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Fr. Francis Xavier o.praem. coördinator van onze projecten in India en Joke van Zutphen, directeur van 

Stichting Solidair met India, hebben een reis gemaakt van 19 september tot 9 oktober 2015. Ze hebben in 

totaal 9 plaatsen bezocht in 4 deelstaten. Hier worden door Joke van Zutphen enkele impressies 

weergegeven. 

 

Hansa 

In de plaats Hansa in de noordelijke deelstaat Jharkand is de jongenskostschool gevestigd in een recente 

nieuwbouw. Er verblijven op dit moment 50 jongens in de kostschool omdat de afstand naar huis te groot is of 

omdat de levensomstandigheden zodanig zijn dat ze niet thuis kunnen verblijven. In deze tribale omgeving is 

goed onderwijs nog niet zo lang beschikbaar.  

Het aantal leerlingen op de school bedraagt op dit moment 346. De school begint uit zijn jasje te groeien. 

Uitbreiding met lokalen is nodig. 

 

Met de vrouwengroepen is gesproken over de mogelijkheid tot het genereren van extra inkomsten.  

De vrouwen werken nu op het land, maar dat is slechts voor 4 maanden.  En bij een slecht seizoen nog minder.  

Enkele suggesties die zij opperden waren naailessen, houden van varkens, kleine winkeltjes, kweken van 

gember. De vrouwen zullen tijdens hun bijeenkomsten dit nader bespreken en voorleggen aan de 

projectcoördinator.  

 
 

 

 

Lucknow 

De Ursulinenzusters bieden hulp aan inmiddels 14 

dorpen in het Hardoi district. Het analfabetisme in dit 

district is hoog. De ongelijkheid tussen mannen en 

vrouwen is groot en er is weinig kennis op het gebied 

van hygiëne. Kindhuwelijken komen nog vaak voor. Ook 

heerst er veel bijgeloof.  

Voor vrouwen zijn er zelfhulpgroepen opgericht, waar 

inkomensgenererende activiteiten plaatsvinden. 

Vrouwen worden bewust gemaakt van hun rechten en 

worden zelfbewuster. Er wordt voorlichting gegeven op 

het gebied van gezondheidszorg, zwangere vrouwen 

worden begeleid en jonge kinderen worden ingeënt. 



Er is een opmerkelijk verschil met mijn eerste bezoek in 2011. De vrouwen bedekten toen hun gezichten en 

lieten zich niet zien.  Dit is echt veranderd. Ze willen gezien worden. Tijdens ons bezoek zong een groep meisjes:  

'ik ben een dochter en word de ster van de familie'.  

 

Ghosi 

De nieuwbouw van 8 klaslokalen is in gebruik genomen. De school telt 1500 leerlingen. Fr. Paulson is het 

nieuwe hoofd van de school. De school is zelfvoorzienend voor wat betreft de lopende kosten. En wellicht dat 

deze school ook steun kan gaan geven aan de nabijgelegen school in Mirpur. 

Sr. Shanti is sociaal werkster in Ghosi.  Klein maar dapper. Ze begeleidt de vrouwengroepen, die regelmatig de 

straat op gaan om voor hun rechten op te komen.  

 
 

Jabalpur 

Wij hebben tijdens onze reis ook de scholen in en rondom Jabalpur bezocht.    

De Abbot Baetenschool wordt op dit moment uitgebreid met 6 klaslokalen. De school heeft vergunning 

gekregen om les te geven tot en met de 9
e
 standaard. Dat is een goede ontwikkeling.  

De school in Damoh krijgt veel nieuwe aanmeldingen. Ook deze school zal uitgebreid moeten worden met 8 

klaslokalen. Er is dus flink wat werk aan de winkel.   

 

Al met al hebben we kunnen vaststellen dat er 

wederom hard wordt gewerkt om de projecten 

te realiseren en dat het geld gebruikt wordt 

waar het voor bedoeld is. Veelvuldig is 

besproken dat wij de projecten tijdelijk kunnen 

ondersteunen, maar op den duur zelfstandig 

moeten kunnen opereren. Er liggen vele 

nieuwe projectaanvragen, waar een moeilijke 

keuze uit gemaakt zal moeten worden.  Onze 

steun blijft nodig. 

 


