Van de voorzitter:
Hier weer onze tweede uitgave van het jaar 2019. En er is
weer veel gebeurd. Positieve zaken, o.a. met acties om
onze projecten te ondersteunen. Een kleine greep er uit
vermelden we in onze krant Blij verrast waren door het
bezoek van sr. Lucy uit Maher. Kort, maar hevig.
Regelmatig hebben we contact met onze projecten in
India. Immers wanneer je financieel gesteund wordt,
staan daar verplichtingen tegen over. Het aanleveren van
o.a. begrotingen en financiële jaarverslagen. Dat is en
blijft nodig, want we willen blijven garanderen dat elke
euro op de goede plek komt. Het betekent ook dat we
kritisch (moeten) zijn. Niet elk project komt door de
screening! Vervelend is wel dat we soms moeten
“bedelen” om de gegevens. Dat geeft ergernis, kost veel
tijd en kan niet zonder gevolgen blijven. Daarom nemen
we afscheid van de projecten in Bidkin en Paithan. Vaak
genoeg hebben we aangegeven dat bij het uitblijven van
het sturen van de benodigde, we ons genoodzaakt zien
om geen geld over te maken en de relatie moeten
stopzetten. De apotheek en de boarding in Bidkin, de
apotheek en het maatschappelijk werk in samenhang met
de scholing in Paithan hebben we jarenlang gesteund,

maar ze zullen nu op eigen kracht verder moeten. Dat
kunnen ze volgens mij ook. We nemen voorlopig geen
nieuwe projecten meer aan. Dat komt o.a. omdat Maher
bijna ‘automatisch’ meer projecten heeft. De visie van
Maher in India slaat aan en van verschillende kanten
wordt grond aangeboden of gebouwen om met de visie
van Maher verder te gaan. Dus een aanbod vanuit Maher
betekent dat we genoeg aanvragen krijgen. Maar ook
omdat we al jarenlang met een soort van ‘onderbezetting’
(moeten) werken. Toch lukt het altijd weer! En dat is
mooi. Wel proberen we soms ook samen te werken met 2
Duitse organisaties. Dit om een nieuw project te laten
starten en het geld niet meteen voorradig is. Op kleine
schaal, maar heel nuttig. Blij zijn we dat de groep in
Zeeland (Bruinisse) doorgaat met steun aan specifiek
Maher! U leest erover in deze nieuwskrant.
Loop naar de maan!
Even wreef ik mijn ogen uit. India lanceert de Vikram naar
de bijplaneet de maan om te onderzoeken of er water op
de achterkant van de van “onze” maan is. Hoe verzin je
het. Loop naar de maan dacht ik nog letterlijk. Alsof er
geen belangrijker zaken in India zijn om op te lossen. Hun
eigen water tekort probleem of schoon drinkwater. Enz.

enz. De Indiase regering wil meetellen in de internationale
wereld en daarom doe je zoiets. Kijk eens, zover zijn we
al. Een paar dagen was de Indiase maanlander zoek, maar
hij schijnt ondertussen weer gevonden te zijn. Al is nog
niet zeker of de harde landing de apparatuur niet zo
beschadigd heeft, zodat het “onderzoek” plaats kan
vinden. Dan was ie figuurlijk ook naar de maan geweest.
In mijn ogen had het goedkoper gekund. Want het kan
ook letterlijk. De afstand van de aarde naar de maan is
384.000 km. Betrekkelijk dichtbij. Wanneer je alle Indiërs
opstapelt, heb je maar 768 miljoen mensen nodig om een
Jacobsladder(heen en terug) te maken en dan blijven er
nog meer dan 400 miljoen over als ‘reserve’. De Chinezen
zouden dat ook kunnen en dan heb je geen raketten
nodig.
Maar alle gekheid op een stokje: de Indiase overheid
neemt de binnenlandse problemen niet serieus genoeg
om er iets aan te doen. Terwijl her en der groepen
vrouwen in diverse staten , de zgn. “Groene bende” actie
voeren om per dorp één toilet te krijgen. Ik herinner me
dat meer dan 10 jaar geleden toiletpotten op het platte
dak van een school hebben gestaan, maar dat die
toiletten nooit aangesloten werden. Men kwam tot de

ontdekking dat het dorp niet over een waterpomp
beschikte.. Dus ging het niet door. Zorgen o.a. dat het
onderwijs wel goed functioneert. Dat de grote verschillen
tussen arm en rijk kleiner worden . Enz. enz. Nee, uiterlijk
vertoon krijgt de voorkeur. India wil meetellen en de
wereld laten zien wat ze wel kunnen. Ik laat me maar niet
leiden door dit nieuws. Ik weet genoeg, heb het vaak
gezien. Ook hier gaat het weer om de macht. Macht
uitoefenen betekent in de meeste gevallen dat de
zwakken in de samenleving de pineut zijn. En vul de
landen maar in, die daar ook mee bezig zijn i.p.v. de echte
problematiek. Zou ik me wel laten leiden door dit nieuws
en de brui er aan geven, dan maak ik zelf slachtoffers en
laat mensen en kinderen in de steek om toch een
menswaardig leven te bieden. En dat wil ik niet. Zolang de
mogelijkheid bestaat om er daadwerkelijk iets aan te
doen, blijven we dat proberen. Gelukkig is onze stichting
nog niet naar de ‘maan’. Dankzij de steun die we van u
krijgen. Want wat de Indiase regering doet is zoiets als het
gezegde ‘tegen de maan blaffen’. D.w.z. proberen
onoplosbare, onbelangrijke zaken op te lossen. Onze
kleine projecten geven me altijd weer vertrouwen in de
kansen van kansarmen. Wanneer de regering dat
onvoldoende doet, moeten wij ze laten zien dat we dat

wel belangrijk blijven vinden. Maar zijn we zelf dan beter?
Nee, ook weer niet. Jarnelang hebben we gedacht dat het
met de vervuiling van Nederland wel meeviel. Niet dus.
We staan als klein land op de 33 ste plaats i.p.v. ergens
boven de 100. Gelukkig dringt dit eindelijk door in Den
Haag en heeft de rechter de politiek de weg gewezen. We
gaan het allemaal merken. Wanneer het in India
doordringt dat er daadwerkelijk iets gedaan moet worden
aan de schrijnende armoe voor sommige groepen?
Hopelijk gauw!
Sjoerd D. Schaaf

Eind september is sr. Lucy van Maher even in Nederland
geweest. Samen met Suprahba , directrice van
Vatsalerdam en Mangesh. In Ylst had Gerrit van der
Leeuw namens “Vrienden van Maher” een bijeenkomst
georganiseerd. Een het genot van een (te betalen Indiase
maaltijd, opbrengst voor Maher uiteraard) hebben we
met haar kunnen spreken. Ook hebben we de film uit
2015 over haar bekeken. Onze projecten daar lopen goed.

Rosanne Slingerland heeft het volgende verslag
geschreven. De werkgroep in Zeeland (Bruinisse)
presenteert zich hier. We zijn er erg blij om, dat dankzij de
visie en missie van Maher meer mensen in de bres
springen. Zeeland is een aparte groep in onze stichting. De
stichting Maher-India spitst zich toe op de educatieve
kant van Maher, de groep uit Zeeland hebben acties voor
aanschaf van nieuwe spullen. Hun geld wordt via onze
penningmeester overgemaakt.

Verslag Rosanne Slingerland
In september was het eindelijk zo ver, Sr. lucy ging samen
met Mangesh en Suprabah een reis door Europa maken.
Wat waren we enthousiast toen we hoorden dat ze ook
bereid waren om naar Zeeland te komen. Maandag 30
september arriveerden ze in Bruinisse. Het was nog even
spannend of ze wel op tijd konden zijn. We hadden
gevraagd of ze om negen uur konden komen. We kregen
als antwoord dat het gerust zo kon zijn dat ze te laat
zouden komen, net als in India. Intussen zijn we daar, na

een aantal bezoeken aan India wel aan gewend, maar
voor Nederlandse begrippen is dat toch lastig. We hadden
namelijk om half tien afgesproken op de basisschool in
het dorp, om het verhaal van Maher aan de kinderen te
vertellen.

Gelukkig kwamen we keurig op tijd aan bij de basisschool.
De kinderen keken hun ogen uit. De Indiase kleren vonden
ze er toch wel apart uit zien. Na een welkomstlied,

gezongen door de kinderen en leraren vertelde Sr. Lucy
haar verhaal. Daarna kreeg Mangesh de beurt om wat te
vertellen. Zijn enthousiasme en optimisme bracht hij op
een wonderlijke manier over op de kinderen. Hij vertelde
hoe hij als kind uit een sloppenwijk was gehaald om bij
Maher te komen wonen.

Tijdens dit verhaal werden we ermee geconfronteerd wat
een verschil er is tussen deze Nederlandse kinderen en de
Indiase kinderen, die wonen in de meest erbarmelijke
omstandigheden. Voor de leerlingen niet te begrijpen,
maar ik denk zelfs ook voor ons niet voor te stellen wat
het is om zo te moeten leven.
Diep onder de indruk verlieten de kinderen de school en
was het alweer tijd om te lunchen. Hierbij was ook Fieke
uit België aanwezig en konden vrienden en familie kennis
maken met Sr. Lucy, Mangesh en Suprabah. Na een
gezellige fotosessie bij de mossel aan de haven van
Bruinisse hebben we ‘s middags de Deltawerken bezocht.
Om vijf uur was het alweer tijd om afscheid te nemen.
Wat was de dag snel gegaan. We hebben het ervaren als
een waardevol bezoek. Fijn om ze ook eens te
verwelkomen in ons huis en iets van onze cultuur te
kunnen laten zien.
Intussen gaan we verder met het inzamelen van geld voor
Maher, onder andere door binnenkort een stroopwafel
actie te organiseren op de basisschool die we bezocht
hebben. We hopen dat het werk van Maher zal blijven
groeien. We hebben gezien, mede door het verhaal van

Mangesh, hoe belangrijk het is dat dit werk door blijft
gaan.
Vanaf deze plek wensen we Sr. Lucy en alle andere
betrokkenen, Gods zegen toe.
Acties.
Er zijn bijdragen gekomen, soms uit het niets. Maar een
greep, omdat we alles niet kunnen noemen. Bedenk wel
dat elke bijdrage, hoe klein of groot ook, ons blij maakt.
Zo mochten we in mei een “4 dorpencollecte”
(Oosterbierum/Sexbierum/ Tzummarum en Minnertsga in
ontvangst nemen. De dienst werd gehouden in de grote
loods van de fam. Joostema. Iedereen hartelijk dank.
Een gift van €800 van de Passage groep uit Bolsward. Zij
steunen ons volgens mij al meer dan 30 jaar!
De familie Zeeman uit Veenendaal mocht bij hun kerk een
goed doel aangeven bij de jaarlijkse vastenactie. De
commissie koos voor twee doelen, waarvan één voor de
Stichting Maher- India. De bestemming was de crèche in
Amravati. Elk doel kreeg maar liefst €5000,-- ! Het geld is
inmiddels in Amravati. Jammer genoeg kunnen we nog
geen foto’s van de compleet vernieuwde crèche laten

zien. Tot nu toe is de vergunning nog niet verleend! Dat is
typisch India. Het is mogelijk om snel een vergunning te
krijgen, maar dat moet betaald worden. En daar doen we
niet aan mee. Er is wel een noodreparatie gedaan om in
de regentijd het toch droog te houden. Zodra we
uiteraard nieuws hebben, hoort u van ons. Deze gift met
onze eindejaarsactie 2018 voorziet in de kosten.
Actie De Gaastmar/ Gaastmeer.
Sinds jaar en dag gaan de kinderen van De Gaastmar met
St. Maarten door het dorp. Er wordt dan niet alleen snoep
opgehaald, maar geld voor Stichting Maher-India! Met
name zette de personeel van de basisschool zich hier met
de kinderen voorin. Maar sinds twee jaar is er geen
basisschool meer in de Gastmer. Maar het onderwijzend
personeel houdt deze traditie in stand. Elk jaar krijg ik via
de schoolleider Willem Wendela Bonga een uitnodiging
om in de vorm van een cheque het bedrag op 11 maart in
ontvangst te nemen. Dat doe ik uiteraard graag. Dit jaar
werd er een recordbedrag door de kinderen opgehaald.
Iets meer dan €600,-- euro. De diaconie deed daar €300,-bij en op de cheque kunt u het eindresultaat zien.
Geweldig, zo’n opbrengst. Waar een klein dorp groot in
kan zijn!

Nieuwe school in Wadali!

Bijna 5 jaar geleden hebben we geld kunnen overmaken
voor de uitbreiding in de wijk Wadali. Deze wijk ligt tussen
Bad Neera (groot treinstation) en Amravati. Precies
veertig jaar geleden kwam ik hier voor het eerst. Het was
een slum met voornamelijk modderhutjes. Elke dag ging
sr. Geneviéve hier naar toe. Op een stukje grond,
aangegeven door prikkeldraad kwamen kinderen. Ze
kregen een oppervlakkige wasbeurt, het haar werd
gekamd en ze kregen een broodje. Dat brood kwam van
de Lionsclub uit Bombay en werd alle dagen per trein
aangevoerd via het station Bad Neera. Het plan was toen
om onderwijs aan te bieden. Er zijn 5 kleuterscholen
geweest. Elke week moesten de kinderen één steen als
“schoolgeld” betalen. Via de sponsorbijdragen is het in de
jaren ’80 een school met een apotheek geworden. Er zijn
drie keer verbouwingen geweest om de school uit te
breiden. Het is nu een goede school. Uiteraard veel te
klein, maar er wordt optimaal gebruik van gemaakt. ’s
Morgens zijn er een aantal leerlingen, ’s middags volgt de
tweede groep en ’s avonds wordt er bijles gegeven. Niet
alleen voor het voortgezet onderwijs, maar ook voor
ouders. Analfabetisme komt nog veel voor.

Nu is op een gedeelte een verdieping geplaatst. Ik was
aanvankelijk bang dat het niet zou lukken, want de muren
vond ik te zwak om de uitbouw te kunnen dragen. Mij
werd verzekerd dat dit niet het geval was. Een stuk grond
bij kopen was niet mogelijk. Uiteindelijk is de vergunning
gekomen en heeft een architect de uitbouw gedaan ,
nadat onderzocht was dat het gebouw de verdieping aan
kan. Een eventuele tweede verdieping is niet mogelijk,
vanwege de muren.
Nu is het al jarenlang een opgeknapte wijk met stenen
huizen! Een voorbeeld hoe de ontwikkeling wel kan, maar
niet zonder structurele hulp. Het onderstaande plaatje is
“gelikt”, want het komt van de tekentafel. Ik had graag de
werkelijkheid gezien, maar ik hoop er een keer een foto
van te maken. De uitnodiging kwam op 7 november en
om dan de 8ste in Wadali te zijn is moeilijk. Maar de
intentie dat nu alles compleet is, doet ons goed.
Personeel en kinderen gefeliciteerd met dit uitgebouwde
en opgeknapte school!

Eindejaarsactie 2019.
Zoals u van ons gewend bent, is er ook dit jaar weer een
actie. Deze keer gaat het bedrag naar de Perne Patta
slum. De oude golfplaten kleuterschool wordt gesloopt en
een stenen gebouwtje komt er voor in de plaats. Dit
omdat het vaak te warm is om les te kunnen geven.
Bomen zijn er niet, dus geen schaduw. Alles staat hutjemutje. Sommige golfplaten zijn aangetast en roesten. In
het nieuwe gebouwtje komen grotere ramen voor de
ventilatie. Hetzelfde is dit jaar gebeurd met het
computerlokaal (zie foto). Er is al begonnen met de bouw.
We hadden een begin: op de laatste reis kreeg ik van een
Indiër €500,--. De Gaastmar opbrengst, een kerkcollecte
en diverse kleinere giften. Het gebouwtje wordt iets
groter. De bedoeling was om in begin november er mee te
beginnen, maar – wat geen mens zich daar kan
herinneren- viel ineens heel veel regen eind
oktober/begin november. En dan kun je niet bouwen in
een slum. Toch climate change'? Normaliter is het de
laatste 3 maanden van het jaar daar droog.

Maar in ieder geval. Wanneer u wat geld voor dit doel
stort, staat er de volgende keer een foto van het nieuwe
gebouwtje in onze krant!
Uw bijdrage kunt u overmaken op NL66INGB0003485400
Ten name van Stichting Maher-India
Omschrijving: Pern Patta
Namens het bestuur alvast hartelijk dank voor uw
bijdrage !

