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Solidair met India

voorwoord

die om ons heen raast, is nog niet over”, aldus PvdA-fractievoor-
zitter Diederik Samson bij de presentatie van het regeerakkoord 
'Bruggen slaan'. Ingrijpende bezuinigingsmaatregelen werden 
bekend gemaakt. Met evenals twee jaar geleden opnieuw weer een 
forse bezuiniging op ontwikkelingssamenwerking. Bruggen slaan is 
hier kennelijk niet van toepassing?

Ondanks de voortdurende groei van de economie van India, 
komt dit nog steeds niet ten goede aan de ca. 350 miljoen armen 
en achtergestelde groepen in dit onmetelijke grote land.  Voor 
deze bevolkingsgroep blijven wij ons met uw hulp inzetten, met 
projecten op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg en sociale 
voorzieningen. In deze nieuwsbrief ligt het accent op projecten in 
het Wayanad district in de deelstaat Kerala, waar wij samenwerken 
met de Norbertijnen van de Abdij van Manathavadi.
Tevens een verslag van Gwen van der Wijk uit ’t Harde over haar 
ervaringen tijdens haar verblijf in het hostel voor meisjes in Mirpur.
Een interviewtje met de voorzitter Aart van der Padt van de 
Stichting Opleiding Achterstandsjeugd, waar wij al vele jaren mee 
samenwerken. Bestuurslid Henk Kappen stelt zich aan u voor, hij is 
per 1 september jl. ons bestuur komen versterken. 

Tenslotte wil ik allen hartelijk bedanken voor de financiële onder-
steuning die onze Stichting ook het afgelopen jaar, ondanks de  
'om ons heen razende crisis', weer heeft mogen ontvangen.
Namens vrijwilligers, directie en bestuur wens ik u allen een geze-
gend kerstfeest, vrede en alle goeds in 2013. 

Jan Holleman,
voorzitter

“De crisis 
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Met hart en ziel voor elkaar

Kerstboodschap 

Elk jaar opnieuw roept het verhaal over 
de geboorte van Jezus in de kerstnacht 
romantische, nostalgische beelden op. 
Het roept bij velen van ons gedachten 
op uit onze vroege jeugd: de geurende 
kerstboom, kerstliederen, de kerststal, 
of - zoals bij ons thuis vroeger - de 
kerstgrot met opgespoten kunstsneeuw, 
beschuit met muisjes en hete thee na de 
nachtmis… Om bij weg te dromen. 
Al die gedachten en gevoelens mogen 
er natuurlijk zijn, maar belangrijker is het 
dat we de jaarlijks terugkerende bood-
schap ter harte nemen: in Jezus treedt 
God onze wereld binnen als ultiem 
teken van liefde en betrokkenheid op 
ons mensen. En dit teken is niet geheel 
vrijblijvend. 
Jezus' Blijde Boodschap, ja, zijn hele 
leven vraagt van óns - zijn volgelingen 
- om nu in deze tijd zijn zending voort 
te zetten. En dat is: het bevorderen van 
vrede en gerechtigheid voor allen, het 
liefdevol zorg dragen voor armen en 
misdeelden. 
Welnu, in de oprechte betrokkenheid 
van u allen op het werk van de Stichting 
Solidair met India, herken ik precies dát. 
Ons aller inzet voor de armen in India 
maakt dat wij elkaar met recht een zalig 
Kerstmis mogen toewensen.

Frank van Roermund o.praem.
Prior van de Abdij van Berne
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Solidair

samen

Stichting  Opleiding Achterstandsjeugd  India werkt samen met 
Stichting Solidair met India aan het verbeteren van de toekomst 
van (school)kinderen in India. Aan het woord is de heer Aart van der 
Padt, voorzitter sinds 2007.  

"In 1992 heeft de oprichter, heer O. Wibaut, na een vakantiereis naar 
India zich het lot aangetrokken van deze kasteloze kinderen, met 
name dalits en tribals. Tijdens die reis bezocht hij een project van de 
Norbertijn Dicky Bent. Father Bent had net in de plaats Indore Bent's 
Home geopend, een opvanghuis voor deze jongeren die geen kansen 
hadden in de normale maatschappij. Hij zorgde voor eten, drinken, 
onderdak en een opleiding. Heer O. Wibaut had met eigen ogen 
gezien dat de kinderen van onder meer de tribals daar geen kansen 

Plannen voor nieuwbouw

>>
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hadden op een goede, normale scholing. In eerste instantie heeft 
hij, met zijn familie, het nodige bijgedragen voor het project Bent's 
Home in Indore. In 2005 werd officieel een stichting opgericht ter 
ondersteuning van het opvanghuis."
De activiteiten van de stichting zijn inmiddels verder uitgebreid. 
Naast het bemoederen van Bent's Home, waar jaarlijks zo'n 25 jongens 
opgevangen worden, is er ook een girls hostel in Indore. Dit staat bij 
de St. Norbertschool, waar de meisjes tussen 4 en 16 jaar oud worden 
opgeleid. 
Stichting Achterstandsjeugd India ondersteunt ook het Jognicentrum 
in Jamtara, dicht bij de Abdij. "Daar hebben we een opleidingsinstituut 
voor korte cursussen. Inmiddels zijn er al meer dan 1000 jongeren 
opgeleid tot onder meer chauffeur, kleermaker, computeroperator, 
en ga zo maar door. In principe komen de kinderen dagelijks naar het 
opleidingsinstituut toe. Voor degenen die te ver weg wonen, is er een 
hostel bij gevestigd. Daar is jaarlijks ruimte voor zo'n 25 jongens van 
tribals en de dalits."
Op dit moment staat de stichting voor een belangrijke opgave:  
Bent's Home is echt aan vernieuwing toe. "We gaan een compleet 
nieuw huis bouwen, de grond is er. Binnenkort moeten wij geld 
daarvoor bijeenhalen. In al die jaren zijn er dankzij dit huis zoveel 
jongeren geholpen. Daarom zijn we nu op zoek naar € 100.000.  
Want nieuwbouw van Bent's Home is echt noodzakelijk!",  
stelt voorzitter Van der Padt.
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Solidair

ontwikkeling

Kerala nader bekeken 

>>

De deelstaat Kerala is gelegen in het uiterste zuidwesten van India. 
Het beslaat een gebied van 38.863 km2 (iets kleiner dan Nederland) 
en heeft een bevolkingsaantal van ca. 32 miljoen. Vanuit deze 
deelstaat kwam een heel dringend verzoek voor geld bij ons binnen. 

Achter de kustlijn van Kerala zijn veel kanalen, meren en rivieren die 
bekend staan als de backwaters. De bergen, de vele kokospalmen en 
de uitgestrekte theeplantages maken deze deelstaat tot een gewilde 
vakantiebestemming.
Maar ook deze staat kent haar eigen problemen. Neem het Wayanad 
district, gelegen in het noorden. Het is het meest achtergebleven 
gebied van Kerala. 90% van de bewoners is in hun dagelijkse 
onderhoud afhankelijk van de landbouw. Koffie, thee, cacao, peper 
en vanille zijn de belangrijkste producten. 
Naast deze producten wordt er veel rijst geteeld. Door een daling 
van de prijzen zijn veel boeren in de problemen geraakt. Het aantal 
zelfmoorden in dit district is daarom hoog. 

Adivasi
17% van de bevolking bestaat uit in stamverband levende groepen, 
Adivasi geheten. Zij behoren tot de meest achterstelde groepen op 
het gebied van alfabetisme, inkomen en gezondheid. Ondanks dat ze 
een grote groep vormen, hebben ze geen volksvertegenwoordigers 
die hun belangen behartigen. 
De Norbertijnen van Mananthavady hebben initiatieven genomen 
om deze groep te ondersteunen. Hiervoor is het Sneha Norbertine 
Charitable Trust opgericht. Door middel van onderwijs en 
bewustwordingsprogramma’s op dorpsniveau richten zij zich op 
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de zelfbeschikking en zelfredzaamheid van de mensen. Er zijn 
verschillende activiteiten specifiek gericht op verbetering van 
de levensomstandigheden en het welzijn van de armen en de 
gemarginaliseerden, ongeacht kaste, kleur, ras of religie.

Dankzij de inspanningen van de Norbertijnen zijn er zo’n 1.000 
vrouwen lid van een zelfhulpgroep. Er zitten zo’n 20 vrouwen in 
een groep. Zij komen maandelijks bijeen om hun activiteiten en 
problemen te bespreken. 
Daarnaast worden er bewustzijnsprogramma’s aangeboden. Hierin 
wordt het belang van onderwijs, hygiëne, gezondheid, biologische 
landbouw besproken en trainingen gegeven om inkomen te 
genereren. Te denken valt aan paddenstoelen kweken, naailessen 
volgen, tassen maken, tapijten maken en graan malen.
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Daar waar geen goede drinkwater-
voorzieningen zijn worden voorzieningen 
aangelegd. De huisvesting is voor velen zeer 
slecht. Ook hieraan wordt aandacht besteed. 
Er wordt gestimuleerd dat de kinderen 
naar school gaan. Hiervoor worden onder 
meer schooluniformen, boeken, transport, 
schooltassen verstrekt. 

Verzoek
Onlangs kregen wij een dringend verzoek 
voor nieuwe huisjes (proj.nr. 30200) en de 
aanleg van een drinkwatervoorziening (proj.
nr. 38810) voor de Mandamoola kolonie.
Deze kolonie ligt op een heuvel en op dit 
moment moeten de mensen 2 kilometer 
verderop in het dal water halen.
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Tijdens mijn verblijf in India in september jl. heb ik een bezoek 
gebracht aan het Wayanad district, gelegen in het noordelijk deel 
van Kerala. Vanuit het Sneja-centrum vinden er verschillende 
werkzaamheden plaats. Enige tijd geleden hebben de Norbertijnen 
ons gevraagd een aantal mensen te helpen die ernstige problemen 
hadden. Dankzij uw steun hebben wij dit kunnen doen.  
Hier volgt het verhaal van Sreeja. 

Een jaar geleden
Sreeja leeft in de Godavari kolonie in het Wayanad district in Kerala. 
Ze is 19 jaar oud. Met haar man, schoonmoeder en schoonbroer leeft 
zij in een tent, bedekt met koeienuitwerpselen. Ze leven in de bossen. 
De grond van de kolonie is eigendom van de overheid.
Haar man is dagloner op een nabij gelegen plantage. De levensstan-
daard is erg laag. Ze hebben nog geen kinderen. 
Sreeja heeft baarmoederkanker. Vanwege gebrek aan financiële midde-
len wordt een geneeskundige behandeling uitgesteld. Een treurige 
situatie.

Dit jaar, op bezoek bij Sreeja
Het tij is gekeerd. Dankzij wat geld vanuit Nederland ziet haar 
toekomst er heel anders uit. Voor ons was dit een beetje; voor haar 
een wereld van verschil.
Ze leven nu in een stenen huisje. De overheid heeft het land van de 
kolonie aan de bewoners gegeven. Nu hebben ze een stukje grond 
voor henzelf en kunnen ze het land cultiveren. Sreeja is onder medi-
sche behandeling. Omdat ze toch tijdig met haar geneeskundige 
behandeling (chemotherapie) is gestart, kon haar baarmoeder behou-
den blijven. De chemo is goed aangeslagen. Ze dient nog een half jaar 
medicijnen te nemen. Ze is nu aan het revalideren en doet zelf weer 

leven

Het levensverhaal van Sreeja 
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het huishoudelijk werk. Een uitzichtloze situatie is omgezet in een 
hoopvolle toekomst.
Sreeja is actief lid van een zelfhulpgroep voor vrouwen. Ze wil ook 
heel graag meehelpen in het Sneha centrum, waar inkomensgenere-
rende activiteiten plaatsvinden. 
Ze is dolblij met de steun die ze gekregen heeft. Dankzij deze steun 
ziet haar toekomst er veel rooskleuriger uit. 

Dit is slechts een van de vele verhalen. Er zijn er zoveel meer. Help ons 
helpen.

Joke van Zutphen, directeur

Solidair
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India

'Niet saai maar interessant 
 en soms zelfs leuk'

Gwen van der Wijk uit ’t Harde verblijft drie maanden in India. 
Zij is, na navraag bij Solidair met India, bij Prem Arockia in Mirpur 
en Ghosi terechtgekomen. Samen met haar Hongaarse vriend 
helpt ze mee met de dagelijkse bezigheden. Gwen schreef een 
enthousiaste brief, die wij hier in verkorte en beetje bewerkte versie 
weergegeven.  

"Hallo! 
Voor degenen die geen flauw idee hebben wie ik ben (en dat zullen 
de meesten van jullie zijn), zal ik me even kort voorstellen. Ik ben 
Gwen, 18 jaar, net klaar met de middelbare school en nu in Mirpur 
om vrijwilligerswerk te doen en ondertussen iets meer over de 
wereld te weten te komen. 
Mirpur is een verzameling kleine en erg arme dorpjes in het noorden 
van India, in de staat Uttar Pradesh, waar Norbertijnse broeders en 
zusters van de Ursuline Franciscus orde samenwerken om een van 
de armste delen India ontwikkeling en verbetering te brengen. Dat 
doen ze, zoals jullie misschien weten, door middel van verschillende 
projecten, namelijk een school, met onderdak en eten voor een klein 
deel van de leerlingen, een klein medisch centrum en verschillende 
sociale projecten. 
Op het moment wonen er vijf zusters in Mirpur; zuster Shaila 
(schooldirecteur, lerares en toezichthouder van de projecten), 
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zuster Gracilda (verpleegkundige, runt het kleine medische centrum), 
zuster Cecilia (lerares en hoofdverantwoordelijke van de meisjes in 
de kostschool), zuster Suyota (leiding allerlei sociale projecten) en 
zuster Ranjeeta (lerares van de eerste klas). 
Daarnaast wonen er nog twee meisjes in het zusterhuis; Deepika, 
een zuster-in-opleiding die bij hen is om ervaring op te doen en 
Engels te leren en Nemeela, een meisje uit het dorp die als kokkin en 
schoonmaakster werkt in ruil voor onderdak, eten en wat geld om 
haar familie te onderhouden en haar studie te betalen. 
Ik woon in het huis van de zusters en zij hebben mij volledig 
opgenomen in hun leven. Omdat de meeste mensen hier (alleen) 
Hindi spreken, kan ik helaas geen les geven of helpen bij de sociale 
projecten. Er zijn wel veel andere dingen waarbij ik kan helpen, 
vooral administratie en computerwerk. Dat klinkt misschien saai, 
maar dat is in werkelijkheid voor mij helemaal niet. Het is vaak simpel 
en dus snel gedaan, maar wel erg interessant en soms zelfs gewoon 
leuk. Powerpoint-presentaties moeten in Indische stijl bijvoorbeeld, 
dat betekent veel kleuren! 
Ik heb vooral veel inkomstengegevens van de school ingevoerd in de 
computer. Dat was op zichzelf niet bijzonder leuk om te doen, maar >>

Solidair
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ik leerde dat er echt niet zoveel euro’s nodig zijn voor een goede 
opleiding. Het was leuk om de spelling van namen te leren, om te 
leren dat achternamen alleen gebruikt worden als twee kinderen 
dezelfde voornaam hebben. Achternamen zijn hier sowieso niet zo 
belangrijk, mensen vragen eerder naar je vaders en moeders naam en 
ik denk dat het zelfs zou kunnen dat veel mensen geen achternaam 
hebben. 
En ik doe nog veel meer leuke dingen Zo leer ik pater Arockiadass 
Nederlands, omdat hij misschien die kant op gaat. Onlangs hielp ik bij 
de ‘health check-up’ van alle schoolleerlingen. Ook ben ik een paar 
dagen met zuster Suyota naar de dorpjes geweest waar de groepen 
vrouwen die samen geld sparen elkaar ontmoetten.
Op school help ik met bijvoorbeeld de Engelse lessen en 
computerlessen. Hiervoor staan in een kamertje drie (ouderwetse) 
computers. Zij werken alleen als er stroom is en achter elke 
computer zitten drie á vier kinderen. Elke tien minuten wisselen 
zij met de andere kinderen in de klas, zodat iedereen even de tijd 
heeft om iets te doen. Klassen bestaan meestal uit gemiddeld 50-60 
leerlingen, vaak meer, soms minder. De school kent nu groep 1 tot en 
met klas 8, maar er worden lokalen gebouwd voor klassen 9 en 10. 
Genoeg te doen dus, en dan heb ik nog lang niet alles opgenoemd... 
Omdat elke dag zo verschillend is, gebeurt het vaak dat ik opsta 
zonder precies te weten ga doen, maar dat is voor mij juist een 
hele fijne en verfrissende ervaring. Zeker in vergelijking met het 
Europese leven waarin alles al weken/maanden/jaren van tevoren 
is ingepland. Ik geniet van mijn werk hier, en ik zie het bijzonder 
indrukwekkende werk dat de zusters hier doen! Kort samengevat is 
het dus gewoon een enorm bijzondere en geweldige ervaring om 
hier te zijn!"

Gwen van der Wijk
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duurzaam

"It is moment to pause still, and remember with gratitude the great 
hearts that walked with us to this mission accomplished. You will 
be always remembered and cherished in our hearts and in the 
hearts of many young mind."

Dit bericht kregen wij onlangs vanuit Koppa in de Indiase deelstaat 
Karnataka. Hier werd dankzij uw hulp de St. Norbertschool 
opgeleverd. In Karnataka leeft 84% van de bevolking op het 
platteland. De meerderheid van de bevolking is hindoe. De kwaliteit 
van het onderwijs op de overheidsscholen is laag, met veel uitval. 
Om eenieder toch de kans te geven op goed onderwijs zijn de 
Norbertijnen in 2004 gestart met een English Medium school. Het 

St. Norbertschool in Koppa 

Solidair
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leerlingenaantal was 37. Vervolgonderwijs wordt vaak in het Engels 
gegeven. Om goed aan te kunnen sluiten op het vervolgonderwijs, 
wordt er op deze school voornamelijk in het Engels les gegeven. 
Door een goede beheersing van de Engelse taal, nemen de kansen in 
het vinden van een goede baan aanzienlijk toe. 

CBSE-status
Dankzij de goede kwaliteit van het onderwijs steeg het aantal 
aanmeldingen snel. Dit was in 2005 een reden om een nieuwe 
school te bouwen, die in 2007 klaar was. Inmiddels heeft de school 
ook de CBSE-status. Dit is een landelijk erkende status waaraan 
kwaliteitseisen zijn verbonden. Zo mag bijvoorbeeld het aantal 
kinderen in de klas niet meer bedragen dan 40. Ook hierdoor steeg 
het aantal aanmeldingen weer, en groeide de school uit tot een 
totaal van 630 leerlingen. De eerste 22 leerlingen hebben inmiddels 
examen gedaan met zeer goede resultaten.
Er wordt les gegeven van kleuterschool tot klas 10 (16-jarigen). De 
school is inmiddels zelfvoorzienend. Om ook klas 11 en 12 te kunnen 
realiseren, was uitbreiding gewenst. De school heeft een u-vorm. Aan 
beide zijden werden 4 extra klaslokalen op de tweede verdieping 
gebouwd.
Op 29 november 2011 is gestart met de bouw door de aannemer. 
De bouw werd zorgvuldig gepland zodat er geen lessen verstoord 
werden.
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Het bouwproces
•	 oprichten	van	betonnen	kolommen
•	 metselen	van	de	muren
•	 dak,	bestaande	uit	een	staalconstructie	met	pannen
•	 pleisteren	van	de	wanden
•	 aanbrengen	van	elektriciteit,	loodgieterwerk	en	schilderwerk
•	 tegelwerk	op	vloeren
•	 26	aluminium	ramen	geplaatst
•	 10	houten	deuren	geplaatst
•	 8	toiletten	en	12	urinoirs
•	 wasgelegenheid

De school werd in augustus van dit jaar opgeleverd. Uit 
bovenstaande beschrijving is duidelijk dat de bouw snel en 
met succes werd afgerond. In totaal zijn er nu 26 klaslokalen, 
ruimtes voor de 55 personeelsleden, een science lab, bibliotheek, 
sportruimte en handarbeidruimte. Dankzij de uitbreiding is 
er plaats voor 320 kinderen extra. Nog steeds zijn er echter 
kinderen die het schoolgeld niet of slechts gedeeltelijk kunnen 
betalen. Zij krijgen gratis les. Dankzij het groeiend aantal 
leerlingen, is het mogelijk om meer leerlingen toe te laten die 
anders niet naar school zouden kunnen. 
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Even voorstellen 
Henk Kappen 
is bestuurslid

Henk Kappen woont sinds vier jaar weer in 's-Hertogenbosch. Hij 
is er geboren maar verliet al na een paar jaar de stad. De laatste 20 
jaar heeft hij, vanwege zijn werk, op de Veluwe gewoond. Jaarlijks 
kwam hij met zijn vrouw naar Oeteldonk, om er soms ook carnaval te 
vieren. Sinds september van dit jaar is hij bestuurslid van de Stichting.  

"Ik ben geboren in Den Bosch, maar heb vooral buiten de stadsgrenzen 
gewoond. Toen ik vier jaar geleden terugkeerde in de stad, wilde ik me ook 
graag ergens voor in gaan zetten. Als vrijwilliger ben ik toen begonnen bij 
de Vincentiusvereniging. Wij spannen ons in voor de armen in de Bossche 
samenleving. Zo verzorgden wij onder andere de grote kerstmaaltijd in het 
Theater aan de Parade voor 800 mensen. 
Via deze vereniging leerde ik bestuurslid Herman Olde Hampsink kennen. Hij 
heeft mij gevraagd deel te nemen in het bestuur. Dat wilde ik graag want ik 
heb een zekere sympathie voor het land India. Een van mijn twee zonen heeft 
er een jaar gewerkt in een leprakolonie. Samen met zijn vriendin zette hij zich 
in als vrijwilliger. Wij zijn ook op bezoek geweest en hebben met eigen ogen 
de armoede daar kunnen zien. We hebben gemerkt dat onderwijs en goede 
medische hulp zeer gewenst is. Zeker voor de tribals en de dalits. Als je in India 
een beetje buiten de boot valt, heb je echt veel pech. Vanuit overheidswege 
wordt er dan niet voor je gezorgd.

Er zijn enorm grote noden in India. Ik vind het bijzonder van Stichting Solidair met 
India dat er een breed scala aan projecten wordt gesteund. Deze brede inzet trok 
mij in het bijzonder aan om mijzelf ook als vrijwilliger in te zetten voor het land. 
De laatste 10 jaar van mijn werkzame leven werkte ik als lid van de Raad van 
Bestuur van het handelsconcern Pon. Ik ben nu zo 'n 10 jaar gepensioneerd. In 
het begin deed ik nog wel wat advieswerk maar op een gegeven moment wilde 
ik mijn kwaliteiten ook op vrijwillige basis in gaan zetten. Toen wij weer in Den 
Bosch kwamen wonen, was dat een mooi moment."
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inspirerend

Op reis door India

In september ging Joke van Zutphen, directeur van Solidair met 
India, op reis door het land. Samen met de Indiase projectleider fr. 
Arulanandu bezocht zij projecten in de staten Uttar Pradesh, Madhya 
Pradesh, Jharkand, Karnataka en Kerala. Een kort verslag. 

"Het doel van deze reis was om de projecten te bekijken en te 
bespreken met de projecthouders die het allemaal realiseren. In 
totaal heb ik 14 plaatsen en zo’n 30 projecten bezocht. Ik heb kunnen 
constateren dat er keihard gewerkt wordt en dat de projecthouders 
zeer gemotiveerd zijn. 

Enkele bijzonderheden
•	De	uitbreiding	van	de	St.	Norbertschool	in	Keolari	(Uttar	Pradesh)	

verloopt zeer goed. Deze school zal binnen een paar maanden in 
gebruik kunnen worden genomen. 

•	Met	de	realisering	van	het	inkomensgenererend	centrum	in	
Mananthavady (Kerala) is gestart. De grond is uitgegraven en de palen 
zijn uitgezet. De bouw is begonnen.

•	De	uitbreiding	van	de	Abt	Baetenschool	in	Jabalpur	(Uttar	Pradesh)	
verloopt weer voorspoedig. De bouw had wat vertraging opgelopen 
door problemen met de aannemer. Een andere aannemer is 
aangetrokken en de bouw vordert gestaag. De verwachting is dat de 
school binnen 2 maanden opgeleverd kan worden.

•	 In	Khunti	(Jharkand)	zijn	kippenhokken	gebouwd	om	inkomen	
te genereren voor diverse families. Ook zijn er waterpompen 
aangeschaft en waterputten geslagen. De medische post wordt 
veelvuldig bezocht. Een zuster verleent eerste hulp, geeft voorlichting 
aan zwangere vrouwen, behandelt malaria en tb-patiënten. Voor 
het buitenschools onderwijs is zeer veel belangstelling. Het aantal 
aanmeldingen op de school is groot. Ook het aantal meisjes neemt 
toe. Een uitbreiding van de school is zeer noodzakelijk. 
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•	De	Ursulinenzusters	verlenen	hulp	aan	12	dorpen	in	het	Hardoi	district	
(Madhya Pradesh). Ze geven buitenschools onderwijs, voorlichting in 
de dorpen op het gebied van gezondheidszorg en het immunisatie 
programma. Ook is er een aantal zelfhulpgroepen voor vrouwen 
opgericht. Ze richten zich met name op kinderen, jeugd en vrouwen. 
De infrastructuur is verbeterd. De betrokkenheid van de bevolking is 
groot. Men is erg blij met de hulp die geboden wordt. 

•	De	vrouwengroepen	in	Indara	zijn	erg	actief.	Ze	sparen	geld,	helpen	
elkaar in het veld wanneer nodig. Ze helpen elkaar ook bij sociale 
gebeurtenissen zoals huwelijk, ziekte etc. De omgeving wordt goed 
schoongehouden. Ze genieten vertrouwen van de mannen. Dat is een 
mooie ontwikkeling. 

•	Maar	je	ziet	ook	dat	er	veel	armoede	is.	De	huisvesting	is	soms	
erbarmelijk. Een groot aantal kinderen heeft geen geld voor de 
schoolbijdrage, uniformen en boeken. De voeding is eenzijdig 
waardoor kinderen echt te klein zijn voor hun leeftijd. De sanitaire 
voorzieningen ontbreken, er zijn overvolle klaslokalen. Kortom ….. er is 
nog veel te doen.

Dit is slechts een greep uit alle projecten. Geconstateerd kan worden 
dat het geld goed besteed wordt, vooral aan de allerarmsten. Er zijn 
veel mensen geholpen op het gebied van onderwijs, inkomen genereren, 
huisvesting en gezondheidszorg. 

Graag wil ik u danken voor uw betrokkenheid bij onze medemens in 
India."

Joke van Zutphen
directeur
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Graag geven wij u een overzicht van een aantal voltooide 
projecten die dankzij uw hulp tot stand zijn gekomen. Achter deze 
opsomming schuilen duizenden arme mensen die nu ondersteuning 
hebben gekregen op hun weg naar een menswaardig bestaan.

Jamtara/Jabalpur
•	 Opleiden	begeleiders	sociaal,	medisch	werk	en	buitenschools	onderwijs,	Jabalpur
•	 Geven	van	buitenschools	onderwijs,	Jabalpur
•	 Ondersteuning	beroepsopleiding	jongeren,	Jabalpur
•	 Uitbreiding	met	lokalen	St.	Norbertschool,	Keolari
•	 Uitbreiding	met	lokalen	Abt.	Baetenschool,	Jabalpur
•	 Hulp	aan	Tb-patiënten,	Jabalpur
•	 Management	en	economiecursussen	priesters,	Jabalpur
•	 Inkomensgenererende	activiteiten	voor	kleine	boeren	en	steenbakkers,	Jabalpur

Bihar & Jharkand
•	 Bouwen	van	kippenhokken,	Hansa/Khunti
•	 Aanleg	waterputten,	Hansa,	Khunti
•	 Aanschaf	waterpompen	om	land	te	irrigeren,	Hansa/Khunti
•	 Reparatie	van	huisjes,	Hansa/Khunti
•	 Kosten	voor	jongenskostschool,	Hansa/Khunti
•	 Avondlessen,	Hansa/Khunti
•	 Ondersteuning	medische	post,	Hansa/Khunti

Uttar Pradesh
•	 Naailessen,	Indara
•	 Bijdrage	voor	kostschool	voor	jongens,	Indara
•	 Bijdrage	voor	kostschool	voor	meisjes,	Mirpur
•	 Bijdrage	in	schoolkosten,	Indara
•	 Bijdrage	in	schoolkosten,	Mirpur
•	 Medische	posten	in	Mirpur	en	Ghosi
•	 Inrichting	kostschool,	Mirpur
•	 Informeel	onderwijs	in	Ghosi	en	Mirpur

roepia

Gerealiseerde projecten in 2012
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•	 Zelfhulpgroepen	voor	vrouwen,	Indara,	Mirpur,	Ghosi
•	 Sociale	hulp	in	12	dorpen	in	Hardoi	villages,	Lucknow
•	 Opleiding	tot	gynaecologe,	Sr.	Vidhya,	Lucknow
•	 Aanschaf	tractor	met	toebehoren,	Indara
•	 Aanschaf	twee	motorfietsen,	Indara

Maharashtra
•	 Studiehulp	en	aanschaf	schoolmaterialen	voor	kinderen,	Puna

Madhya Pradesh
•	 Aidsprogramma,	Indore
•	 Beroepsgerichte	opleiding	en	huisvesting	voor	jongeren,	Indore
•	 Bijdrage	in	kosten	meisjeskostschool,	Indore

Karnataka
•	 Opvang	jongeren	die	met	justitie	in	aanraking	zijn	geweest,	
 Echo Bangalore en Mysore
•	 Bijdrage	in	kosten	Bernyschool,	Jewargi
•	 Informeel	onderwijs,	Jewargi
•	 Ondersteuning	vrouwengroepen,	NR	Pura
•	 Uitbreiding	school,	Koppa
•	 Renovatie	van	huisjes,	NR	Pura
•	 Dieselpompen,	Ravoor
•	 Meubilair	voor	nieuwe	kostschool,	Koppa
•	 Boeken	voor	technische	opleiding,	NR	Pura
•	 Bouw	huisjes,	Mallanthur	en	NR	Pura
•	 Aanleg	waterput,	Mallanthur
•	 Aanschaf	dieselpompen,	Ravoor

Tamil Nadu
•	 Zaden	voor	landbouworganisatie,	Thiruvettriyur
•	 Fietsen	voor	de	leerlingen	van	de	school,	Thiruvettriyur	
•	 Hulp	aan	aidspatiënten,	Sembattu
•	 Bijdrage	in	kosten	voor	kostschool,	Thiruvettriyur
•	 Medische	post,	Thiruvettriyur
•	 Naailessen	in	Thiruvettriyur	
•	 Opslagplaats	voor	zaden,	Thiruvettriyur
•	 Renovatie	huisjes,	Ramnad
•	 Opslagplaats	voor	granen,	Thiruvettriyur

Kerala
•	 Beroepsopleiding	studenten,	Eravipuram
•	 Aanschaf	boeken	en	uniformen,	Eravipuram
•	 Bijstand	aan	30	zeer	arme	families,	Eravipuram
•	 Opleiding	ongeletterde	kinderen	van	tribale	kolonies,	Puthenpuraen	Godavari	
•	 Renovatie	huisjes,	Mananthavady
•	 Buitenschools	onderwijs	aan	kinderen	in	sloppenwijken,	Ernakulam
•	 Herbouw	van	huisjes	na	overstroming,	Mananthavady
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