
Bezoek aan India 

Fr. Francis Xavier o.praem. , de Indiase coördinator van onze projecten in India, en Joke van 
Zutphen, directeur van Stichting Solidair met India hebben een reis gemaakt in februari 2016, 
gedeeltelijk vergezeld door Marius Menkveld, bestuurslid. Ze hebben in totaal 11 plaatsen bezocht 
in 5 deelstaten. Hier worden enkele impressies weergegeven van deze weer bijzonder reis. 
 

Kuruvikulam 

In augustus 2015 werd gestart met de bouw van 
5 klaslokalen, kantoor en toiletten in  
Kuruvikulam, een plattelandsdorp  in de 
deelstaat Tamil Nadu. De bouw is zeer 
voorspoedig gegaan. Tijdens ons bezoek werd de 
school feestelijk geopend . De toiletten waren 
nog in aanbouw. De school staat in een gebied 
waar de bevolking voor 70% bestaat uit dalits. 
200 kinderen kunnen prima gebruik maken van 
deze school. 

Mumbai 
We hebben een bezoek gebracht aan de sloppenwijken in Mumbai. Het is schrijnend om te zien hoe 
mensen leven. De straatjes zijn zeer smal, er is een open riolering en het is zeer benauwd. Duizenden 

mensen wonen er opeengepakt. Hele gezinnen leven in één kamer. 
Er wordt gekookt, geslapen en geleefd.  Ongelooflijk. Bandra East 
Community Centre (BECC), een organisatie van de Indiase 
Norbertijnen, zet zich in voor ouderen, vrouwen, kinderen en 
zieken.  Vrouwen krijgen naailessen, waardoor ze in hun onderhoud 
kunnen voorzien. Voor kinderen is er buitenschoolse opvang. Door 
de slechte huisvesting zijn ze niet in staat om thuis huiswerk te 
maken. Ouderen en zieken worden bezocht en krijgen medische 
hulp en voedsel indien nodig 

Damoh 

We hebben er de school bezocht. Deze telt 1126 
leerlingen. De school en de buitenruimte zien er 
goed verzorgd uit. Wegens het groeiend aantal 
leerlingen is er dringend behoefte aan extra 
klaslokalen. Een gebouwtje bij de school is 
opgeknapt en daar worden nu naailessen gegeven. 
Er is elke dag les en deze worden gevolgd door 2 x 
15 vrouwen. Dit stelt de vrouwen in de gelegenheid 
om extra inkomen te genereren. 

 

 

 

 



 

Jamtara 

De abdij van de Indiase norbertijnen is in Jamtara gevestigd, in de deelstaat Madhya Pradesh. We 
brachten een bezoek aan diverse scholen. De bouwactiviteiten van de Abt Baetenschool zijn in volle 
gang. Er komen 6 extra  klaslokalen. Deze worden bij 
aanvang van het nieuwe schooljaar in gebruik 
genomen.  
We hebben een paar dorpen bezocht waar fr. Reji 
actief is met zijn TB-project. Hij heeft een goed team 
medewerkers. Ook kwamen we in het Jognicentrum 
waar beroepsopleidingen worden gegeven.  
Er heeft een gesprek plaatsgevonden met Abt. Marcus. 
We hebben onze zorgen uitgesproken over het 
onderhoud van de gebouwen. Hij heeft toegezegd dat 
dit voor de komende jaren een punt van aandacht is. 
Er zullen  reserveringen worden gedaan, zodat tijdig onderhoud gepleegd kan worden 

Ook hebben we gesproken over de mogelijkheid om zelf lokaal in India inkomsten te verwerven.  
Cordaid heeft in 2014 een training fondsenwerving gegeven, waar 2 personen aan hebben 
deelgenomen. Deze training is goed ontvangen en besloten is om deze ook in de Abdij van Jamtara te 
organiseren. Inmiddels heeft deze plaatsgevonden en er hebben 50 personen aan deelgenomen. 
Dit is een goede ontwikkeling, die wij uiteraard blijven volgen. 
Daarnaast hebben we nog vele andere plaatsen bezocht.  Samenvattend kunnen we concluderen dat 
er hard gewerkt wordt. Er zijn vele aanvragen, variërend van aanschaf schoolbus, bouw nieuwe 
klaslokalen, inkomensgenererende activiteiten, renovatie huisjes etc. 
Kortom:  er is nog genoeg werk aan de winkel.  

Joke van Zutphen, directeur 

 


