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COLOFON
Met deze Nieuwsbrief willen wij 
belangstellenden en donateurs 
over het werk van de Stichting 
Solidair met India informeren.

Kosten Gratis.

Aanvragen 
Stichting Solidair met India
Abdijstraat 49
5473 AD Heeswijk 
tel. (0413) 296 384 / 299 209
info@solidairmetindia.nl
www.solidairmetindia.nl

Giften graag onder vermelding van 
het nummer van het betreffende 
project: Rekening t.n.v. Stichting 
Missieprocuur Abdij van Berne 
'Solidair met India', 
IBAN NL18 RABO 012.01.10.660
Rabobank Bernheze.

Eindredactie Ellen van der Hart 
Coördinatie Joke van Zutphen 
Druk Berne Media, Heeswijk 

Wij houden ons aanbevolen voor 
opmerkingen en suggesties.

Bezoek ook eens onze website 
www.solidairmetindia.nl  
met informatie over de Stichting, 
de projecten, interessante links 
en veel foto’s.
Zeker een bezoekje waard!



Solidair met India

voorwoord

nieuwsbrief 'nieuwe stijl' van juli 2015 is tot onze tevredenheid goed 
ontvangen. Nu ligt de Kerstnieuwsbrief voor u. Zoals afgesproken in de 
oude vorm en met een diversiteit aan informatie over onze activiteiten. 
Zo levert Xavier (onze Indiase projectcoördinator) een rapportage. Onze 
directeur Joke van Zutphen doet verslag over haar recente bezoek aan 
projecten in de deelstaat Jharkand, en u leest een artikel van Ellen, onze 
nieuwsbriefredacteur, over met name intolerantie en onverdraagzaam-
heid in India.
In dit verband las ik bij toeval de volgende uitspraak op internet: when 
you have more than you need, build a longer table and not higher fences. 
Vrij vertaald: wat heb je aan rijkdom als je niet kan delen. Ofwel: hoe 
rijker we zijn hoe banger we worden. Een ontwikkeling die zich momen-
teel wereldwijd voordoet, waar wij ons op alle mogelijke manieren tegen 
moeten verzetten.
Wij van Solidair met India, roepen U op deze uitspraak te logenstraffen 
en ons te bekommeren om de armsten der armen in India.

Namens vrijwilligers, directie en bestuur wens ik U allen een gezegend 
Kerstfeest, Vrede en alle goeds in 2016.

Jan Holleman
voorzitter

De
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Kerstmis

Het is moeilijk voor te stellen dat Kerstmis 2015 in alle opzichten vreed-
zaam zal verlopen. Het afgelopen jaar hebben we op vele fronten te 
maken gehad met oorlog en geweld, met aanslagen op verschillende 
bevolkingsgroepen dichtbij en veraf en een niet aflatende vluchtelingen-
stroom van mensen die op zoek zijn naar veiligheid. Deze vluchtelingen-
stroom was al veel langer op gang, maar de laatste maanden beginnen 
we in Europa en in Nederland de gevolgen van heel dichtbij te ervaren. 

De relatie met de kerstgedachte is voor mij dat er voor Maria en Jozef geen 
plaats was in Bethlehem en nu ervaren de vluchtelingen hetzelfde. Ik hoop 
dat Kerstmis 2015 voor iedereen een moment van stilstaan is bij het belang 
van vrede en dat die vrede veel te maken heeft met onszelf, onze tolerantie, 
medeleven en gevoel van tevreden zijn met al het goede dat wij hebben. 
En daarbij bereid te zijn hierin andere mensen te laten delen. Niet alleen op 
het gebied van materiële zaken, maar vooral in het bieden van veiligheid, 
het gevoel van welkom zijn en het tolereren dat niet iedereen in hetzelfde 
plaatje past, maar ruimte latend voor andersgelovenden respectievelijk, 
andersdenkenden. We zouden met elkaar moeten nastreven dat we 
vreedzaam naast elkaar kunnen leven en elkaar het licht van Kerstmis gunnen 
en proberen dit vast te houden.
In India leven nog vele mensen in bittere armoede. Vooral vrouwen en 
kinderen leven vaak in een onveilige omgeving. Daar kunnen wij als Solidair 
met India met onze bijdragen veel aan doen door ze huisvesting te bieden 
en scholing mogelijk te maken. Samen zorgen voor een iets betere wereld in 
2016 is wat mij betreft een mooie kerstgedachte.
Ik wens u en uw dierbaren een vreedzame en veilige Kerst toe en een goed 
maar vooral gezond 2016. Graag vertrouw ik op uw steun voor ons werk in 
het komende jaar.

Liesbeth Steenbergen
Bestuurslid.
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projecten

Projectcoördinator Francis Xavier o. praem van de St. Norbert 
Abbey in het Indiase Jamtara is nu drie jaar werkzaam voor Solidair 
met India. Onlangs bezocht hij een aantal projecten met directeur 
Joke van Zutphen. Hij zegt met gemengde gevoelens terug te kijken 
op de laatste drie jaren. 

“Tot mijn grote vreugde ontdekte ik al snel dat Solidair met India in 
alle regionen van de Indiase samenleving actief is. Zij werken met 
en voor kinderen maar ook zieke en terminale mensen. Kinderen in 
risicogebieden, de onderkant van de samenleving, verwaarloosden, 
armen en ga zo maar door. Toen ik door het land mocht reizen 
met Joke om projecten te bekijken, gaf dit mij een gevoel van 
tevredenheid omdat wij in staat blijken te zijn een wezenlijke 
verandering tot stand te brengen in het leven van deze mensen. Het is 
natuurlijk niet zo dat wij hier een totale verandering en omschakeling 
van de samenleving tot stand kunnen brengen maar wij doen iets om 
hun kansen te verbeteren.

Meer behoefte                                  
Ik zag problemen die te maken hebben met de verschillen tussen rijk 
en arm, ontwikkeld en onderontwikkeld, met en zonder bezittingen, 
de hogere kasten en de kastelozen. India blijft zich ontwikkelen maar 
toch worden tegelijkertijd de armen armer. Het ontwikkelingsgebied 
dat wij willen bereiken is groot en de behoeften voor hulp wordt 
ook groter, terwijl de aangeboden hulp minder wordt. Wel wordt 
er steeds meer hulp geboden op microniveau, hierdoor veranderen 
de levens van de armen en behoeftigen ingrijpend. Want, het zijn 
de kleine druppels die uiteindelijk een grote oceaan vormen. Door 
doelen te stellen in kleinere groepen en gebieden zijn we in staat te 

Mijn ervaringen in India 

>>
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helpen en ons te focussen op meer ontwikkelingsactiviteiten op de 
lange termijn.
Het is een erg grote klus voor Solidair met India hier. 'God geeft 
elke vogel zijn voedsel, maar hij gooit het niet in het nest.' lijkt mij 
een passende quote van J. G. Holland. Ik ben zo blij dat Solidair zo'n 
belangrijk instrument is in het bereiken van de behoeftigen en dat ik 
daarbij een kleine rol mag spelen.                                  
Van Joke leerde ik om als lid van Solidair met India de wereld te 
bekijken. Voor haar is elk individu belangrijk en gelijkwaardig ondanks 
kleur, kaste of geloof. Zij zag de hopeloosheid in de ogen van de 
armen en zij was bereid om projecten te ondersteunen die op dat 
moment de meeste aandacht nodig hadden. 
Terwijl ik wandelde door dorpen waar mensen geen enkele 
basisfaciliteiten hebben, realiseerde ik me hoe gezegend ik ben. 
Dit werk heeft mijn sociale verantwoordelijkheid voor de minder 
gefortuneerde mensen vergroot en ik voel nu de opdracht die God 
mij heeft gegeven. Mijn hart is geraakt als ik de extreme armoede zie. 
'Zet je hart, je geest, je verstand en je ziel in voor zelfs de kleinste 
acties van de hulp. Dat is het geheim van het succes', aldus Swami 
Sivananda. Ik geloof dat als wij onze harten en geesten samen laten 
komen in wat wij doen, wij enorme veranderingen teweeg kunnen 
brengen. Ik wens en bid ervoor dat Solidair met India vele arme 
mensen zal bereiken in ons land.”

Met de beste wensen,
M. Francis Xavier, o. praem, projectcoördinator in India
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In 2009 is door Berne Anders in samenwerking met reisbureau Kras 
een reis georganiseerd naar India om op deze manier kennis te laten 
maken met de projecten van Solidair met India. Hieraan hebben 
27 personen deelgenomen. Naast een bezoek aan de Abdij van Jamtara 
zijn er vele steden en bezienswaardigheden bezocht.
Onze vraag is of er wederom belangstelling is voor een reis naar India. 
Dit kunt u kenbaar maken via info@solidairmetindia.nl
Bij voldoende interesse zullen wij gaan kijken wat de mogelijkheden zijn.

Bezoek aan India

???
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Schenkingen, legaten en erfenissen zijn van groot belang voor onze 
werkzaamheden in India. Elke bedrag, groot of klein, is van harte welkom.

Periodieke giften
Als u jaarlijks of vaker geld wilt geven aan Solidair met India, kunt u 
dat ook doen via een periodieke gift. Dit kan door middel van een 
onderhandse overeenkomst. Het voordeel van een zo vastgelegde 
periodieke gift is dat er geen minimum drempel geldt en er ook geen 
maximum is gesteld aan de aftrekbaarheid van deze gift. De gift is dus 
totaal aftrekbaar, wat al snel betekent dat de fiscus 42% of zelfs 52% 
van de gift aan u ‘terugbetaalt’. Als u periodiek een gift doet zonder dit 
vast te leggen, gelden de minder aantrekkelijke fiscale regels van een 
eenmalige gift. Periodieke giften zijn dan ook een goed alternatief voor 
een eenmalige gift, zeker bij kleinere giften die anders niet aftrekbaar 
zijn door de drempel van 1%. De gift kan worden vastgelegd met een 
onderhandse akte van schenking. Wij regelen dit graag voor u.

Op onze website www.solidairmetindia.nl vindt u onder het menu 
'Wat kunt u doen, schenken en nalaten' een formulier. Dit kunt 
u downloaden, invullen en printen. Na ondertekening mag u dit 
formulier aan ons toezenden, waarna wij voor verdere afhandeling 
zorg dragen. Uiteraard kunnen wij dit formulier desgewenst per e-mail 
of per post aan u toezenden. 
Daarnaast blijft onder bepaalde voorwaarden een eenmalige schenking 
ook aftrekbaar, mits het totaal aan giften meer is dan het zogenaamde 
drempelbedrag (=1% van het verzamelinkomen van de schenker met 
een minimum van € 60,=). 
Meer informatie hierover is te vinden op de website van de 
Belastingdienst, giften.

Schenken en nalaten

donaties

8



Nalaten
Voor Solidair met India zijn nalatenschappen een belangrijke inkomsten-
bron die hard nodig is om onze activiteiten te ondersteunen en financie-
ren. Voor u als donateur is het een mooie manier om, ook als u er niet 
meer bent, toch een wezenlijke bijdrage te kunnen blijven leveren aan het 
nuttige werk dat onze Stichting verricht. U zou kunnen overwegen om 
Solidair met India op te nemen in uw testament als erfgenaam. Ook is het 
mogelijk om in uw testament een legaat vast te leggen, waarbij u bepaalt 
welk bedrag of goederen Stichting Solidair met India ontvangt. U kunt 
een testament op laten maken bij een notaris naar uw keuze. Nalaten aan 
een ANBI-instelling zoals Solidair met India heeft als voordeel dat er geen 
belasting wordt geheven over de nalatenschap.

Eenmalige schenking
Ook eenmalige schenkingen zijn van harte welkom. Dit kunt u doen door 
geld over te maken naar onze rekening. U kunt rechtstreeks doneren via 
onze website. Kiest u ervoor om een bepaald project te steunen, dan 
kunt u dit project selecteren en uw donatie wordt automatisch aan dat 
project toegekend. Een andere vorm van doneren is via onze webshop. 
Daar bestelt u de artikelen, die wij vervolgens in India afleveren. Op onze 
facebookpagina worden regelmatig berichten geplaatst en oproepen 
gedaan voor een andere manier van rechtstreekse ondersteuning. Het zou 
fantastisch zijn als u onze pagina wilt liken en de berichten wilt delen. 
Zo worden veel meer mensen bereikt die wellicht ook ons werk willen 
ondersteunen. Mogelijk gaan zij dan ook over tot doneren aan Solidair 
met India. 
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intolerantie

Terwijl in Europa mensen zich zorgen maken over islamisering, doen 
velen dit in India over 'hindoeïsering'. Er gaat een golf van protest 
tegen intolerantie door het land. Auteurs en velen anderen staan op 
tegen het geweld en het kastenstelsel in het land. Bij verkiezingen 
in een deelstaat werd zelfs meer aandacht gevraagd voor de slechte 
positie van de Dalits, de kastelozen in het land. 

Een voorbeeld van intolerantie die de protesterenden geven is: 'Als een 
moslim een koe (het heilige dier) eet, kan hij wel vijf jaar cel krijgen'. 
Maar ook het verhaal van een jonge Dalit. Hij gaat niet vaak naar 
school. Niet omdat hij het niet aan zou kunnen, maar omdat hij door 
de onderwijzer, ander personeel en leerlingen gediscrimineerd wordt. 
Ze noemen hem een vuile Dalit, er is sprake van openlijke mishandeling, 
negeren en discriminatie. En de oproep om een standbeeld op te 
richten voor hindoenationalist Nathuram Godse. Hij schoot op 30 
januari 1948 de geweldloosheid predikende Mahatma Ghandi dood. 
Dit soort gedrag, religieuze intolerantie en geweld van 
bevolkingsgroepen is nu steeds vaker gespreksonderwerp. Zo 
retourneerden onlangs tientallen Indiase romanschrijvers, essayisten, 
toneelschrijvers en dichters hun boekenprijzen als uiting van een 
protest tegen dit 'klimaat van intolerantie' in hun land. De prijzen zijn 
toegekend door Indiaas meest prestigieuze literaire instituut, de Sahitya 
Akademi. Een van de meest prominente auteurs is journalist en schrijver 
Nayantara Sahgal, een nicht van Jawaharlal Nehru, de eerste premier 
van India. Zij verklaarde dat 'de cultuur van India's verscheidenheid en 
debatteren met elkaar door geweld wordt bedreigd'.  

Golf van protest in India
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De 55-jarige schrijfster Arundhati Roy, winnares van de Man Booker 
Prize voor haar boek De god van kleine dingen, stuurde haar in 1989 
gewonnen scenarioprijs terug. Met als reden: “Miljoenen minderheden, 
zoals moslims, christenen of leden van kleinere gemeenschappen 
worden gedwongen in angst te leven, onzeker over waar en wanneer 
geweld zal opduiken. Het protest dat nu gevoerd wordt is een vorm 
van politiek en in het land ongezien.” Ook filmregisseur Sanjay Kak gaf 
alle in zijn eigen land gewonnen filmprijzen retour. Als argumentatie gaf 
hij aan: “Door te protesteren maken we gebruik van onze zichtbaarheid 
en geloofwaardigheid om de groeiende angst te verwoorden van een 
grote groep Indiërs die minder zichtbaar blijven maar daarom niet 
minder gestoord worden door wat er rond hen gebeurt.”

Woede
De twee incidenten die bij de auteurs veel woede hebben opgewekt, 
zijn het lynchen van een moslimarbeider in september en de moord op 
een wetenschapper in augustus. Het eerste incident gebeurde in het 
dorpje Bisara, waar een menigte een man afslachtte van wie men dacht 
dat hij rundvlees had gegeten. Koeien zijn heilige dieren in het hindoe-
geloof. In het tweede geval werd hoogleraar Malleshappa Kalburgi, 
een prijswinnende auteur die kritisch was op religies, doodgeschoten 
door hindoe-extremisten. Ook de premier van het land, Narendra 
Modi, ligt onder vuur, omdat hij zich niet uitspreekt tegen de 
aanvallen. Modi zelf ziet de protesten dan weer als een manier om 
hem en zijn partij Bharatiya Janata onderuit te halen. Hoewel India een 
geseculariseerde grondwet heeft, blijft religie in alle onderdelen van 
de maatschappij zeer dominant en bestaan er bovendien zeer veel 
verschillende religieuze gemeenschappen naast elkaar. Zeker sinds 
zijn onafhankelijkheid, wordt India geteisterd door vlagen van geweld 
tegen religieuze minderheden.
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impressies

India september 2015

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 
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India september 2015

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 9e 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.
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Graag geven wij u een overzicht van een aantal afgeronde en doorlo-
pende projecten die dankzij uw hulp tot stand zijn gekomen. Achter deze 
opsomming schuilen duizenden arme mensen die ondersteuning hebben 
gekregen op hun weg naar een menswaardig bestaan. 

Afgeronde projecten:
Jamtara/Jabalpur
• Aanschaf schoolbus St. Norbertschool, Keolari
• Aanschaf 6 computers voor het studiehuis, Pune
• Aanschaf 43 computers voor 4 scholen, Jabalpur
Jharkand
• Aanleg 5 waterputten, Hansa
• Aanschaf 3 waterpompen om land te irrigeren, Hansa
• Reparatie van 2 huisjes, Hansa
Uttar Pradesh
• Bouw 8 klaslokalen St. Norbertschool school, Ghosi
• Keuken voor meisjesboarding, Mirpur
• Bouw 4 klaslokalen Shree Yesu Ashram school, Mirpur
• Aanschaf 5 fietsen, leerlingen Indara
• Reparatie huisje, Mirpur
Maharashtra
• Renovatie Cardinal Gracius Highschool, Mumbai
• Aanschaf 45 computers Cardinal Gracius Highschool, Mumbai
Karnataka
• Bouw centrum inkomensgenererend project, Narsipura
• Aanschaf machines voor drukkerij, NR Pura
Tamil Nadu
• Renovatie en nieuwbouw toiletten, Thiruvettriyur
• Renovatie school, Mathur
Kerala
• Reparatie Kusumagirischool, Mananthavady
• Drinkwatervoorzieningen, toiletten en huisjes Godavarikolonie, Mananthavady
• Aanschaf 50 naaimachines, Mananthavady
• Renovatie keuken en schilderwerk bejaardentehuis, Eravipuram
• Opstarten kindercreche, Mananthavady

roepia

Gerealiseerde projecten in 2015
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Doorlopende projecten:
Madhya Pradesh
• Opleiden begeleiders sociaal, medisch werk en buitenschools onderwijs, Jabalpur
• Geven van buitenschools onderwijs, Jabalpur
• Ondersteuning beroepsopleiding jongeren, Jabalpur
• Bijdrage in schoolkosten St.Norbertschool, Keolari
• Ondersteuning lopende kosten Abt Baetenschool, Jabalpur
• Ondersteuning lopende kosten Nirmalaschool, Jabalpur
• Hulp aan Tb-patiënten, Jabalpur
Jharkand
• Bijdrage in kosten jongenskostschool, Hansa/Khunti
• Avondlessen in Hansa/Khunti
• Ondersteuning medische post, Hansa/Khunti
• Ondersteuning lopende kosten scholen Hansa en Bande
• Inkomensgenerende activiteiten, Hansa/Khunti
• Aanschaf fietsen voor leerlingen school, 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
• Informeel onderwijs in Ghosi en Mirpur
• Sociale hulp in 12 dorpen in Hardoi villages, Lucknow
Maharashtra
• Buitenschools onderwijs, sloppenwijken Mumbai
Karnataka
• Opvang jongeren die met justitie in aanraking zijn geweest, 
 Echo Bangalore en Mysore
• Bijdrage in kosten Bernyschool en meisjes- en jongenskostschool, Jewargi
• Informeel onderwijs, Jewargi
• Ondersteuning vrouwengroepen, NR Pura
• Sociale hulp aan 4 dorpen, Narsipura
Tamil Nadu
• Hulp aan aidspatiënten, Sembattu
• Bijdrage in kosten voor school en kostschool, Thiruvettriyur
• Medische post, Thiruvettriyur
• Verpleegstersopleiding, Sembattu
Kerala
• Opleiding ongeletterde kinderen van tribale kolonies, Puthenpura en Godavari 
• Buitenschools onderwijs aan kinderen in sloppenwijken, Ernakulam
• Bijdrage in kosten opvangtehuis voor kinderen, Eravipuram
• Bijdrage in kosten huis voor ouderen, Eravipuram
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