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Solidair met India

voorwoord

deze nieuwsbrief ontvangt hoop ik dat we inmiddels van mooi en 
aangenaam zomerweer kunnen genieten, want tot nu toe is het een 
koud en guur voorjaar geweest. Wat dat betreft is het een afspie-
geling van het huidige financiële klimaat in ons land en in Europa. 
De gevolgen hiervan zijn, door het teruglopen van onze inkomsten, 
bij onze Stichting steeds duidelijker voelbaar. Daar tegenover staat 
dat, als gevolg van de sterke economische groei in India, de bouw-
kosten van onze projecten aanzienlijk stijgen. 

Ondanks deze sterke economische groei zijn er nog steeds ruim 400 
miljoen mensen in India die met minder dan € 1.= per dag moeten 
rond komen, aldus de NRC enkele weken geleden. Voldoende reden 
voor ons om de kinderen van deze bevolkingsgroep met goed on-
derwijs in de gelegenheid te stellen hun leefsituatie te verbeteren.

In deze nieuwsbrief aandacht voor: 
- onze projecten in de deelstaat Jharkand
- de positie van de vrouwen in India, enkele keren op 
 afschuwelijke wijze in het nieuws
- Fr. Xavier o.praem, die per 1 jan jl. Fr. Arulanandu o.praem is 
opgevolgd als projectcoördinator voor onze projecten in India.
Kortom weer een nieuwsbrief met veel informatie over de 
ontwikkelingsactiviteiten van onze Stichting, naar ik hoop 
voldoende reden en motivatie om ons werk financieel te blijven 
ondersteunen. Namens onze vrijwilligers, directie en bestuur wens 
ik U veel leesplezier en vooral ook een mooie zomer.

Jan Holleman,
voorzitter

Als u 
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Met hart en ziel voor elkaar

INDIADAG 2013

Bezoek uit India
De jaarlijkse Indiadag van de Stichting Solidair met India vindt plaats op  
9 november 2013. U ontvangt na de zomervakantie een uitgebreide 
uitnodiging met programma. 

We kunnen u nu al mededelen dat fr. Prem Arockia o.praem., voormalig 
directeur van Solidair met India en voor velen van u een bekende, aanwezig 
zal zijn. Ook de huidige projectcoördinator in India, fr. Francis Xavier 
o.praem., is op die dag aanwezig in Heeswijk-Dinther. 
Wij zijn zeer verheugd hen te mogen ontvangen en zien uit naar hun komst.

Fr. Francis Xavier heeft een jarenlange ervaring als projecthouder in 
Thiruvettriyur in de deelstaat Tamil Nadu. Aldaar heeft hij vele sociale 
projecten gecoördineerd zoals begeleiding van de landbouworganisatie, 
aanleg watervoorzieningen, bouw huisjes, opzetten medische posten, 
realisering opslagplaats voor zaden, irrigatieprojecten etc.

Fr. Xavier (rechts)
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Jharkand

De deelstaat Jharkand is gelegen in het noorden van India.  
De oppervlakte bedraagt 79.700km2 en telt 27 miljoen inwoners. 
De activiteiten van Solidair met India vinden plaats in Hansa/
Khunti. In dit gebied zijn 8 dorpen, de bevolking bestaat uit 
zo’n 15.000 mensen. 

Jharkand is een van de armste staten van India. Het grootste 
deel van de bevolking behoort tot de adivasi (tribalen) en dalits 
(kastelozen); twee groepen die in India gediscrimineerd worden. 
Er heerst veel bijgeloof onder de mensen. Het analfabetisme is 
hoog. De maatschappelijke en levensstandaard is erg laag. Vaak 
is er geen elektriciteit in de woningen, die veelal van zeer slechte 
kwaliteit zijn. Het drankmisbruik onder de bevolking is eveneens een 
probleem. Om deze omgeving tot een hoger plan te ontwikkelen 
zijn er door de Indiase Norbertijnen diverse inkomensgenererende 
activiteiten gerealiseerd, zoals het opzetten van kippen-, varkens- en 
geitenbedrijfjes. Daarnaast is een aantal waterpompen aangelegd 
om het land te irrigeren zodat de opbrengst van deze stukjes 
landbouwgrond verbeterd kan worden. 

Scholing
Omdat er in elk dorp een overheidsschool is voor peuters en 
basisschoolleerlingen is, is door de Norbertijnen in 2008 ervoor 
gekozen om onderwijs aan te bieden voor kinderen van 11 tot 15 
jaar. Deze school is erg in trek en telt inmiddels zo’n 180 leerlingen. 
De ervaring heeft geleerd dat het niveau van de leerlingen van de 
overheidsscholen schrikbarend laag is. Dit wordt mede veroorzaakt 
door overvolle klassen en te weinig gekwalificeerde leerkrachten. 

Jharkand nader bekeken

Bouw van kippenhok

>>
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Sommige kinderen kunnen zelfs hun eigen naam niet schrijven. 
Vanwege dit (enorme) niveauverschil is er geen aansluiting op het 
geboden vervolgonderwijs. Kinderen halen de toelatingstest niet of 
haken vroegtijdig af. De goede leerlingen lijden hieronder. Steeds 
meer ouders vroegen dan ook aan de Norbertijnen om een primary 
school te starten, zodat de kinderen van jongs af aan goed onderwijs 
krijgen, de kinderen met plezier naar school gaan en de uitval beperkt 
wordt. De Norbertijnen wilden graag voldoen aan deze vraag om 
onderwijs aan te bieden voor peuters en basisschoolleerlingen. Op 
deze manier kunnen de kinderen vanaf het begin goed onderwijs 
krijgen. Hiervoor was echter uitbreiding van de school nodig.

Ontwikkeling
De uitbreiding van de school is een goede stap voorwaarts voor 
de groei en ontwikkeling van Hansa. De kinderen hebben dankzij 
het onderwijs gereedschap in handen om een betere toekomst 
te creëren. Het was een droom van de mensen in Hansa en de 
omliggende dorpen. Deze droom kan Solidair met India nu realiseren. 
De financiering is rond en de bouw van de school is inmiddels gestart.
Er is opvang geregeld voor jongens die te ver van school wonen. In 
2010 zijn er ook zusters naar Hansa/Khunti gekomen die eenzelfde 
opvang verzorgen voor meisjes. De ruimte van de jongens is in zeer 
slechte staat daarom kwam het verzoek voor nieuwbouw. Solidair 
met India heeft aan deze vraag kunnen voldoen, de bouw is in volle 
gang. 

Malaria
Er heerst veel malaria in dit gebied. Via voorlichting probeert men 
de mensen te overtuigen om zich tijdig te laten behandelen. Maar 
veel mensen sterven omdat deze behandeling onmogelijk is vanwege 
gebrek aan financiële middelen. Tegen een zeer klein bedrag kan 
echter medicijnen verstrekt worden ter voorkoming van deze ziekte 
die te behandelen is. Dankzij Solidair met India worden er steeds 
meer medicijnen geregeld voor de zieken. 
Het is fantastisch om te zien hoe in korte tijd vele dingen gerealiseerd 
worden zowel op het gebied van onderwijs, medische voorzieningen 
en het genereren van inkomen.
Dank u wel voor uw geweldige steun. Het is meer dan de moeite 
waard.

Joke van Zutphen
Directeur Solidair met India
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verandering

Kolonies

>>

Fr. Jose in de Godavarikolonie

De Puthenpura- en Godavarikolonies liggen op een heuvel vlakbij  
de Priorij van Mananthavady in Kerala. In de kolonies komt veel  
prostitutie en alcoholisme voor. Het is een erg arm gebied.  
Er is geen water en geen sanitaire voorzieningen.  
De huisvesting is zeer slecht. De criminaliteit is hoog. 

Fr. Jose Chempu van de Norbertijnen van Mananthavady probeert 
verandering aan te brengen in de levensomstandigheden door middel 
van scholing, opknappen van huisjes, oprichten vrouwengroepen, 
naailessen, inkomensgenererende activiteiten, medische hulp, 
individuele hulp en voorlichting op het gebied van hygiëne. Hij 
vertelt ons het verhaal van master Kamal Sai.
Kamal Sai is een intelligente leerling van 11 jaar oud en goed in sport. 
Zijn vader verkoopt groenten op de markt en in de kolonie. Zijn 
moeder werkt als dagloner in een steengroeve. De inkomsten zijn 
minimaal. Kamal Sai heeft 3 broers. Zijn vader is alcoholist en ruzie in 
de familie is geen onbekend verschijnsel. Kamal Sai wordt regelmatig 
mishandeld door zijn vader en heeft een flink aantal littekens op zijn 
hoofd en lichaam. 
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Theeplukster

mis de foto kun je deze svp nog aanleveren?

Een dag voor het examen van Kamal Sai kwam zijn vader op school, 
dronken en half gekleed. In het bijzijn van leraren en leerlingen 
werd Kamal Sai door hem uitgescholden. Kamal Sai schaamde zich 
hiervoor vreselijk en is weggelopen. ’s Avonds is hij weer naar huis 
gegaan. ’s Nachts heeft zijn vader hem vastgebonden aan een ijzeren 
ketting, ook zijn benen waren met touw vastgebonden. 
’s Ochtends vonden de buren hem en hebben hem bevrijd. Daarop 
is Kamal Sai weer weggelopen. Na 3 dagen is hij gevonden in de 
theeplantage nabij de Priorij. Daar hebben ze hem eten en drinken 
gegeven en naar het ziekenhuis gebracht voor onderzoek. Kamal Sai 
wilde absoluut niet meer terug naar huis. Fr. Jose is gaan onderzoeken 
wat de mogelijkheden zijn om deze 11-jarige een toekomst te geven. 
Na een aantal dagen in de Priorij is Kamal naar een internaat gegaan, 
dankzij een financiële bijdrage van Solidair met India.  
Daar wordt hij goed verzorgd en volgt hij onderwijs. Als Kamal in zijn 
oude levensomstandigheden was gebleven, had hij dat zeker niet 
overleefd. 

In de kolonies zijn geen sanitaire voorzieningen. Behoeften doet 
men in het openbaar. Door de regen ontstaan daardoor zeer 
onhygiënische toestanden. Een gedeelte van de bevolking heeft 
longontsteking, diarree en cholera opgelopen en een aantal kinderen 
is hieraan gestorven. 
Onze hulp is opnieuw dringend nodig. U kunt deze kolonies 
ondersteunen onder vermelding van projectnummer 38901.
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Solidair

>>

Vrouwengroep in Lucknow

vrouwen

De laatste maanden is India vooral veel in het nieuws geweest 
vanwege de positie van de vrouw in het land. De verkrachtingen van 
een vrouw in een bus in december 2012 en van een meisje van vijf 
jaar oud dit jaar hebben voor veel ophef gezorgd. Niet alleen in het 
land zelf maar ook in het buitenland. 

De positie van de vrouw
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Tijdens de massale demonstraties eisten Indiërs betere bescherming 
en rechten voor de vrouwen. Hun positie in India is van oudsher 
ondergeschikt. Een vrouwenleven is daar veel minder waard dan 
een mannenleven. Dat komt onder andere omdat vrouwen een 
bruidsschat moeten meenemen als ze trouwen. Dochters kosten hun 
ouders alleen maar geld, vinden velen. Er worden veel abortussen 
gepleegd als blijkt dat de vrouwen zwanger zijn van een meisje. 
Solidair met India voorziet al jaren in ondersteuning zodat Indiase 
vrouwen een betere positie krijgen. Dit gebeurt onder meer door 
scholing van meisjes en vrouwen, het opstarten van zelfregulerende 
bedrijfjes, aandacht voor gezondheidszorg en naailessen. Solidair 
met India probeert zo een bijdrage te leveren aan kansarme kinderen, 
jongeren, zieken en achtergestelde groepen. Ongeacht kaste of 
religie of sekse.
Zo worden er vrouwengroepen opgericht waarbij de vrouwen elkaar 
kunnen steunen in hun ontwikkeling. Hun problemen worden in 
de groep besproken, en het collectief zoekt naar oplossingen. Een 
dergelijke vrouwengroep heeft bijvoorbeeld ook een soort mini-
bank, zodat zij geld kunnen lenen aan de leden die het nodig hebben. 
Hierdoor worden de vrouwen financieel onafhankelijk en kunnen zij 
in hun eigen onderhoud voorzien. Tegenwoordig eisen steeds meer 
vrouwen hun plek in de maatschappij op.  
Ze gaan naar school en werken. Veel mannen vinden dat dat niet 
hoort. Ze vinden ook dat vrouwen zich niet traditioneel genoeg 
kleden en zo bijvoorbeeld verkrachting uitlokken. Volgens officiële 
cijfers zijn vorig jaar in India ruim 256.000 gewelddadige misdrijven 
gepleegd, waarvan bijna 229.000 gericht tegen vrouwen. De 
brede maatschappelijke onrust naar aanleiding van de recente 
groepsverkrachtingen is een mijlpaal voor vrouwenrechten in India. 
Zeker nu ook de Indiase politiek in rep en roer lijkt te zijn. 
Onlangs ging een speciale rapporteur van de Verenigde Naties 
Rashida Manjoo naar India om het geweld tegen vrouwen te 
onderzoeken en te bespreken. 'India bevindt zich op dit moment in 
een unieke historische situatie om het geweld aan te pakken en de 
rechten van vrouwen te verbeteren', aldus Manjoo. Geweld tegen 
vrouwen is volgens Manjoo een van de ergste schendingen van 
mensenrechten wereldwijd. Haar rapportage is op dit moment nog 
niet verschenen.
Manjoo wil ook solidariteit creëren met haar onderzoek. Dat is ook 
een van de kernwaarden van onze stichting. Solidair is een krachtig 
woord waarmee we een gevoel van saamhorigheid en empathie 
willen uitdrukken. 
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onderwijs

Goed onderwijs is een waardevolle investering in de toekomst 
van kinderen. Helaas is dat voor veel kinderen in India nog een 
ongekende luxe. In sommige streken zijn nauwelijks scholen en de 
kwaliteit van het onderwijs is vaak onder de maat.

Ouders zijn vaak niet in staat om de kosten van het onderwijs te 
dragen. Veel kinderen gaan daarom niet naar school. Een van de 
doelen van Solidair met India is: elk kind naar school. Dit proberen 
wij te realiseren door de bouw van scholen, het verschaffen van 
materialen voor onderwijs, bekostigen van leermiddelen en door het 
betalen van salarissen van onderwijzend personeel.

Onlangs zijn de uitbreidingen van de school in Keolari, de Abt 
Baetenschool in Jabalpur en de school in Damoh in gebruik genomen. 
Binnenkort wordt de uitbreiding van de school in Mirpur opgeleverd. 
In Hansa wordt begonnen met de bouwwerkzaamheden aan de 
school, zodat ook de jongste kinderen goed onderwijs kunnen 
volgen.
Op termijn zullen deze scholen geheel voor zichzelf kunnen zorgen 
maar op dit moment behoeven ze nog gedeeltelijke ondersteuning 
om de leermiddelen en salarissen te kunnen betalen. 

Mocht u het onderwijs voor alle kinderen een warm hart toedragen, 
dan kan dit door middel van een bijdrage onder vermelding van 
projectnummer 30300.

Help ons helpen.

Mag ik ook naar school?
leerling in Indara
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actie

Nieuw toiletgebouw dankzij 
opbrengst boekenbeurs
In november 2012 was er een druk bezochte boekenbeurs in 
Heeswijk-Dinther, georganiseerd door Henriëtte van Schijndel 
en Rina Hezemans. De verkoopopbrengst was voor de Stichting 
Solidair met India. Deze keer ging het geld naar de bouw van een 
zeer noodzakelijk toiletgebouw bij een school in Mananthavady in 
de deelstaat Kerala. Inmiddels is de bouw al gerealiseerd.  
Het hoofd van de school, Fr. Jose Chempu, doet verslag. 

“De school is opgericht in 1980 en biedt momenteel onderwijs aan 
172 leerlingen. Het hoofddoel van deze school is om onderwijs 
te geven aan de meest achtergebleven groep van mensen in de 
samenleving. De school heeft haar uiterste best gedaan om aan 
dit nobel doel te voldoen. Er is geen openbaar vervoer naar dit 
schoolgebouw. De mensen die in dit gebied wonen zijn hoofzakelijk 
koelie-arbeiders op thee- en bananen plantages. Mensen moeten 
eerst 3 kilometer lopen voordat ze de openbare weg bereiken en 
lopen vaak het risico om aangevallen te worden door wilde dieren. 
Vanuit de overheid is er geen enkele ondersteuning voor de 
ontwikkeling van dit gebied. De enige onderwijsinstelling is deze 
basisschool. Dat heeft tot gevolg dat veel leerlingen niet de 
gelegenheid krijgen hun studie te vervolgen na hun 10e levensjaar. 
Het salaris van de leerkrachten wordt betaald door de overheid. 
De school is, evenals het toiletgebouw, in 1980 gebouwd door 
de ouders van leerlingen, met een bijdrage van de Norbertijnen 
van Mananthavadi. Het toiletgebouw werd zowel door jongens 
als meisjes gebruikt, maar raakte de laatste jaren steeds meer in 
verval. Iedereen paste zich echter aan. Na een storm bleek de 
toiletvoorziening te zijn ingestort. Hierdoor waren de jongens 
gedwongen om gebruik te maken van het open veld,  

Toiletgebouwtje
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gingen de leerkrachten naar de dichtbij gelegen huizen en moesten 
de meisjes hun behoefte doen achter de dichtstbijzijnde dikke boom. 
Een ronduit smerige situatie. Al na een paar weken was er sprake 
van stankoverlast in de directe omgeving van de school en was het 
aantal meisjes dat nog naar school kwam behoorlijk geslonken. De 
mensen waren ook bang voor het uitbreken van ziektes. Dit was de 
situatie op het moment dat Stichting Solidair met India benaderd 
werd voor hulp. Dankzij de opbrengst van de in november gehouden 
boekenbeurs hebben we de bouw van een nieuwe toiletvoorziening 
snel kunnen voltooien. Ik wil als hoofd van de school alle sponsors 
namens de leerlingen, hun ouders en de leerkrachten dan ook enorm 
danken voor hun ondersteuning.”

Voortgang
“Nadat we het geld hadden ontvangen, werd er de volgende dag 
al meteen gestart met de bouwwerkzaamheden. De ouders van 
de leerlingen hebben ook heel goed meegewerkt aan de snelle 
voltooiing van het project. Van het oorspronkelijk ingediende 
plan om de jongens- en meisjestoiletten in hetzelfde gebouw te 
huisvesten, moest worden afgezien omdat dat volgens de nieuwe 
regels niet wordt toegestaan door de overheid. Zodoende hebben 
we 2 aparte ruimtes gebouwd. Nu zijn we heel gelukkig met een 
goede toiletvoorziening voor de kinderen van de Kusumagiri 
LP school. De toiletten zijn ook meteen voorzien van een 
wasgelegenheid. En al waren de ouders van de leerlingen niet in staat 
om een financiële bijdrage te leveren, ze hebben zeer zeker een heel 
goede bijdrage geleverd in de vorm van mankracht. Tijdens de bouw 
hebben zij o.a. toezicht gehouden op de bouwwerkzaamheden en 
gezorgd voor de bewatering van de pas gemetselde delen van de 
gebouwtjes. Deze zouden anders uitdrogen en barsten gaan vertonen 
door de warmte. Eén leerkracht is aangesteld om ’s avonds zorg te 
dragen voor het schoonhouden van de toiletten en ze daarna af te 
sluiten om vandalisme te voorkomen. Ook hebben wekelijks een 
klassenleraar en zijn leerlingen de taak om zorg te dragen voor het 
onderhoud van de toiletten.”

Conclusie
“Het is geweldig om nu op school een goede toiletvoorziening te 
hebben voor deze kinderen. Kinderen die vaak thuis al geen toilet 
hebben en door het instorten van het toiletgebouwtje ook op 
school niet meer naar het toilet konden. Dat was een buitengewoon 
onhygiënische situatie. Namens alle kinderen wil ik u als sponsor 
die de bouw van deze nieuwe toiletruimte mogelijk heeft gemaakt, 
nogmaals hartelijk danken.”

Fr. Jose Chempu

Toiletgebouwtje
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De jaarrekening 2012 van de Stichting is door het bestuur 
vastgesteld in haar vergadering van 26 april 2013. Bij deze 
jaarrekening werd een goedkeurende controleverklaring verstrekt 
door Ernst & Young Accountants te Eindhoven.

Het boekjaar 2012 werd afgesloten met een resultaat van negatief ca. € 2.000. 
Dit bedrag is in mindering gebracht op de overige reserves. Het resultaat is als 
volgt ontstaan:

Baten uit eigen fondsenwerving afgesloten projecten €  882.000
Baten uit beleggingen en overige baten  €   60.000
Som der baten      €  942.000

Besteed aan afgesloten projecten    €  873.000
Kosten organisatie     €   71.000
Som der lasten      €  944.000  _

Resultaat      negatief €    2.000,-

Het bedrag dat in 2012 besteed is aan afgesloten projecten kon volledig gedekt 
worden door de sponsoropbrengsten welke hiervoor werden ontvangen. Echter 
de kosten van de organisatie konden niet geheel gedekt worden als gevolg van 
de tegenvallende baten uit beleggingen en overige baten. 
Dit alles had per saldo een negatief resultaat tot gevolg van ca € 2.000.
Het totaal aan ontvangen donaties bedroeg in 2012 ca. € 965.000. Dit bedrag 
wordt in zijn geheel aan een reeks van grote en kleine projecten besteed. 
Gedurende 2012 is er gewerkt aan 129 projecten en zijn 111 projecten geheel 
gerealiseerd.

cijfers

Jaarrekening 2012
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Naast de continuïteitsreserve, de bestemmingsreserve voor beschikbare gelden 
in geval van rampen en het bestemmingsfonds onderhoud, bedraagt de vrij 
besteedbare reserve ca. € 250.000. 

Van donoren werd ten behoeve van de doorlopende projecten voor de jaren 
2013 en volgende reeds een bedrag ontvangen van ca € 356.000. Dit bedrag is 
naar verwachting onvoldoende om ook in de komende jaren deze doorlopende 
projecten te kunnen blijven financieren. Naar schatting zal hiervoor jaarlijks een 
bedrag benodigd zijn van ca. € 500.000, waarvoor dus nog donoren worden 
gezocht. Anders zullen bedragen ten laste komen van de overige reserves of 
kunnen projecten niet worden gecontinueerd.

Tijdens de Indiadag op 9 november a.s. zal een verdere nadere toelichting worden 
gegeven op de jaarrekening 2012.

Jos van der Burght 
penningmeester

Leerlingen Abt. Baetenschool Jabalpur
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