RADICAAL DE KNOP OM TE ZETTEN

Tekst: Sjoerd D. Schaaf

VOORZITTERSPRAATJE
Voor u ligt het eerste nummer van de Stichting Maher-India met informatie over enkele projecten. In februari jl. heb ik een aantal projecten
bezocht en ik wil die informatie met u delen. Daarnaast is er ook de
financiële verantwoording over 2018.
Ook nu doe ik een oproep voor nieuwe bestuursleden. Het bestuur bestaat
uit 3 personen, maar we zouden graag meer leden willen hebben. Blijkbaar
heel moeilijk. Bel of mail wanneer u interesse hebt, misschien wachten we
wel op u! We doen deze oproep elke keer, maar de respons levert ze tot nu
toe niet op.
Wel is een groep uit Zeeland ook in Maher geweest. Deze groep investeert
puur in Maher en van tijd tot tijd wisselen we gegevens uit. Er is twee keer
informeel vergaderd in Amersfoort, want dan komen we elkaar op de helft
tegemoet en is de reis minder lang. Net als vorig jaar hebben ze € 10.000
ingezameld met verschillende acties! Geweldig in één woord! We mochten
ook diverse giften ontvangen. Daar waar mogelijk hebben we een bedankje gestuurd. Maar niet altijd is dat mogelijk vanwege de wet op de privacy.
We vinden dat wel jammer, maar zo staan de zaken er nu voor.
Elke gift, ongeacht de grootte van het bedrag, is voor ons een stimulans. In
deze uitgave veel aandacht voor Maher. Ik ben daar ook het langst geweest
van de 3 weken India. Maher is ook het grootste project en het groeit nog
steeds. We zijn blij om de beschikbare informatie met u te delen. Gelukkig
hebben we van tijd tot tijd ook weer een actie.
Met name is 11 november altijd bijzonder. Kinderen van de inmiddels opgeheven basisschool in Gaastmeer gaan dankzij de inzet van het hele dorp weer
door! De opbrengst van Sint Maarten is nog steeds voor onze Stichting en
de diaconie van de PKN gemeente vult het opgehaalde bedrag ook nog aan!
Elke keer ben ik onder de indruk van de aangeboden cheque! Dit jaar was
dat € 915,29. De opbrengst van de eindejaarsactie 2018 voor de crèche in
Amravati is € 3.400………

Alle gevers hartelijk dank!
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Vitamine R.
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Waarschijnlijk heeft u er nog nooit van gehoord. Vitamine A, B, C en D weten we
vaak wel waar het goed voor is, maar wat is vitamine R dan? Op de regionale
Omrop Fryslân zag ik het in het programma “Hea”. Iemand gaf op humoristische
wijze aan dat het de “R” van relatie is! Hij vond dat een noodzakelijke vitamine.
Relaties hebben is belangrijk. Het is een soort van vitamine die je nodig hebt, elke
keer.
En terecht. Ik moest er even aan denken toen Merel van Vroonhoven bijna wereldnieuws was.
Topvrouw van het jaar 2012 en directeur van de AFM. AFM betekent “Autoriteit Financiële
Markten” en dan heb je nogal wat in de melk te brokkelen, denk ik dan. De AFM houdt toezicht
op de financiële markten in Nederland, kortweg gezegd.
Deze mevrouw geeft haar baan op om naar de PABO (Pedagogische Academie) te gaan. Zelf
moeder van een zoon met autisme, vindt ze dat onderwijs zo belangrijk is, dat ze haar inkomen
drastisch verlaagt door onderwijzeres te worden in het speciaal onderwijs! Dan maak je daar de
kwetsbare kinderen sterker, waardoor de kans dat ze het leven beter aankunnen, groter wordt.
Geweldig. Doen wat je hart je ingeeft om te doen, kansen bieden aan kansarmen.
Toen ze merkte dat haar zoon extra hulp nodig heeft om zich te kunnen ontwikkelen, kwam ze
uiteindelijk tot haar keuze. “Heel stoer” noemde minister Wopke Hoekstra deze ‘carrièreswitch’.
Maar haar keuze geniet minder status en wordt veel slechter betaald. In een ander tv programma
legde ze uit dat haar keuze ook te maken heeft met de nog steeds groeiende kloof tussen ”haves”
en “havenots”. Daar heeft ze gelijk in. Gelijke kansen staan vaak op papier en worden zelden in
praktijk gebracht.
Ik vroeg de kinderen in Maher of ik “arm” of “rijk” was. Natuurlijk antwoordden ze “rijk”. En dat
ben ik ook, niet in geld of goederen , maar in relaties. En legde ik uit: “Jullie zijn ook rijk. Je hebt
een bed, je krijgt genoeg te eten en je krijgt de kans om naar school te gaan. Maak van dat
‘kapitaal’ je rijkdom. Want onderwijs is je paspoort voor een betere toekomst”.
Ik hoop dat ze het begrepen hebben en in daden omzetten. En wat Merel van Vroonhoven betreft:
van mij mag ze weer de titel “topvrouw van het jaar “worden. Ze (g)(h)eeft genoeg vitamine “R”!

VERSLAG VAN ONS PROJECT IN BOMBAY (MUMBAI)
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HET STRAATKINDEREN PROJECT
Het vliegtuig landt precies om 5.15 in de ochtend. Met opzet heb ik
daarom deze tijd uitgezocht. Nu het zo vroeg is, kan ik , zonder al te veel
verkeersproblemen het straatkinderenproject in Sonapur bezoeken.
Probeer maar eens overdag je in een auto te verplaatsen in een stad
als Bombay met zo’n 23 miljoen bewoners. Dat kost uren en uren van
ergernis.
Maar de controle op het (geldige) visum op het vliegveld neemt behoorlijk
veel tijd. Er zijn ‘desks’ genoeg, maar ze zijn bijna allemaal onbemand. En dan
schiet het niet op. Na drie kwartier ben ik eindelijk door de controle. Gelukkig
staat mijn taxi er wel. De chauffeur en de taekwondoleraar herkennen me en
ik vertel dat we, voor we naar Poona gaan, eerst via Sonapur moeten. Beiden
hebben geen idee waar dat is, maar gelukkig is de telefoon er.
Dus internet. En inderdaad, via Google maps worden we in ieder geval de
goeie richting uit gestuurd. Na een half uur voel ik dat we in de buurt moeten
zijn, maar de straten worden erg nauw. Bij een straat met een naambord (lang
niet alle straten zijn voorzien van een naambord) bellen we. Ja, we kunnen er
in 5 minuten zijn. Het lukt. Sr. Ana is verantwoordelijk voor het straatkinderenproject hier.
Drie jaar geleden heeft ze die opdracht gekregen. Sr. Doreen die het vorm
heeft gegeven indertijd, is overleden en sr. Ana werd aangewezen om het
stokje over te nemen. Ik kende haar van eerdere projecten in Goa. We noemen
het project het straatkinderenproject. Immers deze kinderen wonen letterlijk
ook op straat. Met hun ouders en broertjes en zusjes. In Bombay is grond niet
te betalen. En deze ouders zijn voor een groot gedeelte analfabeet. Dus weinig inkomen. Er wordt voortdurend van tijd tot tijd een ‘kat en muis’ spelletje
met de politie gespeeld. Officieel ‘mogen’ ze daar niet wonen: aan de rand van
de straat, onder een brug of in een halve rioolbuis. Maar zo niet: waar moeten
ze dan naar toe? De afspraak is dat zolang de kinderen niet bedelen en de
meeste ouders een baantje hebben er sprake is van een gedoogconstructie.
Via sr. Anna kunnen ze naar school, krijgen eten en eventuele medische
zorg. Voor kleding wordt gezorgd en tweemaal per week krijgen ze toegang tot het stadsbadhuis. Het aantal kinderen varieert.
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MAHER

Meestal zijn er zo’n 20. In de regentijd zijn er altijd meer. Het kan dan oplopen
tot wel 90 kinderen. Dat komt omdat er dan soms niet gewerkt kan worden
door de aanhoudende regen. Soms is het erg gevaarlijk, gedeelten van de stad
kunnen onder water komen te staan en reizen voor de ouders naar een werksituatie is dan soms ook onmogelijk. Sr. Ana begeleidt hen na schooltijd met
het maken van het huiswerk en eventueel bijlessen in lezen, taal en rekenen
(maandags t/m vrijdags). Op zaterdag helpt een oud-student van de school,
vooral met rekenlessen. Het motto is dan ook: “Education is the passport to
the future, for tomorrow belongs to those who prepare for it today” een uitspraak van Robert Frost. (Onderwijs is het paspoort voor de toekomst behalve
voor degenen die het vandaag al gedaan hebben). Over het algemeen zijn de
kinderen goed gemotiveerd om dit milieu te kunnen ontgroeien. Uiteraard
worden ook met hen de belangrijkste feestdagen gevierd. Elke dag krijgen ze
tussen de middag eten op school.
Eén keer per week krijgen ze een banaan en een ei. Medische zorg loopt via
het ziekenhuis en er is een dossier met de opgeslagen medische gegevens.
Een huisarts zoals wij die kennen, is er in India niet. Iedereen die ziek is, wordt
naar het ziekenhuis doorverwezen. Rijke(re) inwoners hebben meestal wel
een soort van huisdokter. Maar die moeten ze dan ook zelf betalen. Op zaterdag is er ook ruimte voor sport en vermaak en handenarbeid. In januari
jl. is er een vergadering met de ouders geweest. Er is een selfhelpgroep voor
vrouwen opgericht met als hoofddoel: hen bewust maken van de noodzaak
om wat geld te sparen voor onverwachte uitgaven. Deze groep bestaat uit
‘migrants’ (van buiten de stad zijn ze hier komen wonen in de hoop er een
beter bestaan te kunnen vinden).
Dit initiatief juichen we toe en we zijn van plan om ook dit te steunen. Immers
een gezonde thuissituatie geeft meer kans op een goede
scholing. We nemen met sr. Ana de begroting door en ik geef
een gift (die ik zondag 3 februari tot mijn verrassing toegestopt kreeg van een echtpaar uit onze gemeente). Dan kan
de vrouwengroep maar van start gaan!
Tegen 12 uur ben ik richting Poona vertrokken en ik kwam
om 3 uur aan bij het kantoor. Na een onderhoud over de
komende dagen, kwam ik na een uur aan in Maher. Donderdagmorgen om 8 uur vertrokken, vrijdagmiddag om 5 uur
begon ik aan slaap te denken. Dat heb ik toen maar gedaan
en dan valt het bed met de –voor mij- harde matras ook
nog wel mee.

Maher ontwikkelt zich in razend tempo ten goede. Bij mijn bezoek ontmoette ik de Duitse Ulrike. Ze heeft samen met haar medeleden in Kelkheim ook veel projecten in India en nu bezoekt ze in een paar maanden
de meeste projecten. Ze heeft uitgezocht waar de geldstromen van
Maher zoal vandaan komen. Dat is goed om te weten en soms krijg ik de
vraag “doen de Indiërs zelf wel wat aan hun armoedeprobleem”?
Ja, dat doen ze zeker. In geld uitgedrukt komt het hier op neer: 50% vanuit
het buitenland en 50% vanuit India zelf! Dat had ik zelfs niet verwacht. En
dat is een goed teken. Ten eerste wordt de “onderkant” van de samenleving
door sommigen in India gezien en het blijft niet bij zien. Er wordt gedoneerd! Het gaat zelfs verder: Maher krijgt veel in natura. Kleding, eten e.d.
Wanneer je dit in geld zou omzetten, dan is de verhouding 40% uit het buitenland en 60% uit India zelf! Goed om te weten en je beeld bij te stellen.
Maar ja, op een bevolking van 1,2 miljard is dit nog slechts het begin. In het
algemeen is het ook te merken: er wordt minder gebedeld en hier en daar
zijn er zelfs ‘schone’ straten. De rupee mag dan wel elk jaar fors wereldwijd
devalueren, India is zo groot dat het op zichzelf een eigen markt heeft en
daardoor minder afhankelijk is van de wereldhandel. Blijft het probleem
van de immense vervuiling. Het valt niet te ontkennen: van de dertig meest
vervuilde steden liggen er twintig in India! Veel uitlaatgassen en vervuiling
door fabrieken. Daar zal op korte termijn iets aan gedaan moeten worden,
want ‘schone’ rivieren zijn als een naald in een hooiberg, niet (meer) te vinden. Daardoor is o.a. het tekort aan water ook een probleem geworden en
wordt elk jaar steeds groter.
Over een periode van 5 jaar hebben we de volgende informatie:
Er zijn 15 grote donoren, 142 buitenlandse en 2330 Indiase donoren. 48% doneert elk jaar, waaronder 23% Indiase bedrijven. 29% van het inkomen bestaat
uit een eenmalige donatie. De top 15 van de buitenlandse sponsors :
1. Amerika
9. België
2. Oostenrijk
10. Frankrijk
3. Duitsland
11. Italië
4. Zwitserland
12. Dubai
5. Nederland
13. Canada
6. Spanje
14. Zweden
7. Engeland
15. Australië.
8. Oman
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Maher is gestart in 1997 en het blijkt dat
de “formule” (visie) aanslaat. Interfaith (elke
godsdienst krijgt de nodige aandacht en is
geen breekpunt om niet te helpen daar waar
wel hulp nodig is). De filosofie van “there is
always room for more” en “love is my religion”
wordt daadwerkelijk in praktijk gebracht. Sr.
Lucy laat zien dat dit voor iedereen geldt! Immers godsdienst mag nooit een belemmering zijn om te helpen!
Er zijn nu 44 tehuizen in de 3 deelstaten Maharastra, Jharkand en Kerala. In die 44 tehuizen worden 320 invalide, mentaal gedeprimeerde vrouwen verzorgd. En 80 mannen. In
de diverse tehuizen 900 kinderen, waarvan
de meesten meisjes. In 10 dorpen zijn kleuterscholen (in sommige meer dan één) voor
bijna 300 kinderen. Er zijn 577 selfhelpgroepen voor en van vrouwen in ongeveer 100
dorpen. Fulltime personeel: 165 en parttime
63. Uit al deze cijfers blijkt dat de ‘formule’
om structureel hulp te bieden enorm is aangeslagen. Bovendien zijn er 2 units waarin
diverse artikelen (kaarten, kaarsen, boekomslagen, tassen e.d.) gemaakt worden voor
verkoop en dus ook voor inkomsten zorgen.
De laatste jaren worden steeds meer groenten verbouwd. Dit om niet te hoeven kopen
en als bezigheid te hebben voor mensen die
nog in staat zijn te werken.
Het kantoor “grossiert” in oorkondes. Want
Maher is in die 22 jaar in India en daarbuiten
een begrip geworden. Een transparante organisatie waar iedereen die hulp nodig heeft,
hulp kan krijgen.

VERDERE INFORMATIE:
Op de schaal ‘economische gezondheid’ neemt Maharastra de 4e plaats in
(bevolking 113 miljoen), Kerala de 7e plaats (bevolking 34 miljoen) en Jharkand de 25e plaats van de 29 staten (bevolking 34 miljoen). In Maharastra
zijn 35 tehuizen, in Kerala 2 en in Jharkand 7. 82% van alles wat Maher betreft
is voor kinderen. Daarnaast is een analyse gemaakt waar het geld aan
“op gaat” . Voor de stafleden was dit ook een “eyeopener”. Voor het eerst zagen ze dat met name
de post ‘onderhoud’ eigenlijk te zwaar drukt op
de begroting. Dat komt omdat in de beginjaren
niet voor ‘onderhoud’ gereserveerd werd. Daar
komt vanaf nu verandering in!

EEN NIEUWE WATERZUIVERAAR.
Tien jaar geleden kreeg Maher in Vadhu
van onze organisatie de eerste waterzuiveraar. Nu is er een nieuwe en grotere gemaakt. Onze organisatie heeft dit betaald en
omdat ik juist in die periode in Maher was,
mocht ik deze waterzuiveraar “openen”. Het
ritueel is dan een kokosnoot stukslaan (niet
op de installatie hoor, maar op een tegel. Dit
even terzijde) Deze installatie is voorzien van
de nieuwste technieken. Hij is nu op het platte dak van het tehuis geplaatst en daar kunnen de kinderen niet komen. Natuurlijk hoort
bij zo’n opening ook een toespraakje. Ik heb verteld dat water erg belangrijk
is. Zelfs in Nederland hebben we dat vorige zomer gemerkt, toen we een vrij
warme en droge periode hadden. Schoon (drink)water is van levensbelang,
zeker in India. Nu het erop lijkt dat er een klimaatsverandering bezig is,
neemt de extremiteit alleen maar toe. Waar het warm is wordt het warmer, waar het droog is, wordt het droger enz. Het idee in India dat water altijd gebruikt kan worden voor irrigatie , is geen
goed idee.
Je moet er zeker van zijn dat het schoon water is en
niet het
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land vervuilt door afvalstoffen uit fabrieken of bestrijdingsmiddelen. (Overigens wordt achter Vadhu en Kendur een irrigatiesysteem aangebracht,
gelukkig niet meer rechtstreeks uit de smerige rivier die daar vlak langs het
land loopt. In verschillende delen wordt hieraan gewerkt. En nu maar hopen
dat er voldoende water is. Je kunt het systeem wel aanleggen, maar wie garandeert voldoende toevoer). Nadat ik de kokosnoot gebroken had, mocht
de uitvoerder ook een noot stukslaan. Dat ging
hem handiger af dan mij. Onder gejuich van de
kinderen mocht ik de knop indrukken en het
systeem in werking stellen. Na afloop heb ik een
uitnodiging gekregen van de uitvoerder. Zijn
zaak bestond 10 jaar en hij gaf een feest!

doordat er, dichtbij de rivier, een tol
langs de snelweg gebouwd werd. Voor
het vervolgen op de weg, moesten de
chauffeurs stoppen en uiteraard betalen.

Ik heb de uitnodiging aanvaard, ben ook geweest en het was wel leuk. Belangrijker vond
ik dat hij – ook onder de indruk van wat
er gedaan wordt in Maher - dat hij voor
het Diwali feest voor alle meisjes en vrouwen nieuwe kleding beschikbaar stelde
en een week lang voor eten in Maher betaald. Kijk, daar heb je wat aan. Die kant zal
het toch uit moeten gaan: bewustwording
van de “arme” kant van sommige groepen
mensen.

DE PERNA PATTA SLUM
Hoe kun je helpen? Die vraag
moet je steeds stellen en afwegen wat te doen en hoe. Tien jaar
geleden hebben we het initiatief
genomen om daar te proberen
de kinderen daar kansen te geven. Dat vergt een lange adem
en geduld. De slum is ontstaan
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Dat trok mensen aan en het stuk
grond naast de tolweg werd door
daklozen ‘geannexeerd’. Er kwamen
steeds meer mensen bij en al snel
verschenen er ‘huisjes’ van afvalmateriaal. Binnen de kortste keren was
het hele terrein volgebouwd. Langzamerhand kreeg Maher de kans iets
voor de kinderen te doen. Elke dag
krijgt de slum nu melk vanuit Maher.
Van tijd tot tijd werd er oude kleding
uitgedeeld en in het begin ontstonden daardoor soms vechtpartijen.
Dat is nu gelukkig niet meer zo. Toen kwam een kleuterschool. De kinderen werden gewassen, kregen te eten en leerden liedjes. Veel mensen zijn
analfabeet en ze stuurden de kinderen ook niet naar het schooltje om wat
te leren, nee, de hoofdzaak was dat ze te eten kregen. Al werd dat vooral in
het begin argwanend bekeken. Immers, zelf hebben ze diverse keren hulp
aangeboden gekregen, maar dat was meestal van korte duur. In no time
was het kleuterschooltje vol. Lang niet alle dagen
kwamen de kinderen. Of ze glipten weer weg nadat ze gegeten hadden om vervolgens te gaan
bedelen langs de snelweg.
Toen de tol opgeheven werd, werden de omstandigheden om te kunnen helpen beter. Voor
vrouwen was er een gelegenheid om kleding te
maken en te herstellen. Met horten en stoten
kwam er een verharde weg. In de regentijd waren er perioden dat je nauwelijks door de blubber kon komen. Huisjes werden vernieuwd. De
kleuterschool werd goed bezocht, maar via de
maatschappelijk werker drong het langzaam
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tot de ouders door dat scholing hun kinderen meer kansen biedt. Het kleuterschooltje is van zinken platen gemaakt
en er is niet veel fantasie voor nodig om
te weten dat het in de heetste maanden
(april tot juli) bloedheet is. Enkele jaren
geleden heeft Maher ook iets voor de
opgroeiende jeugd gedaan. Ook in een
zinkplaten gebouwtje kregen ze de
kans om een computercursus te volgen.
Daar werd gretig gebruik van gemaakt.
Zowel door jongens als door meisjes.
Misschien wel door de klimaatsveranderingen, wie weet, maar het werd zo warm in dat
gebouwtje, de apparatuur werkte niet meer.
Bovendien was er nauwelijks ventilatie, want
er waren kleine raampjes. Dat kon ook niet anders, want te weten dat er computermateriaal
stond, is eigenlijk een soort van uitnodiging
om in te breken.

heeft een nieuwe sari en ze huilt. Zij woonde vlak
achter het computerlokaal in een soort van greppel. Gelukkig was er nog bouwmateriaal over en
voor haar is nu een soort onderkomen gemaakt.
Ze probeert een paar keer mijn voeten aan te raken, als teken van dankbaarheid. Er is applaus en
ik moet wel op de foto met de ‘slumoudsten’. Het
voelt als ‘acceptatie’. Dan komen we tot het besluit om ook het kleuterlokaal te vernieuwen. Na
april (in de vakantie) wordt het oude gebouwtje
gesloopt en komt er ook een stenen kleuterklas.
Ik zeg mijn hulp toe en weet dat we met € 2000,- een heel eind komen.

Kortom, wat te doen? Maher heeft besloten om
een betere lokaliteit te maken. Nu van steen en met grotere en betere ramen. Stichting Maher-India heeft dit gefinancierd en ik moet de lokaliteit
openen! Wat een gewaarwording. Maar ook goed om te zien dat we deze
keer meer dan ooit van harte welkom zijn. Er is ook een groep uit Oostenrijk
aanwezig. Ik mag ook hier weer de kokosnoot breken en ditmaal gaat het
mij al handiger af. Ik scheur het papier op het bord stuk en daar staat het
“Stichting Maher-India”. We gaan naar een soort van plein. Kinderen mogen
naar het snoepwinkeltje er krijgen daar twee toffees per persoon. Op het
dorpspleintje zijn de toespraken. Er is een 12 jarig meisje dat ondanks dat er
de laatste tijd geen les meer was, toch het diploma elders al gehaald heeft.
Onder applaus mag ik haar ‘eren’. Er wordt voor de hele slum rijst geserveerd.
Er is muziek en er wordt gedanst. Iedereen is blij. Een dronkaard probeert
nog wel wat roet in het eten te gooien, maar de ‘menigte’ staat dit niet toe
en legt hem het zwijgen op. Er komt een oudere vrouw het podium op. Ze
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Hulp gaat in stapjes en deze kleine stappen zijn
hier hele grote. Ik ben ook blij dat vanuit de diaconie van onze kerk een aantal jaren een afgesproken bedrag is gegeven. Want met 1 jaar ben je meestal niet in staat iets
blijvends op te bouwen. Het is als met het planten van een boom. Het duurt
jaren voor je de vruchten kunt zien en plukken. Tenminste, zo voelde het
voor mij, die zaterdagavond!
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HOLY CROSS POONA

GOA

Eén dag ben ik bij sr. Nora van het HC geweest. Zij is bursar,
d.w.z. ze doet de uiteindelijke financiën van al de tehuizen in
het district Poona. We hebben de financiële toestand doorgenomen.

In Goa lopen de technische scholen van Rudolf Schwartz (Duitsland)
goed. Hij heeft persoonlijk nogal wat geld in dit project gestoken en
ziet gelukkig de laatste jaren het mooie resultaat. Er zijn voldoende
aanmeldingen en het levert banen op voor de jonge mannen.

Het voddenrapersproject in Aurangabad doet het goed, blijft nog
afhankelijk van financiële steun en groeit zelfs nog wat. De sponsoring in Mali Ghogargaon loopt door. Wel is de aanmelding voor
het hostel minder. De grootste oorzaak is dat er in de dorpen
rond Mali Ghogargon regeringsschooltjes gekomen zijn. Ouders
krijgen als een soort ‘subsidie’ 5 rupees per dag per kind, wanneer
hun zoon of dochter daadwerkelijk op die school aanwezig is.

De hotelmanagement school gaat redelijk. De verpleegsteropleidingen lopen
boven verwachting. Alle gediplomeerde meisjes hebben het laatste jaar
werk gevonden! Er is zelfs een stop voor
de aanmelding geweest.
schoolkind Poona

De vorm van onderwijs vinden de ouders niet van belang en het niveau van
het onderwijs ook niet. Ze zijn allang blij met deze ‘subsidie’. Hun meisjes hoeven dan niet naar het hostel in Mali Ghogagaon. Als tegenmaatregel heeft
men in Mali Ghogargaon een Engelse middelbare school gebouwd om de
kinderen daar een nog betere kans te geven op vervolgonderwijs. Tot nu toe
moesten de kinderen vaak naar een grotere plaats en een kamer huren. Dit
vervolgonderwijs in Mali gaat uitstekend. Zelfs vanuit Bombay zijn er aanmeldingen.
Daardoor zal in de nabije toekomst vast en zeker het aantal meisjes in het hostel toenemen. Een ander probleem is echter structureel. Kwamen voorheen
(vooral uit Goa) veel meisjes om zuster te worden, dat aantal is drastisch terug
gelopen. Nieuwe aanmeldingen komen jaarlijks niet boven de 10. En dat betekent dat het sociaal werk van het HC op termijn af zal nemen, omdat er te
weinig vervanging is. Aan de andere kant is het ook weer een kans om met de
samenleving in contact te komen.
De regering van Modi is erg op het
Hindoeïsme gericht en bevordert
de grootste religie in India daar
waar kan. De tijd zal moeten leren
welke kant het uitgaat.

Jacob Matthew en zijn vrouw hebben
aangegeven dat ze graag met pensioen
zouden willen gaan. Er is echter nog geen
geschikte opvolging gevonden.
Afgesproken is dat het echtpaar nog zeker twee jaar doorgaat. In de tussentijd
zal worden uitgekeken naar de opvolging. Er is versterking gevonden voor
de opleiding voor verpleegkundige. Sr.
Cassandra (van Holy Cross en Maher) geeft nu
les op de afdeling verpleegkunde. Dat is een
verbetering. In Maher is vervanging voor haar
(sr. Cassandra) gevonden.

opvang straatkinderen Poona
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Tekst: Sjoerd D. Schaaf

ONTMOETING

ONTMOETING (VERVOLG 1)

Het is maandagmorgen en ik dring
er op aan om naar het vliegveld van
Poona te rijden. Het is bijna 9 uur
en wanneer ik het vliegtuig naar
Goa wil halen, is het meer dan tijd.
De afstand is maar 25 km, maar het
verkeer kan erg druk zijn, vooral het
laatste stuk. Indiërs hebben de tijd,
wij hebben het horloge.

een taxi. Geen reguliere, want die is twee keer zo duur. Een Indiaas stelletje
probeert het ook en we gaan met z’n drieën voor de halve prijs. Ik weet de
weg wel in Calangute en na een goed uur wordt ik voor het ‘guesthouse Juanita’ afgezet. Juanita zelf begroet me uitbundig. De eenvoudige kamer kost
me, inclusief scooter, vijftien euro. Ze geeft me altijd wat korting omdat ze
mijn verhaal ook kent. Die avond zoek ik mijn vrienden uit Duitsland op om
het programma van het scholenbezoek vast te stellen. Er zijn 3 technische
scholen, een school voor hotelmanagement en een verpleegstersopleiding.

En waarachtig: we rijden al om tien
over negen. Het eerste stuk gaat vrij vlot. In de
buurt van Poona wordt het al lastiger. In India is
maar één verkeersregel: je mag de andere weggebruiker niet raken. Dus kun je zonder te kijken
rustig de snelweg op gaan, de ander houdt wel in. ’t
Is even wennen, maar ook de chaos heeft zijn orde.
Na de afslag, op weg naar het vliegveld, komen we
bijna niet vooruit.
Gelukkig hebben we eerst niet meer afscheid genomen van het kantoorpersoneel want dan hadden
we het niet gered. Even voor elven ben ik er. Dan de
formaliteiten: duurt voor Indiase begrippen gelukkig kort en zelfs voor half twaalf ben ik al ingecheckt.
Dus dat vliegtuig haal ik wel. Ik kom naast een Indiër
‘op leeftijd’ te zitten. We raken aan de praat. Hij vermoed dat ik uit west Europa kom. Duitsland? Nee, Nederland. Hij vertelt dat
hij jarenlang in Duitsland gewerkt heeft en nu van zijn pensioen geniet. We
kunnen eventueel ook Duits spreken tegen elkaar.

De studenten zijn ‘drop outs’. Ze konden het reguliere onderwijs destijds niet volgen, maar zijn praktisch heel goed. Vooral de verpleegstersopleiding
voorziet in een behoefte. Deze meisjes krijgen
meteen werk! Een soort van gezinshulp. Wanneer
wij ziek zijn, gaan we naar de huisarts. Maar die is
er alleen voor de mensen die het kunnen betalen.
Deze gezinshulpen moeten een soort eerstelijnshulp worden, specifiek voor ouderen. Ziekenhuisopnames zijn er veel, omdat er te weinig huisartsen zijn. Je moet dan wel bewijzen dat je geen
of onvoldoende inkomen hebt, anders moet je
alles zelf betalen. In de praktijk betekent dit dat
men vaak te lang wacht om hulp in te roepen.
Inmiddels heeft de Indiër € 500,-- gestort op de
rekening van onze werkgroep! Met de wens dat
we het aan scholing besteden! Ja, dat gaan we
zeker doen, ontwikkeling van jezelf is kapitaal
voor de toekomst.

Hij bezoekt zijn zuster in Goa en ziet in mij niet de toerist die normaliter naar
Goa gaat. Ik vertel hem over het hoe en wat en hij is stomverbaasd. Dat ik me
bezig hou met scholing m.b.t. de arme kant van India. Hij wil graag meer gegevens en we wisselen de nodige feiten uit. De vlucht naar Goa duurt daardoor niet lang. Voor we het in de gaten hebben, staan we al in de bagagehal.
De koffers komen maar niet. Hij zegt: ‘Weet je wat, ik bedank je voor alles
wat je voor India gedaan hebt, ik stuur je wat geld”. Hij verdwijnt en ik zoek
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FINANCIEEL OVERZICHT 2018
FINANCIEEL OVERZICHT 2018

Ontvangsten
Saldi 01-01-2018
ING betaalrekening
Spaarrekening ING
Kasgeld

Diversen
Rente

Projecthulp
Actie december 2018
Actie december 2017 nagekomen
Donaties algemeen
Giften algemeen
Sponsors projecten (incl. St. Solino)

Opbrengst ter dekking kosten
Bijdrage nieuwsbrief
Administratiekosten
Bestuurskosten

Totaal

Uitgaven

13.928,90
35.539,02
35,00

Projecten
Bidkin
Paithan
Maher (incl. actie 2017 schoolbus)
Aurangabad
Bombay/Goa
Amravati
Mali

0,00
0,00
25.000,00
3.000,00
2.000,00
20.000,00
6.500,00

Onkosten
Drukwerk nieuwsbrief en kerstkaart
Reiskosten bestuur India
Bestuurskosten
Administratiekosten
Mijn Domein
Bankkosten incl. transfer provisie

1.226,96
1.129,45
195,00
497,69
39,00
491,47

57,83

2.670,20
6.641,60
2.576,84
2.795,00
42.480,38

0,00
565,00
0,00

107.289,77

Saldi 31-12-2018
ING betaalrekening
Spaarrekening ING
Kasgeld

Totaal

KASCONTROLE
De kascommissie heeft het financieel jaarverslag van 2018 gecontroleerd en
accoord bevonden.

RESERVE
Om ook voor volgend jaar onze verplichtingen aan de projecten te kunnen
nakomen, worden niet alle ontvangen gelden meteen overgemaakt
naar India, maar blijft er een (jaar)bedrag op de bankrekening staan.
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22.128,35
25.046,85
35,00

107.289,77

