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Een helder beeld gekregen na een indrukwekkende reis. 

Fr. Francis Xavier, de Indiase coördinator van onze projecten in India, Joke van Zutphen, de 

directeur van de Stichting Solidair met India en ondergetekende hebben van 18 september tot 10 

oktober 2017 een intensief projectbezoek gebracht aan India. Hierbij zijn met name de deelstaten 

en projecten bezocht in het noordoosten en midden van India. Doel van het projectbezoek: 

evaluatie en verantwoording van de projecten door middel van intensieve gesprekken met de 

verantwoordelijke projectleiders, controle en analyse van de besteding van de toegekende 

middelen, beoordeling voortgang en continuïteit. 

 

Voor mij was het een eerste bezoek aan India. India was voor mij dus een onbekende grootheid en 

de projecten die door de Stichting Solidair met India gefinancierd worden waren mij op papier 

bekend maar een echt beeld had ik niet. Door alles nu met eigen ogen gezien te hebben, heb ik nu 

pas een helder beeld gekregen van wat wij daar eigenlijk doen en voor wie wij dat doen. 

Projectnummers zijn nu projecten met een gezicht geworden, persoonsnamen op papier zijn nu 

bekenden, de grote armoede is niet langer een abstract gegeven. De (on)mogelijkheden voor de 

Stichting Solidair met India zijn mij nu ook veel duidelijker geworden en deze ervaringen zal ik zeker 

proberen te delen met mijn medebestuursleden. Al met al heb ik een bijzonder kijkje gekregen in het 

andere India, het India van de arme en gewone mensen. Het was een indrukwekkende reis waarbij ik 

een India heb gezien waar ik vooraf eigenlijk geen voorstelling  van had of van kon maken. Zonder 

hulp van fr. Francis Xavier en Joke van Zutphen was het onmogelijk geweest om dat andere India te 



ontdekken. Natuurlijk ben ik 

me ervan bewust dat er ook 

nog een ander India is (dat 

van luxe, rijkdom, Bollywood 

blingbling films, westers 

georiënteerd). Dat deel heb 

ik niet gezien en eigenlijk 

ook niet gemist. De 

tegenstellingen in dit 

gigantische land blijven 

natuurlijk onvoorstelbaar. 

Gedurende de reis heb ik 

allerlei observaties 

genoteerd om zo dit 

projectbezoek nooit te 

vergeten. Enkele observaties 

wil ik in dit reisverslag graag 

met u delen. Op grote 

billboards langs de weg staat 

schreeuwend in kapitale 

letters: India is incredible. 

Een sterk staaltje van 

zelfkennis want naar mijn 

gevoel is dat ook zo wanneer 

we bijvoorbeeld in 

ogenschouw nemen het 

verkeer (“natural order in 
disorder”), de herrie, de armoede, de tegenstellingen, de gigantische luchtvervuiling in de steden etc. 

Hoe treffend kan het zijn om met één woord i.c. incredible dit land te karakteriseren. Iedere dag heb 

ik met verbazing, schaamte en ontroering rondgekeken (ik kwam ogen te kort). Het bleef 

fascinerend. 

Er wordt hard gewerkt 

De projecten die we bezocht hebben, zijn allen grondig geëvalueerd. Joke van Zutphen is een 

uitermate kritische volger, zeer deskundig, assertief, directief en weet de zwakke plekken in de 

evaluaties feilloos te duiden. Bij de meeste projecten konden we alleen maar enthousiast zijn over de 

voortgang, de bewaking van de kosten etc. Er is hard gewerkt aan de noodzakelijke uitbreiding van 

een aantal scholen (met mijn westerse blik had ik natuurlijk wel mijn gedachten aangaande 

omgevingsvergunning, arbeidsinspectie (steigers van wat bamboestokken), bouwbesluit etc.). De 

meeste scholen zien er prima uit, met een hardwerkende en enthousiasmerende schoolleiding. Bij 

sommige scholen hebben we wel wat kritische kanttekeningen moeten maken. Het betreft dan met 

name het onderhoud van de gebouwen. Voor mezelf heb ik daar natuurlijk wel enkele 

kanttekeningen bij gemaakt: “Ik moet wel oppassen niet alles teveel met een westerse blik te 

bekijken. Veel dingen gaan hier zoals ze gaan. Er geldt een andere mores. Dat is ook een instelling die 

wij niet meer kennen. Wij willen plannen, controleren, administreren etc. liefst dubbelop en dan nog 



een keer. Wij willen bijvoorbeeld ook ethische bouwen, hier gaat het eerder om effectief bouwen”. 
Maar onverlet het voorgaande ben ik van mening dat gestructureerd onderhoud noodzakelijk is en 

deze boodschap hebben we dan ook expliciet meegedeeld aan alle betrokkenen. De Stichting Solidair 

met India heeft niet de middelen noch de mogelijkheden om dit type activiteiten te ondersteunen. 

 

Verbeteren leefomstandigheden 

Naast onderwijs in brede zin, is de Stichting Solidair met India met name ook actief bij de financiering 

van een groot aantal sociale projecten. Op verschillende locaties over alle deelstaten zijn tal van 

sociale projecten gevisiteerd. Deze kleinschalige projecten zijn gericht op het verbeteren van de 

leefomstandigheden van de zeer arme bevolking in de (meestal veraf gelegen) dorpen en betreffen 

o.a. sociale activiteiten op het gebied van hygiëne, gezondheid, medische zorg (een uitstekend 

project ter bestrijding van tbc), buitenschoolse opvang, inkomen genererende activiteiten etc. In de 

meeste gevallen kan gesteld worden dat deze projecten goed verlopen. Het is evident dat deze 

doelgroep baat heeft bij deze kleinschalige hulpprogramma’s en dat men uitermate tevreden is over 

de inzet en betrokkenheid van degenen die deze projecten begeleiden. Ik was onder de indruk van 

het elementaire werk dat verricht werd in de “villages” in Hardoi, in de buitengebieden van Jabalpur, 
in de slums van Mumbai. 

Meer aandacht voor sociale projecten 

Met deze sociale projecten is het natuurlijk moeilijker scoren dan met een nieuw prachtig 

schoolgebouw. De aanvragen voor uitbreidingsprojecten van scholen zijn aanzienlijk. Afgezien van 

het feit of al deze projecten wel financieel haalbaar zijn, moet mij van het hart dat naar mijn mening 

er meer aandacht mag/moet zijn voor sociale projecten. Natuurlijk is hierbij het resultaat en 



rendement moeilijk meetbaar en 

niet zo spectaculair als een 

prachtige school. Maar in mijn 

ogen mogen wij deze kant van het 

werk van de Stichting niet 

veronachtzamen en zullen we in 

ons beleid daar zeer zeker rekening 

mee moeten blijven houden (ook 

al is het vaak een druppel op een 

gloeiende plaat). Dit projectbezoek 

heeft mij laten zien dat enorm veel 

mensen worden geholpen. Of het 

nu de duizenden leerlingen zijn op 

de scholen die ondersteund 

worden door de Stichting of dat 

het de talloze mensen zijn die 

geholpen worden in de sociale 

projecten. Voor mij persoonlijk was 

het een onvergetelijke reis 

waardoor mijn werkzaamheden 

binnen de Stichting Solidair met 

India zeker meer diepgang hebben 

gekregen. 

Alex Peters 


