kost.
Daardoor kregen de kinderen niet alleen onderwijs,
maar kon zo veel mogelijk een gezinssituatie gecreëerd worden. En
de sponsoring is nog altijd de ruggengraat van onze stichting, niet alleen in Amravati
maar in Bombay, Mali Ghogargaon enz. Ik werd helemaal blij toen ik laatst een recent
rapport van de Wereldbank te lezen kreeg.
De inhoud is namelijk echt op dit type van sponsoring gericht. Want er staat: ‘Nieuw
onderzoek heeft uitgewezen dat investeren in de gezondheid en opleiding van de
kinderen significant bijdraagt aan de welvaart van de mensen en van het land. Wanneer ontwikkelingslanden daarin niet investeren zal volgens Human Capital Index
56 % van de kinderen die nu geboren worden het benodigde inkomen zal verliezen
omdat er niet aan onderwijs en gezondheid gedacht (lees: geïnvesteerd) is.
Menselijk kapitaal (leermogelijkheden) zijn de meest bepalende factor voor de economische groei. Dat betekent dat het enigste wat arme mensen bezitten, nl. hun
leervermogen, ingezet kan en moet worden om op de lange termijn hen ook een
economische basis verschaffen. Oftewel eigen inkomen. Zie je wel, we zitten wel op
de goede lijn zoals we die met de sponsoring van onze stichting indertijd begonnen
zijn. Ik wist het ook wel, maar nu heeft de Wereldbank het daadwerkelijk nog eens
laten onderzoeken. Gelukkig, want daarvoor ontbrak mij de tijd en het geld. Maar
nu is het duidelijk bewezen! In diverse landen geeft het onderzoek zelfs aan dat
b.v. in Mexico, Thailand , Azerbeidzjan 40% meer productiviteit plaats zou vinden,
wanneer de kinderen een goede opleiding zouden krijgen.
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Geldt voor India ook, maar die cijfers zijn lager, omdat de overheid vanaf 2010 toch wel
geïnvesteerd heeft in het onderwijs. Maar ja, zo’n groot land en zoveel verschillen in
taal/ godsdienst en weersomstandigheden. India kent alleen al 5 klimaten!
Dus wat voor het ene district geldt, kan niet naadloos gekopieerd worden voor het
andere. Er zijn zelfs landen die nog hogere cijfers dan de bovengenoemde 40% zouden kunnen halen. O.a. Marokko, Kenia enz. Bovendien heeft Polen bewezen dat de
onderwijshervormingen tussen 1990 en 2015 enorme sprongen gemaakt zijn t.a.v.
de levensomstandigheden. De meer dan 20.000 meisjes in Amravati alleen al, die een
schoolopleiding hebben gehad, dankzij de sponsoring, blijken nog beter af te zijn dan
ik dacht! Wel zou het goed zijn dat er onderwijshervormingen gedaan worden in de
nabije toekomst. Dan zou het effect nog mooiere en grotere gevolgen hebben, daar
ben ik van overtuigd.

CHRISTENVERVOLGING IN INDIA NEEMT TOE
Van tijd tot tijd worden er in het westen artikelen aan gewijd om daar meer aandacht
aan te besteden. Maar ook de moslims worden vervolgd, zelfs nog meer dan de christenen in India. Bijna 5 % is Christen in India, ruim 63 miljoen. Het hindoeïsme vormt
een 72,5 % duidelijk het grootste blok. Daarna volgen de moslims en de boeddhisten.
Diverse oorzaken zijn er : de hindoes willen een hindoestaat en India tot Hindoestan
maken. Politiek gezien is dat niet gelukt in deze grootste democratie ter wereld. Nu
worden via de lokale autoriteiten diverse acties ondernomen. Vooral in het noorden
neemt het aantal christenen toe, ondanks de antibekeringswetten die de laatste jaren
zijn aangenomen. In India zelf wordt er niet of nauwelijks over gesproken. Het kan een
bedreiging zijn om dit ter sprake te brengen. Wel zoeken christenen elkaar zoveel
mogelijk op en gaan het liefst in dezelfde dorpen en steden wonen.Dat geeft een
betere bescherming. Bovendien hebben ze elkaar nodig om aan werk te komen. Een
regeringsbaan is bijna geheel uitgesloten. Maar de moslims worden van tijd tot tijd
letterlijk afgeslacht. Moslims zijn vaak veehandelaren en slagers. De hindoes vereren
vanouds de ‘heilige’koe. En de gevolgen kunt u raden. Bovendien is de moslimstaat
Pakistan India ’s vijand nummer 1.
Natuurlijk is het moeilijk om de orde te bewaren in zo’n groot land als India met zijn1,3
miljard inwoners. De regering veroordeelt openlijk wel
de misstoestanden, maar treden jammer genoeg niet
of nauwelijks adequaat op om het geweld te stoppen.
HET KLIMAAT
We kunnen er niet onderuit. We moeten het item
‘klimaatsverandering’ belichten. De één ontkent
klimaatsverandering, de ander probeert juist aan
te tonen dat dit toch echt wel het geval is. De wetenschappers schrijven alarmerende berichten. De
mooie zomer hier was prachtig, maar we hebben
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het niet extreem gehad. Dat is op andere plaatsen wel anders.
Het tropische gedeelte van India krijgt de laatste jaren veel
met extreem te maken. De gevolgen van het vroeg invallen
van de warmte, de oplopende temperaturen, de droogte of
teveel neerslag. Daarbij is er sprake van ernstige milieuvervuiling, wat tot gevolg heeft dat het met name van april tot
juli moeilijk is. In onze kranten werd al gesproken over ouderen die het moeilijk hadden met onze warme zomer. Daar is
het wel extreem. En op langere termijn neemt daardoor de
erosie toe. Immers struiken en bomen overleven de droogte niet of nauwelijks, vooral geiten ‘ontbladeren’ alles wat
groen is. Gevolg: stof. De teelaarde verwaait en langzaam
maar zeker kan er dan niks meer verbouwd worden op het
land. Wanneer het twee maanden lang 47 graden is, dan
stokt het openbare leven.
De zorg voor voldoende drinkwater is prioriteit nummer 1.
Met treinen wordt het water soms vervoerd, maar je hebt minimaal 5 liter vocht nodig
op een dag. Zonder schoenen kun je niet eens op de weg lopen en de zwarte paraplu
wordt als parasol gebruikt. Het aantal zieke mensen neemt toe. De zusters schreven
dat in een gezin eerst de vader een hersenbloeding had gehad en daardoor gedeeltelijk verlamd was geraakt, nu de moeder ook getroffen was in de warme periode door
een hersenbloeding. Gelukkig viel het achteraf nog mee, maar het maakt wel duidelijk
dat de hitte wel degelijk zijn tol eist.
Er moet haast wel zeker een samenhang zijn met de luchtvervuiling. Een nieuw rapport geeft aan dat het effect van de luchtvervuiling veel erger is dan tot nu toe werd
aangenomen. En dat het mensenlevens kost. Kinderen zijn ook hierin erg kwetsbaar.
Ruim 1,8 miljard kinderen ondervinden hinder van ernstige luchtvervuiling. Van de
kinderen onder de vijf jaar die overleden in 2016 , was longontsteking in meer dan
10% de doodsoorzaak. Omdat kinderen vaker en sneller ademhalen, is daarom de
schade zo groot. Bovendien belemmert luchtvervuiling de groei van de hersenen en
beïnvloedt daardoor hun gezondheid. Dit is het zoveelste rapport dat bevestigd hoe
schadelijk luchtvervuiling is. Ik vind dit ook schokkend om te lezen en te weten.
Maar zonder een doomscenario te willen schetsen, zou het de politiek moeten
opschudden om eindelijk meer maatregelen te nemen, dan eindeloos te blijven
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SPONSORING (VERVOLG 4)

praten. En ik heb het gevoel dat langzaam maar zeker er iets aan gedaan wordt. Misschien eerst alleen in de rijkere , westerse landen. Maar India b.v. heeft nog een hele
lange weg te gaan. Door de klimaatsverandering is het aantal mensen wat honger lijdt
toegenomen. Met name in Z-Amerika, Afrika en Azië. Ruim 800 miljoen (821 miljoen
om precies te zijn)mensen lijden honger. In de Europese Unie wonen 506 miljoen. Dus
meer dan heel Europa lijdt honger! Dat kun je je nauwelijks voorstellen. Een rauwe
waarheid en tegenstelling. We wennen aan de cijfers, maar het is en blijft een drama
met leiders van landen die op macht belust zijn in plaats van het welzijn van de burgers. Soms voelen we ons, en terecht, zo hulpeloos. De politiek is hard en wreed voor
het grootste gedeelte van de wereld. Van tijd tot tijd zijn er ook lichtpuntjes, maar het
blijft een strijd om de donkerte niet te laten overheersen.

mervakantie is de school weer op 15 juni begonnen. Elk kind is voorzien van een
schooltas met ,boeken en schooluniform en verdere benodigdheden om goed te
kunnen presteren. Dit jaar waren er 63 schoolverlaters, 49 kinderen hebben de 10de
klas doorlopen( wat wij de basisschool noemen is daar ook nog klas 11 en 12.) Negen kinderen hebben de boarding verlaten en zij doen nu vervolgonderwijs.
Vijf leerlingen moesten de school verlaten vanwege problemen thuis.

DE APOTHEEK VAN ACHALPUR
Sr. Leena werkt daar al jaren en heeft onlangs met onze hulp de apotheek kunnen
uitbreiden. Er worden nu 11 dorpen in de omgeving bezocht. Niet alleen met de
mobiele apotheek, maar ook door (dorps)vergaderingen te beleggen met zowel
vrouwen als mannengroepen. Goede sanitaire voorzieningen kunnen veel ziektes
voorkomen. Er is veel schurft, huidziekten en oogziekten. Schoon drinkwater is in
de hete tijd moeilijk te krijgen. Ook wordt hen geleerd om het water te zuiveren, te
koken en dan pas te drinken enz. Sr. Leena wordt geholpen door en gediplomeerd
verpleegster mevr. Asmita. In samenwerking met een ziekenhuis worden van tijd
tot tijd “oogdagen” gehouden. Mensen met oogproblemen worden door oogspecialisten onderzocht. De meeste problematiek is verwaarlozing door ontsteking, staar
en bijziendheid. Ook is vitaminegebrek (meestal bloedarmoede) oorzaak van veel
kwalen. Door onze hulp kunnen veel medicijnen uitgedeeld worden. In de dorpen is
het veilig om alleen ter gaan. In de slum tegenover het convent is het niet raadzaam
om alleen te gaan omdat dronkaards problemen kunnen veroorzaken. Een ander
probleem wat zich de laatste jaren voordoet, zijn de lijmsnuivers. Vooral jongeren,
die geen onderwijs hebben gevolgd, geven zich vaak over aan deze vorm van verslaving. Een goed antwoord daarop is nog niet gevonden.

MALI GHOGARGAON
Sr. Mini Varghese (zij is nu de leidinggevende van 5 zusters) van schrijft: ”Onderwijs is de grondslag waarop we
onze toekomst bouwen. Het is het paspoort voor de toekomstige generatie die hier vandaag de dag aan werkt.
Door de sponsoring is dit gelukkig mogelijk om de kinderen dat onderwijs te kunnen geven, wat ze voor de
toekomst nodig hebben. En in school zijn er de mogelijkheden om hun talenten te ontdekken en er aan te werken.
Ook het gros van de kinderen weet dit en werkt er aan.
Immers het is nodig voor hun eigen toekomst. Na de zo-
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Twee van onze boarders behaalden de hoogste
cijfers! We zijn blij dat ons dorp en omgeving nu
goede onderwijsvoorzieningen hebben. Bij de
kleuters zijn er 27 kinderen. Niet alleen dat ze de
schoolvakken leren, ook leren wij ze ‘goede’ manieren en brengen ze bij dat b.v. o.a. gehoorzaamheid erg belangrijk is. In september hebben we
de ‘dag van het onderwijs’ met hen gevierd. De
boarding is voor de meeste hun ‘tweede thuis’.
Op dit moment zijn er 29 kinderen in de boarding. Van tijd tot tijd komen de oud-leerlingen
langs om niet alleen het bezoek, maar ook hun
kansen, studie e.d. te bespreken. Eind juli zijn de
ouders langs gekomen en hebben hen met de
gang van de diverse zaken doorgenomen. Op 8
september hebben we aandacht besteed aan de ‘dag van het meisje’. Hier worden
vrouwen en meisjes nog steeds ondergewaardeerd en wij proberen de ouders en
onze leefomgeving er van te doordringen dat zij juist belangrijk zijn om onderwijs
te kunnen volgen.

MOBIELE KLINIEK
Met de ‘mobiele kliniek’(jeep) gaan we naar de verscheidene dorpen in de omgeving. Van oud tot jong worden de patiënten behandeld of door verwezen. Er komt
met name onder vrouwen veel bloedarmoede voor. De oorzaken zijn: lange dagen
op het land werken en de daarbij voorkomende hitte. Er is geen geld voor goed eten
en de voedingsstoffen zijn ontoereikend. Cursussen over hygiëne, tandenpoetsen en
alles wat er bij hoort geven we van tijd tot tijd. De jongste kinderen hebben veel
oorproblemen, meestal een gevolg van een stoffige omgeving. Veel van hen krijgen calciumtabletten en hoestdranken. Verkoudheid komt veel voor. Overdag heel
warm en ‘s nachts koelt het erg snel af. Veel kinderen hebben hier last van wormen,
oorzaken zijn de hygiënische toestand en wanneer ze met
hun handen
eten, de handen niet hebben gewassen of er was gebrek
aan water.
Dankzij uw hulp kunnen we hen helpen!
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Tekst: Arjen Borduin

AMRAVATI

MAHER
We kregen een Amerikaans interview toegestuurd vanuit Maher. “The nun who
saved thousands of lives from violence”. (De non die duizenden levens van geweld
heeft gered). Het levensverhaal van sr. Lucy. Toen een vrouw door haar partner vermoord werd, bleef de gedachte bij haar dat ze die vrouw niet had kunnen redden.
Vanaf die dag heeft ze mogelijkheden onderzocht om een organisatie te stichten,
waarbij wel weerloze vrouwen geholpen kunnen worden.
Dat is uiteindelijk Maher geworden, maar uiteraard niet zonder slag of stoot. En niet
van de ene op de andere dag. Daarbij nog de problematiek met de autoriteiten in
haar leefomgeving. Haar doorzettingsvermogen en haar inzet heeft er toe geleid dat
Maher nu echt ‘haar’ Maher is. Maar ook weer niet. Van ons allemaal, want dankzij de
vooral financiële steun van waar ook ter wereld, kon en kan Maher uitgroeien wanneer dat nodig is. De autoriteiten zijn ‘bijgedraaid’ en hebben nu ook waardering
voor haar. Waar vind je iemand die niet alleen zegt ‘er is altijd plaats voor iedereen’,
maar het in de praktijk ook waarmaakt. De politie die 24 uur iemand binnen kan
brengen, meestal onder slechte condities. Er is altijd ruimte, voor iedereen. Zorg die
nodig is voor vrouwen en meisjes, jongens en mannen. Dankzijde rit worden gezet.
Gelukkig hebben de media de laatste jaren meer aandacht voor de excessen. Mobiele telefoons laten soms schokkende beelden zien van een verkrachting. Nu ‘haalt’
zoiets de krant, dat was daarvoor vaak niet het geval.
Sr. Lucy vertelt dat ze 12 was toen ze voor het eerst in Bombay kwam. Ze was toen geschokt door wat ze zag. Vrouwen die aan de kant zaten om hun behoeften te doen!
Dat beeld is haar altijd bij gebleven. En dan de armoede. Zelf komt ze uit Kerala, één
van de meest ontwikkelde staten van India. En dan de armoede. ‘Ik herinner me dat
ik slapeloze nachten heb gehad en achteraf heeft me dit er toe aangezet om te doen
wat ik nu doe. Toen ik 19 was , heb ik besloten om non te worden. Ik ben in Katholiek
gezin opgegroeid. Het liefst zou ik me bij moeder Teresa hebben aangesloten, maar
dat vonden mijn ouders niet goed.
Toch wist ik van mezelf dat het werk wat moeder Teresa en haar
staf, mij het beste toe leek. Zodra ik de kans kreeg om dat werk
te doen, heb ik me daarvoor ingezet. Al heeft het voorval van de
vrouw die door haar partner vermoord werd, me tot handelen
gedwongen, ondanks tegenwerking van mensen om me heen’.
Het heeft geleid tot veel projecten, huisvesting en verzorging.
Natuurlijk is daar geld voor nodig. ‘’ Maar gelukkig zijn overal op
onze wereld ook mensen die begrijpen waar ik mee bezig ben
en me helpen. Daar ben ik dankbaar voor’. Er is nog een lange
weg te gaan, maar ik zie nu de blije gezichten van kinderen en
mensen die nu een menswaardig bestaan hebben.

12

2E NIEUWSBRIEF

Sr. Lucy

De Sisters of the Cross kwamen van Franrijk naar India in het jaar 1886 .
De 1st vestiging was in Amravati in de staat Maharashtra. Omdat daar een grote behoefte was aan welzijn-werk, gezondheidszorg en opleiding, begonnen
ze met hun werkzaamheden op deze onderdelen
Dagelijks gingen zij lopend naar de dorpen en verzorgden daar de zieken en stervenden. Als gevolg van erg slechte gezondheidsomstandigheden stierven veel moeders
tijdens de geboorte of door slechte nazorg. Hun eerste actie was het oprichten van
een opvanghuis voor moederloze baby’s en kinderen.
Op dit moment verzorgen zij er 27 baby’s, 23 hiervan zijn jonger dan één jaar. 75% van
de baby’s zijn van ongehuwde moeders.
Deze moeders zijn meestal jonger dan 18 jaar. Door sociale problemen zijn zij gedwongen de baby’s af te staan. Sommige kinderen worden afgestaan omdat het meisjes zijn.
Van andere kinderen is de moeder tijdens de bevalling dood gegaan en is er niemand
die de zorg op zich wil nemen De vader van deze kinderen ook niet, omdat hij zo snel
mogelijk weer wil trouwen.
Tussen april 2017 en maart 2018 vertrokken 25 baby’s uit de opvang door adoptie. Er
zijn een aantal kinderen die niet beschikbaar zijn voor adoptie. Deze kinderen gaan
naar school.
Het huidige gebouw van de opvang waar ze de baby’s onder brengen, is gebouwd in
1916 en is nu dan ook in een erg slechte conditie.
De zusters kunnen de baby’s beslist niet goed verzorgen door deze slechte conditie.
Het gebouw waarin de opvang is gevestigd moet dringend gerepareerd en gerenoveerd worden. Het dak lekt heel erg. De elektrische bedrading moet vernieuwd worden, de waterleidingen lekken. Als ze toestemming krijgen voor de reparaties beginnen ze zo snel mogelijk hiermee.
Stichting Maher-India heeft de opbrengst van onze gebruikelijke eindejaar-actie bestemd voor deze aanpassingen en reparaties.
Zie het bijgaande A-4 inlegvel voor deze eindejaar-actie 2018.
We hopen dat u ons hierbij op financiële wijze
wilt helpen !
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Tekst: Sjoerd Schaaf

EINDEJAAR-ACTIE 2017
Aanschaf schoolbus Ranchi
(Jarkhand)

In onze eindejaar-actie 2017 vroegen wij u om een financiële
bijdrage voor de aanschaf van een schoolbus in Ranchi in
de staat Jarkhand. Dankzij uw financiële hulp is men in staat
geweest de gewenste schoolbus (zie boven) te kunnen aanschaffen. We ontvingen van u het overweldigende bedrag
van € 10.000,Zo’n 60 kinderen uit de lagere klasse van de samenleving
kunnen dankzij deze schoolbus op een veilige wijze vervoerd worden naar een goede school die op 16 kilometer van
het tehuis ligt.
Hartelijke dank voor het mogelijk maken van de aanschaf van de bus.
Het bestuur van de Stichting Maher-India

SINT MAARTEN ACTIE GAASTMEER
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