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Fr. Francis Xavier o.praem., de Indische coördinator van onze projecten in India, zijn 
assistent fr. Raimant o.praem, en Joke van Zutphen, directeur van Stichting Solidair 
met India hebben een reis gemaakt van 15 september tot 10 oktober 2018. Ze hebben 
in totaal 7 plaatsen bezocht in 5 deelstaten. Hier worden enkele impressies 
weergegeven. 
 
Jabalpur en omgeving 
Onze reis begon in Jabalpur in de deelstaat Madhya Pradesh. Aldaar is de Abdij van de 
Norbertijnen gevestigd. We hebben gesproken met fr. Antony Samy, de nieuwe 
projecthouder van de sociale projecten en het opleidingscentrum Jogni. 
De sociale projecten bestaan uit begeleiding van tb-patiënten in ruim 100 dorpen, 
buitenschools onderwijs voor 250 kinderen, en ondersteuning van acht zelfhulpgroepen voor 
vrouwen. 
Fr. Reji heeft deze projecten samen met zijn team zo’n 15 jaar begeleid. Er is door hem een 
stevige bodem gelegd die nu voortgezet wordt door fr. Antony Samy. Met dank aan fr. Reji 
voor al het goede werk wat hij gedaan heeft. Er is alle vertrouwen in fr. Antony Samy die 
goede contacten heeft met de medewerkers en de bewoners in de dorpen. 
In Damoh is de 3e verdieping van de school opgeleverd en hiermee zijn de bouwactiviteiten 
afgerond. De school is in 2006 gestart en telt nu ruim 1300 leerlingen. 
 
Hansa 
Hansa ligt in de noordelijke deelstaat Jharkand. Onder dit gebied vallen 8 dorpen. De 
bevolking van deze dorpen bestaat in totaal uit zo’n 15.000 mensen. Het grootste deel van 
de bevolking behoort tot twee stammen genaamd Munda en Sarna. De rest van de bevolking 
behoort tot de Hindoe-religie en de christenen. Recent is de uitbreiding met 7 klaslokalen van 
de school opgeleverd. Het ziet er goed uit. In het verleden liet het onderhoud van de 
gebouwen nogal te wensen over. We waren dan ook blij verrast om te zien dat een paar  
gebouwen op de campus een opknabeurt, waardoor er alles weer verzorg uitzag. In de 
kostschool verblijven op dit moment 67 jongens. Ze zijn daar omdat de afstand naar huis te 
groot is of omdat de levensomstandigheden zodanig zijn dat ze niet thuis kunnen verblijven. 
Dit is echt het maximum. Meer jongens kunnen niet gehuisvest worden. Wat nog ontbreekt is 
een ruimte om te eten en een keuken. En door het groeiend aantal kinderen en de overvolle 
klassen zullen op korte termijn wederom nieuwe klaslokalen gerealiseerd dienen te worden. 
Daar zullen plannen voor worden gemaakt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lucknow 
De Ursulinenzusters bieden hulp aan 14 dorpen in het Hardoi district met ca. 8.400 inwoners. 
De bevolking bestaat veelal uit dalits. Het is een plattelandsgebied. De meesten zijn 
dagloners en sommigen hebben een stukje land om te bewerken. Het analfabetisme in dit 
district is hoog, 25% van de mannen en 47% van de vrouwen.  De ongelijkheid tussen 
mannen en vrouwen is groot en er is weinig kennis op het gebied van hygiëne. Ook heerst er 
veel bijgeloof.  
Om de situatie te verbeteren zijn de diverse activiteiten ontplooid. 
 
 

 
 
Er worden maandelijks bijeenkomsten gehouden voor 15 zelfhulpgroepen, totaal 154 
vrouwen. Zij krijgen hierbij begeleiding van sociaal werkers. Tijdens deze bijeenkomsten 
wordt gesproken over hoe zij hun levenssituatie kunnen verbeteren. Maandelijks sparen ze 
een klein bedrag. Door het gezamenlijk optrekken versterken ze hun positie. Op deze manier 
kunnen ze bijv. een bankrekening openen. Mocht een van de vrouwen dringend geld nodig 
hebben, dan kunnen ze tegen een redelijke rente een kleine lening krijgen van de 
vrouwengroep.  
 
Mandal meetings 
Een keer per maand komen vrouwen bijeen en krijgen voorlichting op het gebied van 
hygiëne, seizoensziektes, gebruik van kruidengeneesmiddelen, moeder- en kindzorg, 
geboorteplanning, inentingen. Elke bijeenkomst zijn er zo’n 50 vrouwen aanwezig. 
 
 
Mirpur 
Mirpur ligt in het oosten van de noordelijk gelegen staat Uttar Pradesh in India. 
In Mirpur wonen veel dalits, die in de Indiase samenleving een ondergeschikte plaats 
innemen. De belangrijkste inkomsten van de bevolking zijn het telen van rijst en graan.  
De leefomstandigheden zijn zwaar en vooral meisjes zijn erg kwetsbaar. Ook op het gebied 
van de gezondheid zijn er de nodige problemen. Door een gebrek aan kennis op het gebied 
van hygiëne en eetgewoontes ontstaan er ziektes.  
 
Doordat de ouders veelal in de landbouw werkzaam zijn, hebben ze weinig tijd om hun 
kinderen een behoorlijke opvoeding te geven. Vaak zijn de ouders zelf ook ongeschoold en 
nemen hun kinderen mee om in het veld te werken.  
De belangstelling voor de school is groot. Op dit moment verblijven er zo’n 700  studenten. 
Daarnaast is er een hostel voor meisjes, waar zo’n 50 meisjes verblijven. De leiding berust 
bij de Ursulinen zusters.  



Het oudste gedeelte van de school staat er al 40 jaar en is echt aan vervanging toe. Dit 
gedeelte is inmiddels afgebroken en met de nieuwbouw is gestart. Dit zal een flinke 
verbetering geven. 
 
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 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. 
 
Dankzij uw hulp hebben we al veel kunnen betekenen voor de armsten in India, waarvoor 
onze dank. Wij gaan door. Met hulp van onze trouwe grote en kleine donoren, fondsen en 
instellingen kunnen we afmaken wat we begonnen zijn. 
 
Joke van Zutphen 
directeur 

 
 
 
 
 
 
 


