Tekst: Sjoerd D. Schaaf

VOORZITTERSPRAATJE
Bij de vlucht Mumbai – Amsterdam, 15 feb. zag ik al enkele passagiers met een mondkapje. Nauwelijks thuis bleek dat het woord
‘corona’ niet meer weg te denken is. Wereldwijd zijn de gevolgen enorm.
Vanuit India horen en zien we dat met name de arme medemens er nu
nog kanslozer voorstaat.
Van al onze projecten geef ik een stand van zaken. In korte tijd staat alles
er anders voor. We proberen, wanneer er weer ‘ruimte’ is, de ‘draad’ weer
op te pakken.
In deze uitgave bespreken we het boek van de vroegere Nederlandse
ambassadeur Fons Stoelinga. Hierin zijn veel feiten over ‘het land met de
twee gezichten’. In deze krant vragen we ook uw aandacht voor ons eindejaarproject. Ditmaal voor voedsel. Er wordt in India honger geleden door
de armen. (Niet alleen in India overigens, in Afrika zijn diverse landen waar
met name honger geleden wordt). Dat is een bijeffect van de pandemie.
We hopen dat u daadwerkelijk een bijdrage levert. Daarvoor alvast onze
hartelijke dank.
Verreweg de meeste tehuizen zijn in maart al
eten gaan uitdelen. De’ dagloners’ (ze krijgen per
dag uitbetaald) worden in India “migranten” genoemd. Van de ene op de andere dag kregen ze
geen loon meer en moesten ze naar hun eigen
staat terug. Het openbaar vervoer functioneerde
meestal niet meer.
Er zijn verhalen bekend dat sommige wel zo’n
2000 km moesten lopen. Geen inkomsten en afhankelijk van wat ze onderweg konden krijgen.. We kunnen het ons nauwelijks
voorstellen. Blij dat met name Maher veel voedselpakketten konden
uitdelen. Gelukkig hebben we hier een trouw netwerk. We zijn -door
middel van- vaste inkomsten en giften- in staat geweest om aan de diverse projecten € 26.000 over te maken.

Waarvoor iedereen dank!
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Het nieuwe “normaal”
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Het is maar de vraag wat dat nieuwe normaal is of wordt. Het is
al moeilijk om ‘normaal’ te omschrijven. Met het woord abnormaal lukt vaak beter. Alles wat onder onze norm ‘normaal’ valt,
geeft meestal het ‘abnormale’ al aan. We hebben geleerd om positief in het leven te staan en het negatieve te vermijden. Maar
nu is het ineens anders. Wanneer je nu ‘positief’ test is dat ineens
een woord met een andere lading. De uitslag van die test heb je
liever negatief!
In een groter perspectief moeten we nu eindelijk langzamerhand
begrijpen dat deze wereld beter en anders ingericht zou moeten
zijn. Minder verschil tussen arm en rijk, kansen voor iedereen, goede
wereldleiders en minder eigen macht en belang. Zo zou ik nog wel
even door kunnen gaan. Dan is er nog het vraagstuk ‘klimaatsverandering’. De één ontkent dat glashard en de ander loopt zich het vuur
uit de sloffen om aan te tonen dat dat wel het geval is. Volgens mij is
het belangrijk dat er toch iets aan de vervuiling gedaan moet worden. Ik las dat 13 % van de rijkere landen al voor 50% vervuiling op
hun naam hebben staan. We kennen nog maar 10% van alle dieren
die op aarde zijn. Dat is opmerkelijk. De samenhang in de voedselketen wordt bedreigd volgens biologen. Besef wel: wij kunnen niet
zonder de aarde, de aarde kan wel zonder ons. Een bioloog heeft uitgerekend dat het totaal gewicht van alle dieren hoger is dan dat van
mensen! Heb ik ook nooit geweten. Vooral de hele kleine insecten
zijn vooral onbekend, maar deze zijn een onmisbare schakel in het
geheel. Duurzaamheid en biodiversiteit zijn nu woorden die je in elk
gesprek hoort.
We zijn door het covid 19 virus met de neus op de feiten gedrukt.
Wie denken we wel dat we zijn? Gandhi wist het al te vertellen : “er
is genoeg voor iedereen op onze aarde, maar er is niet genoeg voor
de hebzucht van iedereen”. Dat is en blijft belangrijk om daaraan te
werken. Doen we dat, dan eindig ik deze column toch nog positief!

Sjoerd D. Schaaf
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VERSLAG PROJECTEN INDIA
Amravati:
Daar waren ze bezig om een nieuwe kindercrèche te bouwen. Toen kwam
corona en de bouwactiviteiten moesten stilgelegd worden. Gelukkig mocht
er in september weer gebouwd worden en waarschijnlijk lukt het nog om
in 2020 de bouw af te ronden. We houden u op de hoogte. De scholen zijn
nog steeds dicht! Dat betekent dat de hostels(boardings) leeg staan en de
kinderen naar huis zijn gegaan,
met uitzondering van de ouderloze kinderen en een gedeelte
die geen vast woonadres hebben. Het is oktober, wanneer
ik dit schrijf en we krijgen nog
steeds geen seintje dat de scholen weer beginnen. Er wordt op
de middelbare scholen op kleine
schaal on-line lesgegeven, maar
door gebrek aan bereik en apparatuur is dit maar voor enkele
leerlingen weggelegd. Door de
zusters is geregeld voedsel uitgedeeld. De apotheek in Achalpur draait overuren. De dorpen worden nog bezocht en men probeert zoveel mogelijk
patiënten te bereiken. Over het algemeen worden
er wel mondkapjes gedragen, maar de anderhalve
meter wordt maar ‘mondjesmaat’ toegepast.

Mali Ghogargaon:
ook hier is de boarding dicht en zijn de meisjes naar
de dorpen teruggegaan. De apotheek kan nauwelijks genoeg medicijnen krijgen en heeft het druk. Hier op het platteland
is voorlopig nog voldoende eten beschikbaar.
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VERSLAG PROJECTEN INDIA (VERVOLG 2)
Aurangabad:
Het voddenrapersproject loopt nog, alleen de school is gedeeltelijk dicht. Wel is
de groep vrouwen elke dag in school voor
het maken van kleding, maar nu worden
er ook mondkapjes gemaakt. Van tijd tot
tijd (meestal 2 keer per week worden er
voedselpakketten uitgedeeld. Voornamelijk rijst en meel. De kleuterschooltjes
bij het tehuis zijn meestal gesloten en twee keer per week wordt er
eten uitgedeeld. Vijava, een mevrouw van de Indiase organisatie “Hunger
has no religion” gaat in de weekenden eten op straat
uitdelen aan de mensen die op straat bivakkeren. Dit
gaat uit van een Indiaas landelijke organisatie. Plaatselijke winkeliers steunen haar zoveel mogelijk, maar er
is niet voldoende. Met een groepje vrouwen maakt ze
ook mondkapjes. Het geplande project om in het dorp
Kachpura ook een schooltje te stichten, is door de corona nog niet van de grond gekomen, jammer genoeg.
Er gaan vast betere tijden komen en dat gaat ze met
een groep vrouwen het dorp ondersteunen.

Bombay:
Uiteraard zijn hier ook de scholen dicht. Er is wel on- line
school voor een gedeelte van de leerlingen, maar door gebrek aan apparatuur is dit mondjesmaat. De straatkinderen komen naar school voor eten.
Twee keer per week gaan ze naar het badhuis, uiteraard onder goede begeleiding. Verder brengen ze tijd door onder de brug, of in een afgedankte
rioolbuis of onder plastic in een hoekje van de straat.

Maher.
Uiteraard zijn alle kinderen er nog. De basisscholen in het aangrenzende dorp zijn gesloten. Het schooltje in de Perna Patta slum
functioneert nog. Sommige kleuterscholen
fungeren zo nu en dan, maar de hoofdzaak is
dan om eten te kunnen krijgen. Aan de door-

6

VERSLAG PROJECTEN INDIA (VERVOLG 3)
gaande autoweg van Poona zijn in de maanden maart en april zijn duizenden wanhopige
en hongerige mensen gelopen. Er zijn vooral
heel veel voedselpakketten uitgedeeld. De
keuken van Maher heeft het project Humanity Kitchen opgericht en voorzien de reizigers
op de autobaan van (warm) eten en water.
Wanneer de toestand niet verandert, zullen zo’n 5000 pakketten aan het eind van het
jaar zijn uitgedeeld. Voor een gezin (5-6 personen) en voor 7-10 dagen, is de inhoud : 5 kg
rijst, 5 kg meel, 1 kg suiker, 1 kg rijstbrokken,
1 kg griesmeel, 1 kg linzen, 2 stukken zeep, 2
verpakkingen damesverband. Er is een gebrek
aan spijsolie. De kosten per pakket € 6,55.
Inmiddels is dat bijna al 20% duurder geworden. Mondkapjes worden door de social workers
in de dorpen uitgedeeld. De productieafdeling in
Maher maakt mondkapjes à € 0,15. De kosten van
dit alles komt uit de kas van Maher deze is afhankelijk van de giften zoals u weet. De meeste kinderen
zijn uit de diverse tehuizen in Poona gehaald en
naar Maher Vadruk gebracht. Daar hebben ze de
meeste ‘bewegingsvrijheid’ nog in vergelijk met
de kleine ruimtes in deze miljoenenstad. Auto’s van Maher hebben een bewijs van de politie dat ze mogen rijden. Overal zijn protocollen ingesteld om
maar te voorkomen dat het virus de overhand krijgt.
De staf probeert via sommige maatschappelijk werkers de kinderen bezig
te houden met een dagprogramma! Door de staf van Maher is een grote demonstratie gehouden na een verkrachting en de daarop volgende dood
van een vrouw. Deze demonstratie haalde de pers, maar belangrijker is
dat de dader(s) strenger gestraft zouden moeten worden dan de wetgeving aan geeft. Anders blijven deze gruwelijke incidenten maar plaats
vinden.
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VERSLAG PROJECTEN INDIA (VERVOLG 4)
India
Fons Stoelinga was van 2012 tot 2018 ambassadeur in India. Zijn standplaats was New Delhi. Hoewel hij graag in Rome was gebleven in dezelfde
functie, toch trok India hem. Ik kreeg zijn boek in handen en heb het met
plezier gelezen. De connectie met Nederland wordt erin in uitgelegd.
In de eerste plaats: India krijgt geen ontwikkelingshulp (meer). De economische groei isdusdanig dat het land niet meer aan de criteria voldoet. Dat is
op zich goed nieuws, maar Stoelinga beschrijft dat wij niet gewend zijn aan
de enorme verschillen tussen arm en rijk en dat met name de laagste kastes
en op het platteland de meeste armoede geleden wordt. Klimaat, vervuiling,
achterstanden in onderwijs, cultuur, afkomst enz. dat deze verschillen zo
groot zijn geworden. In de zestiger jaren was India bijna bankroet. Er werd
veel honger geleden, het land kampte met het koloniale verleden. Gelukkig
kwam de ‘groene revolutie’ precies op tijd.
Door o.a. vanuit Nederland werd er hulp geboden aan de boeren. De traditionele landbouw werd moderner aangepakt. De landbouwhogeschool uit
Wageningen heeft o.a. daar manieren laten zien dat de verbouw van rijst
verdrievoudigd is. India kan vandaag de dag zelfs rijst exporteren! Het zou
nog op een hoger plan getild kunnen worden, . want er is nog teveel voedselverspilling. Dat komt door gebrek aan kennis en de behandeling van de
gewassen en de gebrekkige logistiek. De laatste jaren helpen de mensen
uit Wageningen veel met het verbouwen van groenten en fruit. Men leert
nu groenten verbouwen zo belangrijk is. De ambassadeur vertelt over het
bezoek van de Nederlandse delegatie.
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VERSLAG PROJECTEN INDIA (VERVOLG 5)
En zijn diverse contracten afgesloten m.b.t. het bewaren van voedsel. Vooral
diepvriesmethoden zijn via Nederland India binnengekomen. Een ander
pluspunt is dat er vanaf de jaren ’90 een middenklasse is ontstaan. In Nederland behoort 80% tot de middenklasse, in India 25%.
Dankzij onderwijs. En dan komen de getallen. De helft van de 1,3 miljard
is afhankelijk van de kleinschalige landbouw! 21% leeft onder de armoedegrens!. Wanneer je minder dan 2 dollar per dag verdient, word je tot die
categorie gerekend. Ik schrok van de 35% wat aangeeft dat dit getal het
ondergewicht van de kinderen laat zien. 650 miljoen mensen zijn, schrijft
Stoelinga “zeer arm”, waarvan 100 miljoen nog honger lijden! Ja, laten we
niet vergeten dat er bijna 20% van de wereldbevolking woont. Van de 1,3
miljard. En de helft van dit aantal is 25 jaar of jonger! Vanaf de jaren 90 is
dankzij de ICT India als het ware gaan lopen. De rekenvaardigheden zitten
de Indiërs in het bloed. Bangalore is de stad met name waar veel computersoftware uitgevonden wordt. Grote kantoren sturen heel Amerika aan op
creditcards. Dankzij het Engels kunnen Indiërs wereldwijd terecht.
Een voorbeeld: de matrixborden die bij ons de snelheid op de wegen aangeven, komen uit Trivandrum, de zuidelijkste stad van India.( De film “The
man who knew infinity” – de man die de eeuwigheid kende – een waargebeurde geschiedenis, doet me daar aan denken. Ramanujan leerde zichzelf
vanaf 10 jaar wiskunde , kwam uiteindelijk in Cambridge terecht en liet zien
dat hij veel beter in wiskunde was dan zijn leermeesters. Door jaloersheid en
discriminatie werd zijn werk ontkent. Hij schreef ruim 100 jaar geleden een
wiskundeboek waar normaal iemand zijn hele leven voor nodig heeft. Hij
kreeg t.b.c. en stierf in 1920. Tot vandaag de dag is men bezig zijn wiskunde te concretiseren en zijn formules worden gebruikt om de zogenaamde
zwarte gaten in de ruimte te ontraadselen. Een echte aanrader, deze film.
Wanneer u de kans krijgt die te zien, is dat een ‘openbaring’.
Een andere, prachtige film (ook een waar gebeurd verhaal) is “Lion” met Dev
Patel in de hoofdrol. aanrader! En hierin is ook de Indiase treinreis te zien.
Wie meer geïnteresseerd is en dieper in de Indiase cultuur wil duiken, kan
het boek “The white tiger”van Aravind Adige lezen. Het vertelt over 5000
jaar kastenstelsel in India! Maar nu laat ik Stoelinga weer aan het woord.
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VERSLAG PROJECTEN INDIA (VERVOLG 6)
Overal ter wereld is er veel vraag naar Indiase
computerdeskundigen. Jarenlang is er al een
“brain-drain”. Dat wil zeggen: de knapste koppen wonen niet meer in India, maar in Amerika of Europa. Niet alleen de Engelse taal
bracht India naar de wereld, maar ook het
door de Engelsen aangelegde spoorwegnet! De prestaties daar zijn nauwelijks voor
te stellen.
Het spoorwegennet is 120.000 km. (3 keer
rond de aarde). De spoorwegen zijn de
grootste werkgever ter wereld met 1,3 miljoen
werknemers! Er rijden per dag 20.000 passagierstreinen en 9000 goederentreinen. En op
tijd. Jaarlijks worden er 8,5 miljard passagiers
vervoerd. Meer dan de hele wereldbevolking!
Stoelinga geeft een voorbeeld dat het nu zo
goed geregeld is dat bijna alles ‘geautomatiseerd’ is. “Ik, “zo vertelt hij , moest een reis afzeggen, maar had de ticket al wel betaald. Op
het station vroeg hij de conducteur of hij het geld ook terug zou krijgen.
De conducteur vroeg de details en zei dat het geld al weer op de rekening
stond. Thuis gekomen , bleek dat op dezelfde minuut inderdaad het geld al
teruggestort was”. Dat is India, het blijft je verbazen.
Het ene moment ben je in het hypermoderne India, het andere moment
waan je je in de middeleeuwen of nog vroeger. Een oud en slecht onderhouden spoorwegnet, maar de prestaties daaropzijn soms nauwelijks te
bevatten. India heeft 29 staten, 12 hoofdtalen en meer dan 800 sub-talen.
Met daarbij genomen de afwijkende culturen en identiteiten maakt het
voor westerlingen moeilijk om er achter te komen, wat nu het echte India
is. Democratie Op zich is het een wonder dat India een democratie is. De
grondlegger van de grondwet was dr. Ambedkar. Er is een museum zelfs
over zijn leven in Nagpur aanwezig. Iedereen heeft dezelfde rechten, maar
dat is alleen op papier. De rechterlijke macht is zeker onafhankelijk, maar
de wachttijd dat een zaak behandeld wordt, duurt langer dan een mensenleven! Dus dat schiet niet op. De gedachte dat tijd alle wonden heelt? Let-
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VERSLAG PROJECTEN INDIA (VERVOLG 7)
terlijk en figuurlijk een kwestie van lange adem. Er
zijn 900 miljoen stemgerechtigden! Organiseer dan
maar eens een verkiezing. Het is ook een wonder
dat ondanks alle grote verschillen door afkomst en
religies er weliswaar van tijd tot tijd incidenten zijn,
maar de Indiër is voor 200% nationalist. Iedereen
klaagt wel over de regering, maar is fel nationalist.
Geen wonder dat de tegenwoordige president
Modi probeert India te ‘moderniseren’ tot Hindustan. Daardoor profileert hij zich ten opzichte van
‘aartsvijand’ en buurland Pakistan. Immers de meeste Indiërs zijn Hindoe.
Toch heeft de politiek van hem niet geleid tot Hindustan. De oppositie heeft
zich op dat vlak verenigd en was tot nu toe in staat dit tegen te houden.
Modi heeft dat idee niet opgegeven en het hangt eigenlijk van het fundamentalisme van de moslims af. Dat zou dan een verscherping en verwijdering in Azië te weeg brengen. En voor de moslims in India een nog geïsoleerdere positie dan nu. Oogluikend staat de
regering incidenten toe. De ‘heilige koe’ is tegenwoordig weer heilig en de
slagers (moslims) worden soms met de dood bedreigd. Dat geldt overigens
ook voor de christenminderheid. Het nog armere buurland Bangla Desh
(het vroegere Oost Bengalen en onderdeel van Pakistan) mag dan wel weer
1500 moslims per dag toelaten in New Delhi om zich daar een bestaan op te
bouwen, constateert Stoelinga. Dat is typisch Indiaas.

Landbouw
De helft van de bevolking is kleinschalige boer. Dat valt niet mee om dat
te zijn. Behalve de weersomstandigheden, is er een chronisch watertekort.
India mag dan 18% van de wereldbevolking hebben, ze hebben maar
voor4% beschikking over zoetwater. Het gevolg is dat op grote schaal grondwater opgepompt wordt. Dat heeft geleid tot “waterstress”. Een grote
grondwaterdaling. Zelfs vanuit een satelliet in de ruimte kan men dat
zien. Op langere termijn leidt dat zeker tot erosie (door de verdroging
‘waait’ de vruchtbare grond weg). De regering subsidieert de boeren,
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VERSLAG PROJECTEN INDIA (VERVOLG 8)
maar dat is onvoldoende. De boeren op hun
beurt steken zich in de schulden bij misoogsten enz. Veel kleine boertjes geven dan hun
beroep ook op, maar prompt begint een ander zijn plaats weer in te nemen. Alleen al in
Mumbai wonen 9 miljoen ‘plattelandverlaters
‘ in de zogenaamde slums (krottenwijken).
Deze zogenaamde urbanisatie neemt eerder toe dan af. Wanneer dit in dit tempo zo
doorgaat, woont over 10 jaar de helft van de
Indiase bevolking in steden. Veel Indiërs zijn
vanaf 1850 tot 1920 geëmigreerd. Zo zijn destijds 35.000 in Suriname terecht gekomen als
arbeidskrachten voor de plantages. Die bevolkingsgroep zijn dus de Hindoestanen.

Onderwijs
In de laatste 10 jaar heeft de regering 20 miljard in het onderwijs geïnvesteerd. Meestal in
schoolgebouwen, omdat er geen gebouwen
waren. Jammer genoeg niet in leerkrachten,
waardoor het aanbod van passendonderwijs “zwak” genoemd kan worden Er is op
dat gebied nog veel “huiswerk “te doen. Wel
een prachtig verhaal: Stoelinga ontmoet in
Bombay een fabrieksarbeider uit Bihar. Op
de vraag waarom hij op 1800 km zijn werk
gezocht heeft, komt een geweldig antwoord.
“Ik verdien hier 240 rupees per dag (€3,-) In
Bihar was dat de helft. Van het geld dat ik hier
meer verdien , kan mijn zoon naar een betere
school”! Deze man heeft begrepen dat investeren in het onderwijs bitter noodzakelijk is
en blijft om kans te hebben op een betere
toekomst.
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VERSLAG PROJECTEN INDIA (VERVOLG 9)
Toekomstvisie.
Stoelinga is overigens niet pessimistisch wat
India betreft. Door het aantal jonge mensen en
verbetering van onderwijs en landbouw kan
India in potentie uitgroeien tot de derde wereldmacht. Zeker op het gebied van software
ontwikkeling heeft India grote kansen, want
de wiskunde zit hun in het DNA. Maar het ene
moment dacht ik soms dat ik in Dubai was, het
andere moment ergens in een erg arm Afrikaans land. Zulke contrasten.

Eindejaar project.
De Nobelprijs voor de vrede is dit jaar naar de Wereldvoedselvoorziening
gegaan. Het Rode Kruis zamelt geld in voor de voedselbanken in Nederland.
In diverse gradaties steekt door het coronavirus de armoe op. Niet meer als
spookbeeld, maar daadwerkelijk als bedreiging. Deze acties geven aan dat
door de huidige toestand er nu actie gehouden moet worden voor de allereerste basisbehoefte, nl VOEDSEL.
Op bijna al onze projecten worden nu voor een groot gedeelte elke week
voedselpakketten uitgedeeld. Want in India heeft gebrek aan eten een
vreselijke bijwerking. Kinderen worden geronseld voor goedkope arbeid
en uitgebuit, wanneer in de gezinnen te weinig eten is. Het lijkt wel of
de slavernij opnieuw de kop opsteekt. Daarom vragen we een (extra)
bijdrage voor dit eindejaar project. Van harte aanbevolen! En alvast van
harte bedankt namens “onze” kinderen!al onze projecten worden nu voor
een groot gedeelte elke week voedselpakketten uitgedeeld. Want in India
heeft gebrek aan eten een vreselijke bijwerking. Kinderen worden geronseld voor goedkope arbeid en uitgebuit, wanneer in de gezinnen te weinig eten is. Het lijkt wel of de slavernij opnieuw de kop opsteekt.
Daarom vragen we een (extra) bijdrage voor dit eindejaar project.
Van harte aanbevolen!

En alvast van harte bedankt namens
“onze” kinderen!
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Tekst: Maher Zeeland

OUD IJZER VOOR MAHER
Dit jaar loopt alles anders door corona. In Zeeland merken we hier ook
de gevolgen van. We merkten dat de inkomsten voor Maher terugliepen. We hebben daarom bedacht om oud ijzer te gaan inzamelen en
verkopen om zo geld in te zamelen voor stichting Maher.
Eind juni hebben we een reclamebord in de tuin gezet, met daarop geschreven ‘Gevraagd: oude metalen’, met een telefoonnummer erbij en
het logo van Maher. We hebben er een foto van gemaakt en op Facebook
geplaatst, met daarbij uitleg waarom we oud ijzer vragen en voor welke
stichting de opbrengst bedoeld is. Hier kregen we gelijk veel positieve
reacties op. Een reclameatelier uit Bruinisse bood aan om kosteloos een
prachtig reclamebord te maken.
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OUD IJZER VOOR MAHER (VERVOLG 1)
De volgende dag belde de PZC (Zeeuwse krant),
met de vraag of we open stonden om een interview te geven over het ophalen van oud ijzer voor
tehuizen in India. Daar stonden we positief tegenover.
De volgende dag stond het artikel in de krant en
nog diezelfde dag werden we benaderd door
mensen die oud ijzer hadden, waar we om konden komen.
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OUD IJZER VOOR MAHER (VERVOLG 2)
Laatst moesten we bij een oudere vrouw een strijkplank ophalen. Toen we
aanbelden gaf ze de strijkplank en tevens een envelop met daarin € 50,-,
want zei ze, “stichting Maher doet zo mooi en goed werk”. Dat zijn hele
mooie reacties.
Ook hebben we bij het ophalen van oud ijzer een complete zitgrasmaaier
meegekregen, weliswaar deed hij het niet meer, maar de man gaf de tip dat
we de onderdelen konden verkopen. We hebben eraan gesleuteld en kregen hem weer aan de praat en konden hem voor een mooie prijs verkopen.
Al met al een leuke bezigheid die een aardig centje oplevert. We geven
bij veel mensen waar we komen ook het krantje van Maher zodat ze een
indruk krijgen wat er gebeurt met het geld.
Naast het ophalen van oud ijzer zijn we met nog meer activiteiten bezig
om geld in te zamelen. Zo hebben de kinderen van de basisschool in Bruinisse in oktober 2.300 bolussen verkocht! Ook zijn we bezig geweest om
een mountainbiketocht te organiseren. Velen hadden zich hiervoor aangemeld, maar helaas kon deze, door de verscherpte coronamaatregelen,
niet doorgaan. Gelukkig konden we het nog kosteloos annuleren en gaan
we het verplaatsen naar een andere datum
Begin volgend jaar staat er nog een stroopwafelverkoop op de planning.
Al deze plannen konden we aan Sr. Lucy vertellen via een Zoommeeting.
Het was fijn om ze te spreken, ondanks dat we haar liever hadden opgezocht in India. Wat een wonder dat binnen Maher nog niemand besmet is
met corona!
Laten we met zijn allen bidden dat dit zo mag
blijven in de toekomst. God hoort onze gebeden, ook in deze moeilijke en zware tijd!
We wensen u als lezer het allerbeste toe,
maar bovenal Gods zegen.
Namens,

Johan, Leendert, Adriaan, Mandy en Rosanne
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