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Bezoek aan India 

Fr. Francis Xavier o.praem. Indische coördinator van onze projecten in India en 

Joke van Zutphen, directeur van Stichting Solidair met India hebben een reis 

gemaakt van 15 september tot 10 oktober 2013. Ze hebben in totaal 12 

plaatsen bezocht in 7 deelstaten. Hier worden enkele impressies weergegeven. 

 

In de plaats Hansa in de noordelijke deelstaat Jharkand is het deel voor de 

jongenskostschool gevestigd in een oud schuurtje. In deze tribale omgeving is goed 

onderwijs nog niet zo lang beschikbaar.  

 

Er verblijven 28 jongens in de kostschool omdat de afstand naar huis te groot is of omdat 

de levensomstandigheden zodanig zijn dat ze niet thuis kunnen verblijven. 

Het huidige gebouw is in een zodanige slechte conditie dat nieuwbouw hard nodig was.  

Over een paar maanden is deze gereed, een geweldige verbetering voor de jongens. Het 

nieuwe pand biedt bovendien plaats aan meer jongens. 

Ook de school kampte met ruimtegebrek. De huidige school geeft les vanaf groep 6. 

In de omgeving zijn scholen die les geven vanaf groep 1 maar de kwaliteit van het 

onderwijs is zeer slecht. Soms kunnen kinderen na 5 jaar onderwijs nog niet lezen en 

schrijven. Daarom is besloten om de school uit te breiden met extra klaslokalen voor de 

groepen 1 tot en met 5. De bouwwerkzaamheden zijn gestart en we hopen het volgende 

schooljaar het gebouw in gebruik te kunnen nemen. 

 

 
 



Migranten 

Wayanad ligt in het noorden van de deelstaat Kerala. Het ligt op de top van het 

Decanplateau. Wayanad is een van de minst ontwikkelde gebieden in Kerala. 90% van de 

bevolking is afhankelijk van de landbouw (koffie, thee, cacao, peper en rijst) en werkt als 

dagloner.  

In de kolonies wonen migranten, die van plaats naar plaats trekken om een definitieve 

verblijfplaats te vinden. De overheid heeft ze een klein stukje land gegeven om zich te 

huisvesten. Ze hebben echter geen land om te cultiveren, zodat ze compleet afhankelijk 

zijn van derden. De lonen zijn erg laag en de vrouwen doen alles om aan het werk te 

komen om zo in hun dagelijks onderhoud te voorzien. 2 maaltijden per dag is eerder 

uitzondering dan regel.  

Afgelopen jaar is er een gebouw neergezet, waar inkomensgenererende activiteiten 

plaatsvinden. Er worden naailessen gegeven, paddenstoelen gekweekt en kleding, zeep 

en paraplu's gemaakt. Alles wordt verkocht zodat de vrouwen een inkomen hebben.  

 

 
 

Onderwijs 

In Damoh, deelstaat Madhya Pradesh wordt de school uitgebreid met lokalen. De meeste 

mensen behoren tot de lagere kaste en worden gedomineerd door de hogere kaste. Ze 

maken lange dagen (12 uur) en krijgen lage lonen. De levensstandaard is erg laag, bijna 

80% van de mensen is volledig afhankelijk van de landbouw.  

De school is erg gewild en daarom was uitbreiding noodzakelijk. De nieuwe lokalen 

bevinden zich op de eerste verdieping. Het eerste gedeelte is al in gebruik genomen en 

het tweede gedeelte is in aanbouw. Door deze uitbreiding krijgen zo’n 480 kinderen extra 
de kans om goed onderwijs te krijgen. 

 

Toiletten 

Kovilmedu village ligt bij Ooty in de deelstaat Tamil Nadu. Fr. Benjamin is daar een jaar 

geleden gestart met zijn werkzaamheden. Het dorp ligt op een schuine helling aan de 



rand van de wildernis op zo’n 2500m hoogte. Er zijn geen toiletten, daarom doet 
iedereen zijn behoefte in de nabijgelegen bossen. Infectiegevaar is groot omdat men 

later door datzelfde gebied weer op blote voeten loopt. Diarree, cholera, en wormziekte 

komen veel voor. Verder slangenbeten en andere gevaren uit de natuur.  

Op dit moment worden er toiletten gebouwd wat de hygiëne in het dorp aanzienlijk 

verbeterd. Er zijn inmiddels ook wat huisjes opgeknapt en er is een watervoorziening 

aangelegd. 

 

 


