Reisverslag najaar 2019
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 16 september tot 6
oktober 2019. Ze hebben in totaal 8 plaatsen bezocht in 5 deelstaten. Hier
worden enkele impressies weergegeven.
Indore
Onze reis begon in Indore in de deelstaat Madhya Prakesh. Allereerst hebben we het St.
Francis Hospital bezocht van fr. Lucas. Recent is begonnen met de 4-jarige
verpleegstersopleiding voor 60 studenten. De benodigde ruimtes zijn ingericht en zien er
goed uit. Alle meisjes verblijven in het nabijgelegen hostel. Van de 60 studenten komen
er 20 uit tribale gezinnen. Zij betalen minder cursusgeld en krijgen een vooropleiding in
Engels en computerlessen om hun achterstand in te lopen.
De zusters van het St. Joseph of St. Marc convent zijn werkzaam in Indore en de rondom
gelegen dorpen. Zij hebben projecten op het gebied van gezondheidszorg, onderwijs en
inkomensgenererende projecten. Voor wat betreft de gezondheidszorg werken ze samen
met het St. Francis Hospital. De kwaliteit van de plaatselijke schooltjes in de dorpen laat
nog wel eens te wensen over. Zo was er op een schooltje een leerkracht die niet kwam
opdagen. De kinderen kregen geen les. De ongeschoolde moeders willen dat hun
kinderen wel onderwijs krijgen. Ze zijn in opstand gekomen, hebben de school
geblokkeerd en geëist van de plaatselijke overheid dat er een andere leerkracht kwam.
Dit heeft geresulteerd in een andere leerkracht.
Diverse vrouwen in Indore hebben naailessen gehad. Zij krijgen opdrachten voor het
maken van schooluniformen en opdrachten
vanuit de omgeving.
In de sloppenwijken van
Indore wordt buitenschools
onderwijs gegeven door de
Sisters of Our Lady of the
Garden. De bevolking in de
sloppenwijken zijn veelal
migranten die naar Indore
zijn gekomen voor
werkgelegenheid. Er zijn 5
centra waar aan zo’n 200
kinderen les wordt
gegeven. De voortgang van
elk kind wordt
bijgehouden.
Indara, Mirpur, Ghosi
Indara, Mirpir en Ghosi zijn 3 dorpen die liggen in de deelstaat Uttar Pradesh.
In het gebied wonen veel dalits. Zij nemen in de Indiase samenleving de meest
ondergeschikte plaats in. De levensomstandigheden van deze agrarische bevolking zijn
zwaar, en vooral meisjes zijn erg kwetsbaar. De school in Ghosi van de Indiase
Norbertijnen telt ca. 1.300 leerlingen. De school is recent uitgebreid met een
multipurpose hal en 6 klaslokalen. Hiermede zijn de bouwactiviteiten helemaal afgerond.
De school is geheel zelfvoorzienend en draagt ook nog bij aan de school in het
nabijgelegen Indara.
Het oudste gedeelte van de school in Mirpur is recent gesloopt en opnieuw opgebouwd.
De schoolt telt 564 leerlingen. De nabijgelegen meisjesboarding telt 36 leerlingen.
Ook is er op de campus in Mirpur een medische post wat geleid wordt door Sr. Roshini.

Zij heeft onlangs een cursus gevolgd in kruidenmedicijnen. Hiervoor heeft ze zelf een
kruidentuin aangelegd, waaruit ze medicijnen kan maken. Kleinschalig, maar mooi.
De school in Indara telt zo’n 1.300 leerlingen en inde nabijgelegen jongensboarding
verblijven 45 jongens.
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. Vanwege ruimtegebrek wordt
de school op dit moment uitgebreid met klaslokalen en administratieve ruimtes.
Op de campus is een kostschool voor jongens gevestigd, waar 90 jongens verblijven. Wat
nog ontbreekt is een eetzaal. Men eet buiten in het stof met de bordjes op schoot. Dit
kan natuurlijk als de weersomstandigheden het toelaten, maar dat is lang niet altijd zo.
De keuken is ook niet zo best. Op hout gestookt en slechte ventilatie. Zeer ongezond.
Besloten is om een eetzaal te bouwen met een keuken, die nu in aanbouw is.
Gulbarga
De Indiase congregatie van Sacred Heart Brothers is werkzaam in Jewargi nabij
Gulbarga en omliggende dorpen. Het betreft een zeer arme, achtergebleven regio. De
tribale bevolking behoort tot de meest achtergestelde groepen. Veel mensen zijn
werkzaam
als
seizoensarbeider/dagloner
op
de
landbouwbedrijven
van
grootgrondbezitters. De Sacred
Heart Brothers zetten zich in voor
ontwikkeling van de gemeenschap
middels onderwijs, en medische
projecten.
De schoolt telt 366 leerlingen, de
jongensboarding
112
en
de
meisjesboarding 71. Het aantal
leerlingen van de school is
toegenomen met zon 50,waarvan
ca. 40 meisjes. Dit is een mooie
ontwikkeling, omdat meisjes veelal
achterblijven in het krijgen van
onderwijs.
Jabalpur
De abdij van de Indiase norbertijnen is in Jamtara gevestigd, in de deelstaat Madhya
Pradesh. We hebben diverse scholen bezocht.
De laatste fase van de bouw van De Abt Baetenschool is afgerond. Hiermede is de bouw
afgerond en kan er tot en met groep 12 les worden gegeven.
In de dorpen rondom Jamtara wordt onder de bezielende leiding van fr. Samy,
buitenschools onderwijs gegeven in 3 centra. De kinderen krijgen bijscholing, omdat de
kwaliteit van de gevestigd scholen in de dorpen niet overal even goed is. Door het geven
van extra lessen en huiswerkbegeleiding worden de kinderen naar een hoger niveau
getild.
In drie dorpen rondom Jamtara zijn inkomensgenererende projecten ondersteund.

De bewoners van deze dorpen beschikken over onvoldoende financiële middelen om
verbetering aan te brengen in hun leefomstandigheden. De inkomsten die verkregen
worden uit seizoensarbeid en als dagloner zijn minimaal. Ze kunnen er nauwelijks van
rondkomen en er zijn geen financiële middelen om inkomens genererende activiteiten te
ontplooien. Ook is er veel analfabetisme zodat men alleen maar de laagst betaalde banen
krijgt. Om de economische
omstandigheden
van
84
families te verbeteren zijn er
middelen
ter
beschikking
gesteld
om
aanvullend
inkomen
te
genereren.
Hierover is overleg geweest
met de bewoners om te
bespreken
wat
de
mogelijkheden zijn en waar
hun interesses liggen. Zo zijn
er
diverse
winkeltjes
opgezet, landbouwers zijn
ondersteund met zaden en
mest, een aantal families
hebben geiten gekregen en
een
paar
families
zijn
bakstenen
gaan
maken.
Hiermede
worden
de
inkomens verbeterd en daardoor ook hun leefomstandigheden.
Al met al hebben we wederom kunnen vaststellen dat er 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

