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Met deze Nieuwsbrief willen wij u 

informeren over het werk van de 

Stichting Solidair met India

Hoofdredacteur   Anja Bekkers 

Eindredactie   Ad van Schijndel en Joke van Zutphen

Wilt u meer weten? 

Kijk op de website, bel of mail ons: 

T 0413 - 296 384 / 299 209

E info@solidairmetindia.nl

I  www.solidairmetindia.nl

Giften graag onder vermelding van het 

nummer van het betreffende project: 

t.n.v. Stichting Solidair met India

IBAN NL18 RABO 012.01.10.660

Deze stichting heeft de ANBI status

COLOFON



Je zou het bijna vergeten, maar de geopolitieke spanningen zetten ook druk op de relatie 

tussen de Europese Unie en India. Meer dan ooit ziet de EU in India een aantrekkelijke 

bruid, die tegenwicht kan bieden aan de economische en politieke opmars van China en 

aan de agressie van Rusland. India is immers een groeiende economische macht en India 

is ’s werelds grootste democratie. Tot nu toe kiest India in het conflict met Rusland voor 

een neutrale opstelling, ondanks de enorme druk vanuit de EU en de VS. Maar het vormen 

van een bondgenootschap met India, zou met name voor Europa een dilemma moeten 

zijn, gelet op het groeiend hindoenationalisme en de gevolgen daarvan voor de moslims 

en christenen in India. In toenemende mate worden deze groepen gediscrimineerd. Toch 

zal de EU concessies doen en de anti-democratische bewegingen in India voor lief nemen, 

want de politieke en economische belangen zijn groot. Het gevolg zal zijn dat het voor de 

christenen in India een precaire situatie blijft. Dus ook voor de Norbertijner gemeenschap 

die daar al bijna 100 jaar actief is. 

Als bestuur van onze stichting in Heeswijk-Dinther houden wij ons bezig met de alledaagse 

en concrete gevolgen van de geopolitiek, voor de vitale en goed functionerende Indiase 

Norbertijner gemeenschap en de faciliteiten die zij hebben opgebouwd en verder 

uitbouwen. Het zijn de Norbertijner projecthouders, die garanderen dat de middelen die 

wij ter beschikking kunnen stellen, maximaal renderen voor de allerarmsten in India. Wij 

blijven hoopvol en gaan met veel energie door! 

En trouwens, wat die energie betreft: met een bedrag van € 190,- dat per huishouden 

in Nederland aan energiecompensatie ter beschikking komt in november en december, 

kunnen wij twee kinderen in India een jaar naar school laten gaan. Een mooie gedachte 

tegen het einde van een voor ons allen roerig jaar.

Fijne feestdagen.

Antoine Wintels, voorzitter 

Energie
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In een wereld waarin op vele plaatsen oorlog woedt, in 

Europa en ook daarbuiten, vieren we nu het feest van de 

Vredevorst, de komst van het kind van Bethlehem.

Jezus is de Vredevorst. Waar hij heerst, daar is vrede. Dit 

geldt voor individuele personen (als hij in jou regeert, dan 

heb je innerlijke vrede), maar ook voor landen en zelfs 

voor hele samenlevingen. Die vrede hangt echter onlos-

makelijk samen met de manier waarop hij regeert. Hij re-

geert rechtvaardig. Er kan alleen vrede zijn, als er recht-

vaardig geregeerd wordt.

Het woord dat de Bijbel gebruikt voor vrede is shalom en 

dat betekent meer dan alleen de afwezigheid van oorlog. 

Gods vrede, zijn shalom, betekent 'compleetheid' en orde: 

ruimte waarin alles tot zijn recht komt. Echte vrede is een 

orde en compleetheid die ruimte schept. Ruimte waarin jij 

en alle mensen tot hun recht komen en kunnen opbloeien. 

Dat is ook waar de focus van ‘Solidair met India’ zich op 

richt: mensen tot hun recht laten komen, zodat ze kunnen 

opbloeien en weer perspectief hebben voor de toekomst.

Het herdenken van de geboorte van Jezus doet ook een 

appel op ons: om liefde te laten prevaleren boven af-

gunst en haat, om hartstochtelijk te strijden voor vrede, 

in het klein en wereldwijd. En om door middel van onze 

stichting ‘Solidair met India’ mee te blijven werken aan die 

ruimte waarin eenieder tot zijn of haar recht kan komen, 

om ware shalom.

Ik wens u allen een zalig Kerstmis toe en een gezegend 

nieuw jaar!

Maarten van de Weijer, o.praem.

bestuurslid

4  |  S O L I D A I R  M E T  I N D I A





6  |  S O L I D A I R  M E T  I N D I A



India to the max

Wat viel op?

De enorme reisafstanden, kijk maar naar het kaartje van 

India: Nederland past er maar liefst 80 keer in. Wat is het 

een veelzijdig, kleurrijk land vol met tegenstellingen. In de 

bergen groen en fris, verder overal tropisch warm met hoge 

luchtvochtigheid. Het platteland ademt rust en ruimte, terwijl 

in de steden alles en iedereen in beweging is, luid toeterend. 

Ik zie hectiek, chaos, onderdrukking en armoede. En met bijna 

1,4 miljard inwoners woont 1 op de 5 mensen wereldwijd in dit 

land. Hiervan moeten ruim 500 miljoen mensen rond komen 

van minder dan 1 euro per dag. Onvoorstelbaar.

Extreem klimaat

Op 2 oktober kom ik rond vijf uur ’s morgens aan in Mumbai 

en ontmoet ik voor het eerst Father Raimant (36), de project-

coördinator in India. Wat een verademing na twee jaar pro-

jectvoorstellen en -rapportages doornemen, financiële over-

zichten maken, foto’s en filmpjes bekijken, mailen en (video)

bellen. 

Via Varanasi reizen we snel door naar Indara – Mirpur – Ghosi 

in het noorden, vlakbij Nepal. Hier heerst een extreem kli-

maat: driekwart van het jaar is het droog, dan groeit er niets. 

En in de zomer zijn er stortbuien, die leiden tot overstromin-

gen van rivieren. Bovendien veranderen wegen in grote mod-

derpoelen, waar geen doorkomen aan is. 

Scholen en een medische post

We bezoeken drie scholen, plus een medische post met ver-

loskamer en apotheek.  Fijn voor eerste hulp aan de schoolkin-

deren en onmisbaar in het kleine dorp: de hele bevolking heeft 

er plezier van. Leerlingen komen uit de hele regio, maar er is 

geen openbaar vervoer op het platteland. Dus gele schoolbus-

sen zorgen voor vervoer en daarnaast is er een meisjes- en een 

jongensinternaat, waar ze veilig onderdak hebben, voedzaam 

eten krijgen en kunnen sporten en studeren. Want dat is las-

tig in de eenkamerwoning van hun ouders. Tijdens de hartver-

warmende ontvangst door schoolleiding en leerkrachten met 

optredens van de leerlingen, breekt het zweet me uit. Het ex-

treme weer in deze regio vraagt veel van de mensen, ze zijn ge-

hard. Op school vinden daarom vaak pittige discussies plaats 

met ouders, die de schoolbijdrage van hun kind niet kunnen 

betalen. Gelukkig helpt de stichting VvBE (ook ontstaan vanuit 

de abdij) jaarlijks een flink aantal gezinnen met schoolgeld. 

De rondleiding maakt veel duidelijk. Twee scholen hebben ver-

harding van het schoolplein nodig om de leerlingen fatsoenlijk 

naar de ingang te laten lopen tijdens het regenseizoen. Het 

meisjesinternaat heeft dringend extra douches nodig, wand-

kastjes bij de bedden en extra plafondwaaiers. En de medische 

post vraagt om een extra ruimte met vier bedden, waar vrou-

wen voor en na de bevalling kunnen verblijven. Begrijpelijk, 

maar ik zeg niets toe, want ik moet eerst donateurs vinden die 

dit willen bekostigen.

A N J A  B E K K E R S  B E L E E F T

Eindelijk is het zover: ik ga op projectbezoek naar India,  

na twee jaar reisbeperkingen in verband met Covid.  

Mijn plan: zoveel mogelijk locaties bezoeken en mensen  

die de schouders onder de projecten zetten persoonlijk 

leren kennen. Wat gaat goed, wat gaat minder en waarom?  

Kortom: een reis waarin ik India to the max ga leren kennen. Ik ben benieuwd!

Reis van ruim 

7.000 km door India
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Analfabetisme

In Delhi sluit Joke van Zutphen aan, de voormalige directeur 

van Solidair met India. Zo kan ze afscheid nemen na tien jaar 

samenwerking met de mensen hier: zo fijn! Samen vliegen we 

naar Ranchi en gaan met de auto naar Hansa in het noord-

westen, een prachtig groen heuvelachtig gebied waarin de 

‘tribals’ wonen. Hier is de levensstandaard laag, veel mensen 

zijn bijgelovig en het analfabetisme is hoog. Om deze omge-

ving te ontwikkelen hebben we vanaf 2005 geholpen met het 

opzetten van kippen-, varkens- en geitenbedrijfjes. Daarnaast 

hebben we waterpompen verstrekt voor irrigatie, waarmee 

de opbrengst verbeterd kan worden van het stukje land wat 

ze hebben. Ook is er een medische post voor de eerste hulp, 

die het verschil maakt bij slangenbeten.

Talenten ontwikkelen

Omdat de bestaande overheidsscholen slechte kwaliteit 

onderwijs leveren, zijn we in 2008 gestart met een school 

die intussen is gegroeid naar 505 leerlingen. Fr. Wilfred is 

hier directeur en laat ons trots het nieuwe gebouw zien met 

klaslokalen en kantoor. Het internaat puilt uit met 102 jongens 

en vraagt om een extra slaapzaal. Op het voetbalveld strijden 

twee teams om de winst. Langs de lijn hun supporters die hen 

luidkeels aanmoedigen. Naast de gebruikelijke lessen, wil de 

directeur graag de talenten van kinderen ontwikkelen in sport, 

dans of muziek. “Ik vind het prachtig om te zien dat ze een 

winnaarsmentaliteit ontwikkelen door te trainen om steeds 

beter te worden. Dat vergt discipline, doorzettingsvermogen, 

teamgeest en persoonlijk leiderschap. En daaraan is behoefte 

bij werkgevers: zo vergroten ze hun kansen om later een 

goede baan te vinden.”

Ook bekijken we het grondwerk van de nieuwe Engelse 

school een paar kilometer verderop. Niet alles zit mee: hier 

hebben we te maken met vertraging van de bouwwerkzaam-

heden, omdat de elektriciteit te laat werd aangesloten en er 

geen vergunning kwam voor het aanvoeren van zand. 

Inkomen verdienen

Dan volgt een feestelijk moment: we overhandigen water-

pompen, tomatenzaden, pootaardappelen en -uien aan 

kleine boeren, die zo in staat zijn om wat meer inkomen te 

verdienen voor hun gezin. We rijden naar het platteland, waar 

we Anjala ontmoeten, een stralende vrouw gekleed in een 

prachtige kleurrijke sari. Ze laat ons zien hoe ze met de gedo-

neerde zaden, tomaten teelt op haar land. “Dit voorjaar heb ik 

uien geplant en geoogst, waarmee ik geld heb verdiend voor 

het onderhoud van mijn drie kinderen. Ik hoop nu weer op 

een goede opbrengst.” 

In een gehuchtje verderop 

lopen we onder de oude 

hoge bomen door tussen 

de hutten en het vee. Daar 

spreken we Lazrous, die een 

jaar geleden zijn been heeft 

gebroken. Fr. Libnus heeft 

hem regelmatig medicijnen 

gebracht en hij doet oefe-

ningen om te revalideren. 

Ook heeft hij geld ge-

kregen om zijn vervallen 

huis weer op te bouwen. 

Er tegenover woont de 

Anja

Joke
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vrouw van zijn overleden broer met twee kinderen. “Dank-

zij hulp van de Norbertijnen, kon ik een huisje laten bouwen, 

waardoor ik onderdak heb, veilig dichtbij familie”, vertelt ze. 

Verderop is een handpomp aangelegd, waar de mensen uit 

het dorp schoon drinkwater kunnen tappen. Ik ben blij om 

te zien, dat deze bescheiden voorzieningen hun leven zoveel 

beter maken. 

Opknappen

Vanuit Ranchi vliegen we naar Trichy in Tamil Nadu, het zui-

den. We logeren in de priorij van Sembattu en kijken uit op de 

leerlooierrijen die een paar jaar geleden zijn gesloten. Samen 

met de penetrante stank verdween ook de werkgelegenheid… 

een behoorlijke ramp dus. Ruim 50 jaar geleden is hier een 

school gebouwd, die intussen veel onderhoud nodig heeft. 

Gebouwen hebben hier te lijden van de tropische luchtvoch-

tigheid, die zorgt voor zwarte schimmel op de muren. Felle 

regenbuien veroorzaken lekkages. Recentelijk is de school 

opgeknapt en okergeel geverfd. Joke herkent 't niet, zo mooi 

is het geworden. Met Fr. Mariasoosai nemen we door wat er 

nodig is komend jaar: twee schoolbussen, tien computers en 

een generator. Hopelijk vinden we hiervoor donateurs.

In het Shape Sociaal Centrum maken we kennis met kwets-

bare hiv-/aidspatiënten en extreem arme oude vrouwen. 

Maatschappelijk werkers helpen hen met raad en daad en 

ze krijgen elke maand een voedselpakket en gezondheid-

scheckHierdoor groeit hun zelfbewustzijn en waardigheid: zo  

belangrijk!

Nieuwe klaslokalen

We rijden 150 km naar het zuiden, naar Thiruvetriyur, vlak-

bij de oversteek naar Sri Lanka. Onderweg zien we eindeloze 

rijstteelt op kleine percelen en gedroogde palmbladeren als 

afrastering en dakbeschot van hutten. De bussen hebben 

hier geen ramen, wel spijlen, dan waait het lekker door en 

kan er niemand uit vallen. In het midden van agrarisch gebied 

staat hier een Tamil en Engelse school plus jongensinternaat, 

waarvan meer dan 45 dorpen profiteren. De kinderen krijgen 

kwalitatief goed onderwijs en er wordt voor hen gezorgd, 

waardoor de ouders kunnen werken om de kost te verdienen. 

Gisteravond heeft het hier hard geregend en gewaaid: een 

grote boom ligt plat en het voetbalveld is veranderd in een 

vijver. De toiletten moeten dringend gerenoveerd worden 

en de school heeft nieuwe klaslokalen nodig voor biologie,  

natuur- en scheikunde.

>> vervolg zie pagina 17
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Hieronder treft u enkele projecten, waarvoor wij uw steun vragen. Meer weten?  

Op aanvraag sturen wij u een uitvoerige projectbeschrijving.

Wilt u ons financieel steunen? Maak dan gebruik van het machtigingsformulier op pagina 11 of maak rechtstreeks 

een bedrag over naar IBAN NL18 RABO 0120 110 660 t.n.v. Stichting Solidair met India o.v.v. het projectnummer. 

Speciale projecten

Seniorenproject in de bergen van Ooty - 37943

Alleenstaande, zieke ouderen hebben geen inkomsten en zijn erg kwetsbaar. Door dit 

project worden achttien senioren geholpen. Ze komen elke maand bij elkaar, krijgen 

voorlichting, koken samen een lunch, hun gezondheid wordt gecheckt en ze krijgen 

een pakket met voedzame voeding mee naar huis. Indien nodig worden ze naar het 

ziekenhuis gebracht voor behandeling.

De kosten voor 2023 zijn € 4.100,-. Voor € 230,- per jaar helpt u één oudere.

Computers voor school in Trichy - 37510 

De Abbot Marcel School is 61 jaar geleden gebouwd tussen de leerlooierijen van 

Trichy, om kinderen de kans te geven zich te ontworstelen aan de heftige leef- en 

werkomstandigheden van hun familie. Momenteel telt de school 1.400 leerlingen en 

is er dringend behoefte aan 10 computers. De kosten voor 2023 zijn € 4.000,-. 

Voor € 400,- geeft u 140 kinderen per jaar de kans om ervaring op te doen met het 

werken op de computer.

Bestrijding tuberculose in 200 dorpen rondom Jamtara - 31611 

De Norbertijnen van Jamtara hebben een programma opgezet om tuberculose te 

bestrijden. Er worden zo’n 200 dorpen bezocht om te kijken of TBC aanwezig is. Als 

dit zo is, krijgen de betrokkenen medicijnen van de overheid. Zij worden gedurende 

het gehele genezingsproces voorgelicht en begeleid en als dat nodig is, krijgen ze ook 

voedingssupplementen. Zo worden besmette personen genezen en wordt verdere 

verspreiding van de ziekte voorkomen. Er is nog een bedrag nodig van € 2.730,-
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Huisjes voor vier gezinnen in Jabalpur - 31948

Door dit project kunnen vier gezinnen een woning bouwen. Momenteel wonen ze in 

lemen huizen, die in zeer slechte staat verkeren. Geld voor de bouw van een huis is er 

niet: het zijn dagloners, die afhankelijk van het seizoen en het werkaanbod een zeer laag 

inkomen verdienen. Doel is voor deze gezinnen een gedegen onderkomen te realiseren 

dat veiligheid biedt in extreme klimaatomstandigheden, met stortregens, bijtende kou en 

een brandende zomertemperaturen. Zij brengen zelf de grond in en helpen bij de bouw. 

De totale kosten zijn € 15.000,-. Voor € 3.750,- geeft u één gezin fatsoenlijk onderdak.

Hulp aan aidspatiënten, Sembattu, Tamil Nadu - 37587

De overheid helpt aidspatiënten door het verstrekken van medicijnen en rijst. 

Dit is echter niet voldoende. Via dit project worden de 35 meest schrijnende hiv 

slachtoffers geholpen door het verstrekken van een aanvullend voedselpakket en 

indien nodig aanvullende medicijnen. Aan de kinderen die naar school kunnen, wordt 

extra begeleiding gegeven. De kosten voor 2023 bedragen € 5.000,-. 

Voor € 250,- per jaar helpt u één hiv slachtoffer.

Waterput voor school in Ghamapur - 31950

Kinderen uit de krottenwijken van Ghamapur krijgen onderwijs op de Nirmala school. Met 

980 leerlingen heeft deze slechts één waterbron ter beschikking. Dit is onvoldoende. Met 

behulp van dit project kan men een tweede put slaan om de kinderen en de leerkrachten 

te voorzien van water. Er is nog een bedrag nodig van € 3.500,-

Ontwikkeling bewoners krottenwijken Indore - 34910

In de arme en achtergestelde slums, hebben vrouwen een hard leven. Ze zijn 

ongeletterd en hebben vaak geen onderwijs gehad. Via zelfhelpgroepen kunnen ze 

hun de gezondheid verbeteren, krijgen ze gerichte training en gaan ze aan het werk. 

Zo zijn ze in staat om een inkomen te verdienen, worden ze economisch onafhankelijk 

en kunnen ze zelf hun gezin onderhouden. 

Voor 2023 is € 16.600,- nodig. Voor € 2.800,- steunt u dit project in één sloppenwijk.
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De kracht van bijles in NR Pura - 36926

De mensen in de regio NR Pura zijn erg arm. Ze moeten zichzelf zien te redden als dagloner 

of koelie. Via dit project krijgen 170 kinderen bijles in 10 verschillende dorpen. Elke avond 

tussen vijf en zeven uur komen ze samen, eten en drinken wat en beginnen aan hun 

huiswerk. Ook kunnen ze vragen stellen aan de onderwijzers. Zo kunnen ze meekomen 

tijdens de reguliere lessen op school en uiteindelijk hun diploma halen en verder komen 

in de maatschappij. De kosten voor 2023 bedragen € 6.240,-. Voor € 37,- geeft u een kind 

een heel jaar avondschool.

Dagopvang en therapie gehandicapte kinderen, Kasaragod - 38969

Kasaragod ligt in Kerala en is een achtergebleven gebied met veel cashewplantages. In 

het verleden werd met een helikopter landbouwgif (endosulfaan) gestrooid. Hierdoor 

is een groot aantal kinderen misvormd of ziek geboren. Velen kunnen niet lopen of 

praten. De ouders kunnen deze kinderen vaak geen goede zorg te bieden door schaamte, 

onwetendheid en gebrek aan financiële middelen. Dit gaat soms zo ver dat kinderen 

worden verstopt voor de buitenwereld en nauwelijks worden verzorgd. De afgelopen 

jaren is een nieuwe school gebouwd, waar ze fysiotherapie, spraaktherapie, begeleiding, 

opvang en maaltijden krijgen. Er is nog een bedrag nodig van € 17.800,-

Werkgelegenheid, onderwijs en gezondheidszorg in Hardoi - 33506

De Ursulinenzusters bieden hulp aan 12 dorpen in het Hardoi district. Er is 

analfabetisme, de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen is groot en er is weinig 

kennis op het gebied van hygiëne. Voor vrouwen zijn er zelfhulpgroepen opgericht, 

waarin ze gestimuleerd en getraind worden om zelf inkomen gaan te verdienen. 

Vrouwen worden bewust gemaakt van hun rechten en krijgen voorlichting over 

gezondheidszorg, begeleiding in de zwangerschap en kinderen worden ingeënt. Tevens 

is er een alfabetiseringsprogramma voor kinderen, zodat ze alsnog naar school kunnen. 

De kosten voor 2023 zijn € 7.800,-. Er is nog een bedrag nodig van € 7.025,-

Internaat voor jongens in Gulbarga - 36113

Het uiterste noorden van de deelstaat Karnataka is een zeer arme, achtergebleven 

regio. De tribale bevolking werkt als seizoenarbeider (dagloner) op landbouwbedrijven 

van grootgrondbezitters. Tijdens hun verblijf op de kostschool, krijgen de kinderen 

begeleiding in hun persoonlijke ontwikkeling op het gebied van gezondheid, hygiëne 

en zelfredzaamheid. Overdag volgen ze onderwijs op de naastgelegen Berny school. 

Hiermee grijpen ze de kans aan om uit hun achterstandspositie te komen en een  

betere toekomst te creëren. De kosten voor 2023 bedragen € 5.400,-

Mocht er voor een bepaald project meer geld binnenkomen dan 
nodig is, dan besteden we dit aan een soortgelijk project.
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De deelstaten waarin wij 

projecten ondersteunen
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Bedrag  (aankruisen wat van toepassing is) Geef uw voorkeur aan (meerdere mag)

  € 50,-    € 75,-    € 100,-      Onderwijsprojecten            
  € 200,-    € 500,-     € 1.000,-    Medische projecten             
  Ander bedrag, namelijk       Sociale projecten        
  Doorlopend (1x per jaar)        Voor projectnummer        
  Eenmalig       

Voor- en achternaam

Adres

Postcode / Plaats

Telefoon

E-mail

 Hierbij machtig ik de Stichting Solidair met India te incasseren van bankrekeningnummer

Plaats Handtekening  

Datum

Nieuwsbrief 

  Ja, ik wil uw nieuwsbrief ontvangen.     

Stuur dit volledig ingevulde SEPA machtiging donateur formulier per post naar

Stichting Solidair met India

Abdijstraat 49

5473 AD  Heeswijk-Dinther

Incassant ID  NL85 ZZZ 1718 6431 000

Kenmerk machtiging geven wij na inschrijving aan u door 

IBAN  NL18 RABO 0120 110 660

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan:
• Stichting Solidair met India om eenmalig / doorlopend incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven.
• Uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Stichting Solidair met India.

Als u het niet eens bent met deze afschrijving, kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. 
Vraag uw bank naar de voorwaarden. Opzeggen van een automatische incasso kan eenvoudig door het sturen van een e-mail of brief naar Stichting Solidair 
met India. Binnen 30 dagen na ontvangst sturen wij u een bevestiging en wordt de automatische incasso stopgezet. Vermeld in uw opzegging uw volledige 
naam, uw adres, het incassobedrag en het kenmerk van de machtiging.

Incasso machtiging
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&Schenken  Nalaten

Uw bijdrage is enorm belangrijk om de komende  

jaren India te kunnen blijven steunen. Dat kan via 

IBAN NL18 RABO 0120 110 660 onder vermelding  

van Stichting Solidair met India. 

ANBI

De Stichting Solidair met India heeft een ANBI-status: Algemeen Nut Beogende Instelling.

Periodieke gift

Het voordeel van schenken aan ANBI’s is, dat u de gift geheel of gedeeltelijk in aftrek 

kunt brengen op uw belastbaar inkomen. De Belastingdienst betaalt dus mee aan uw 

gift. Als u jaarlijks of vaker geld wilt geven aan Solidair met India, kunt u dat doen via 

een periodieke gift. 

Dit kan via een onderhandse overeenkomst, die u kunt downloaden bij de 

Belastingdienst. Het voordeel hiervan is, dat u deze kunt aftrekken van de belasting 

en er geen minimum of maximum bedrag voor geldt. De enige voorwaarde is, dat u 

gedurende minimaal vijf jaar een vast bedrag schenkt en dit vooraf vastlegt in een 

schriftelijke overeenkomst. Deze ondertekent u en stuurt u naar ons toe, wij zorgen 

dan voor verdere afhandeling.

Wanneer u ons periodiek steunt, weten we welke inkomsten we op langere termijn 

kunnen verwachten. Dat geeft stabiliteit in de inkomstenstroom en dat is een groot 

voordeel bij de planning van ons werk. Kortom: een periodieke gift is gunstig voor u 

én voor de stichting.

Nalaten

Ook nalatenschappen zijn een belangrijke, bijzondere inkomstenbron. Voor u als 

donateur is het een mooie manier om, ook als u er niet meer bent, toch een wezenlijke 

bijdrage te kunnen blijven leveren aan het nuttige werk dat onze stichting verricht. 

U zou kunnen overwegen om Solidair met India op te nemen in uw testament als 

erfgenaam. Wilt u hier meer informatie over, dan kunt u contact met ons opnemen 

via telefoon 0413 – 296 384 of e-mail info@solidairmetindia.nl
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>> vervolg van pagina 9

Regenwater opvangen

En door, naar Kurivikulam, 240 km landinwaarts naar het zuidwesten. Onderweg zien 

we een vlak groen landschap en grote bedrijven waar cement wordt geproduceerd. 

Ook deze school ligt afgelegen middenin agrarisch gebied; geen huis te zien, waar-

door ik me afvraag waar de leerlingen wonen. Vanuit de wijde omgeving komen ze 

om Engelstalig onderwijs te krijgen. Er is behoefte aan een paar speeltoestellen voor 

de kinderen, computers, een systeem om regenwater op te vangen en een bus om de 

leerlingen op te halen en weer thuis te brengen.

Wilde dieren

We vervolgen onze roadtrip naar Ooty, en rijden 375 km in acht uur naar het noord-

westen. Via haarspeldbochten zigzaggen we de Nilgiri mountains in: een prachtig, 

hooggelegen groen natuurgebied, waar de temperatuur gelukkig wat lager is. Er staan 

vrolijk gekleurde huizen bovenop de bergen. Beneden meandert de rivier door de bos-

sen. We zitten in een echt tuinbouwgebied, met kleine percelen op terrassen. Mensen 

uit Jharkand (2.250 km naar het noorden) komen hier thee plukken, omdat ze thuis 

geen werk hebben. Grootgrondbezitters maken de dienst uit. Kijk daar: zwarte bizons, 

overdag een prachtig gezicht, maar zodra het donker is om zes uur ‘s avonds, gaan ze 

op zoek naar voedsel. Net als luipaarden en olifanten. Vandaar dat je dan beter in huis 

kunt blijven en de mensen hier overal hekken plaatsen om te voorkomen dat deze 

dieren hun oogst, kippen en geiten opschrokken. Barre omstandigheden.

Zonnepanelen en watertanks

Fr. Peter leeft in een eenvoudig, vochtig huisje. Hij 

laat ons de nieuwe zonnepanelen zien, de water-

tanks en het kleinschalige waterdistributiesysteem 

voor de bevloeiing van de groentetuin. Hierdoor 

kunnen vijf vrouwen de kost verdienen. We bewon-

deren de nieuwe tractor, die voor een laag bedrag 

verhuurd wordt aan kleine boeren, zodat ze meer 

marge overhouden van hun oogst. Ook praten we 

met alleenstaande ouderen, die maandelijks een 

voedselpakket krijgen. Gaan de dorpen in, waar 

mensen de afgelopen jaren zijn geholpen door een 

toiletgebouwtje, een huisje, geld voor reparatie 

van het dak. En zien het stukje landbouwgrond 

van de Norbertijnen, waarop drie gezinnen de 

kost verdienen door gewassen te verbouwen. Zo 

brengen ze ‘earning by sharing’ in de praktijk. Klein 

maar fijn.



Bijles

We vliegen via Haiderabad naar Jabalpur, waarna we ’s avonds 

aankomen bij de abdij van de Norbertijnen in Jamtara. Een 

groene oase, zo blijkt de volgende dag, want de afgelopen 

twintig jaar is er een mooie groenvoorziening rond de ge-

bouwen gekomen. Dit jaar hebben we dankzij onze donateurs 

kunnen investeren in zonnepanelen op het dak. Naast een 

enorme besparing op de energiekosten, zijn ze nu verzekerd 

van elektriciteit. 

We bezoeken de omringende dorpen, waar met onze hulp 

huisjes zijn gebouwd. Hier zorgen we ook voor een program-

ma om tuberculose uit te roeien. De avondschool telt maar 

liefst 100 leerlingen, die dagelijks bijles krijgen en rustig hun 

huiswerk kunnen maken. Dat lukt vaak niet in de piepkleine 

woning van hun ouders. 

Rondje scholen

Dan een rondje scholen. Onderweg naar Damoh zien we wa-

terbuffels op en langs de weg en ook groepjes apen: prachtig. 

Deze school is nu compleet en leerlingen van 3 t/m 18 jaar 

krijgen hier les: van kleuterschool tot 12th grade. In plaats van 

sombere betonblokken, zijn de gebouwen geschilderd in een 

mooie combinatie van beige en taupe en ziet het er nu uit als 

één geheel. Ceremonieel openen we het nieuwe basketbal-

veld en praten met leerlingen. Ze vinden ons heel interessant 

en willen samen op de foto. Dat doen we natuurlijk.

Rondom de school in Keolari zien we eindeloos agrarisch ge-

bied met gehuchtjes waar de tribals wonen. In de verte rook: 

hier worden restanten van de oogst verbrand. We maken 

kennis met drie jonge zusters die bereid waren om hierheen 

te verhuizen om te zorgen voor het welzijn van de jongste 

kinderen. Ze willen ook bijles gaan geven en een programma 

voor vrouwen gaan starten. Fr. Babu is hier directeur en werkt 

hard aan de toename van het aantal leerlingen, zodat deze 

school in de toekomst zelfvoorzienend kan worden. Naast de 

bouw van nieuwe klaslokalen, is er behoefte aan een school-

bus en een tractor die gebruikt kan worden door arme boe-

ren. Volop dynamiek dus.
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Engelstalig onderwijs

De Nirmala school is ruim 50 jaar oud en staat in de krotten-

wijken van Ghamapur. Hier ontmoeten we een jongen die een 

grote tumor had op zijn arm en herstelt van de operatie die 

mogelijk is gemaakt door giften aan Solidair met India. Heel 

fijn om te zien dat hij weer een toekomst heeft.

Na acht jaar project coördinatie, is Fr. Xavier nu schooldirec-

teur en pakt zijn rol voortvarend op. “Hier is armoe troef en 

mensen willen zich daaraan ontworstelen. Ouders zijn daar-

om dankbaar dat hun kinderen naar school kunnen. Naast on-

derwijs in de Hindi taal, zijn we in 2010 gestart met Engelstalig 

onderwijs: van 27 kinderen zijn we razendsnel gegroeid naar 

814 leerlingen op dit moment. Vandaar dat de school aan uit-

breiding toe is. Voor de 16- tot 18 jarigen hebben we nieuwe 

labs nodig voor natuurkunde, scheikunde en biologie. Voor 

de jongste kinderen zijn toiletten nodig en een paar speeltoe-

stellen op het schoolplein. Voor goed drinkwater is een wa-

terput belangrijk en plafondventilators om de hitte draaglijk 

te maken in de klassen.” 

Ook op de Abbot Baeten school worden we hartelijk ont-

vangen en rondgeleid. Op de Holy Cross School wordt dank-

baar gebruik gemaakt van het buitenpodium, dat dankzij onze 

donateurs mogelijk is gemaakt. En op de Augustinus school 

zorgde hevige regenval ervoor, dat het schoolplein veran-

derde in een grote waterpartij. Vandaar dat ze gebroken puin 

hebben aangevoerd, dat nog aangevuld zal worden met grind. 

Via deze ophoging en drainage hopen ze in de toekomst wa-

teroverlast te voorkomen. Zo heeft iedere school te maken 

met eigen uitdagingen.
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Beroepsonderwijs

Wat gebeurt er eigenlijk als kinderen niet meer naar school 

gaan? Hoe krijgen drop-outs een tweede kans?

Op deze groep richt het Jogni training centrum zich met vak-

opleidingen tot kleermaker, elektricien, administratief mede-

werker en chauffeur. Met een mooie ceremonie openen 

we de nieuwe foto en video-editing studio. Het internaat is  

opgeknapt en klaar om jongens van verder weg te huisvesten.

Ook in Mumbai laten ze trots de beroepsopleidingen zien. Ze 

hebben een mooie salon ingericht voor de opleiding tot kap-

per en schoonheidsspecialist. Jonge vrouwen krijgen er les en 

passen het toe in de praktijk. Daarnaast nemen zowel meisjes 

als jongens deel aan de opleiding retail marketing. Ook hier 

gaat theorie hand in hand met de praktijk, zodat ze leren wat 

wel of niet werkt. Verder volgen vrouwen van diverse leeftij-

den een opleiding tot kleermaker. De meest ervaren vrouwen 

maken schooluniformen, zodat ze hun eigen inkomen kunnen 

verdienen en een deel weer terug geïnvesteerd kan worden in 

de opleiding van nieuwe vrouwen.

Krottenwijken

Op het terrein staat ook de Cardinal Gracious school, die  

61 jaar oud is en een facelift heeft gekregen via kleurrijke 

educatieve muurschilderingen. Dankzij onze donateurs zijn 

hier nieuwe schoolbanken en tafels aangeschaft. Ruimte is 

schaars in Mumbai en wordt goed benut door de school. 

In de tropische hitte, zien we jongens trainen voor cricket. 

Verder kunnen kinderen na school deelnemen aan skating, 

dans, karate en yoga. Activiteiten die bijdragen aan hun 

ontwikkeling en beweging, die in de kleine eenkamerwoningen 

absoluut niet mogelijk is.

‘De combinatie van onderwijs, 

sociaal en medisch werk helpt 

een kansarme regio vooruit’



Dan bezoeken we de krottenwijken. We zien hoe een oma 

leeft op 6 m2 met haar gehandicapte kleinzoon. Wat een 

ellendige situatie. Dat geldt ook voor een meisje dat met haar 

moeder en twee zusjes woont op 10 m2. Dan een familie die 

woont op een metalen tafel onder een zeil: mensonterend...

In deze omgeving geeft Vincent Paul juridische hulp en de 

VvBE zorgt dat 60 kinderen en families een financiële bijdrage 

krijgen om naar school te gaan en voedsel te kopen. In het 

Bandra East Sociaal Centrum krijgen ouderen voorlichting en 

worden ze geholpen met formulieren (die ze zelf niet kunnen 

lezen/invullen) en een voedselpakket. Jonge dames vertellen 

wat ze gehad hebben aan de avondschool (bijlessen), waardoor 

ze nu verder studeren en ambities hebben voor de toekomst. 

Schouders eronder

Na deze intensieve en inspirerende projectbezoeken, reis ik 

met Joke terug naar Nederland. Wat is India een boeiend 

land met prachtige mensen. Ik ben onder de indruk van de 

bevlogen projecthouders die elke dag hun schouders eron-

der zetten. Veerkracht ontwikkelen, omdat er altijd tegen-

slagen op hun pad komen. En toch doorgaan, want er zit 

niets anders op: arme mensen helpen, dat is hun passie. Zij 

begrijpen dat onderwijs, sociaal en medisch werk onlosma-

kelijk met elkaar verbonden zijn voor ontwikkeling van een 

kansarme regio. Investeren in onderwijs biedt veiligheid, be-

vordert de gezondheid, creëert gelijke kansen voor jongens 

en meisjes en pakt armoede aan. Daarom zetten zij zich in, 

net als ik. 

Anja Bekkers, directeur

Helpt u ons helpen?  

S O L I D A I R  M E T  I N D I A  |  21



Gerealiseerde 
projecten in 2022

Dankzij uw hulp zijn de volgende projecten  

gerealiseerd via Solidair met India.  

Duizenden zeer arme mensen hebben  

ondersteuning gekregen op hun weg naar  

een menswaardig bestaan.

Afgerond

Madhya Pradesh - Jabalpur / Jamtara
•	 Huisjes voor vier arme gezinnen

• Medische hulp voor jongen met tumor

• Zonnepanelen voor stroomvoorziening abdij, Jamtara

• Drinkwaterput voor school, Keolari

• Videocamera en computerbewerking, Jogni Training 

Centrum

School Ghamapur

• Inrichting voor natuur-, scheikunde en biologie lab

• 15 computers

• CCTV en geluidsinstallatie

Madhya Pradesh - Indore

•	 Verpleegstersopleiding ziekenhuis

Tamil Nadu - Ooty

•	 Tractor, cultivator en aanhanger voor arme boeren

• Water distributiesysteem voor groenteteelt

• Zonnepanelen en watertanks

Karnataka - NR Pura

•	 Huisje voor arm gezin

• Geitenhouderij voor 20 gezinnen

• Waterput voor irrigatie land kleine boeren

• Machines voor productie van gedroogd fruit & groente

• Bouw opleidingscentrum hotelmanagement, Bangalore

Uttar Pradesh - Ghosi

• Stroomaggregaat voor school

• Medische hulp Ms. Sunitha

Kerala

Gehandicapte kinderen, Kasaragod

• Speeltoestellen voor schoolplein

• Productie van papieren tassen door 18-plussers

Mananthavady

• (Post) Covid ondersteuning

• Vervanging dak plantenkwekerij

• Productie van papieren tassen 

• Productie van (zeep) producten
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Meerjarige projecten 

Madhya Pradesh - Jabalpur / Jamtara

•	 Training Projecthouders

• Buitenschools onderwijs

• Hoger onderwijs voor jongeren

• Beroepsopleiding jongeren, Jogni

• Lopende kosten Nirmala school, Ghamapur

• Lopende kosten zusters, St. Norbert school, Keolari 

• Hulp aan tuberculose patiënten

Madhya Pradesh - Indore

•	 Opzetten vier beroepsopleidingen voor jongeren

• Educatie migranten- en plattelandskinderen

• Verbeteren positie vrouwen en meisjes in de 

 krottenwijken en in de omringende dorpen

• Gezondheidszorg dorpen platteland

Jharkand - Hansa/ Khunti / Bande

• Inkomensgenererende activiteiten

• Lopende kosten scholen en internaat

• Start bouw nieuwe Engelstalige school

• Buitenschools onderwijs

• Ondersteuning medische post

Uttar Pradesh - Indara / Mirpur / Ghosi

•	 Bijdrage kosten internaten voor meisjes en jongens

• Lopende kosten scholen

• Buitenschools onderwijs

• Maatschappelijk werk en sociale hulp

• Bijdrage aan medische post

• Gezondheidszorg, onderwijs en inkomensgenererende 

activiteiten in 16 dorpen in het Hardoi district, Lucknow

Maharashtra - Mumbai

•	 Gezondheidszorg en hulp voor ouderen 

• Beroepsopleidingen op mbo-niveau

• Buitenschools onderwijs voor kinderen 

• Avondschool in Pune

Karnataka - NR Pura

•	 Ondersteuning vrouwengroepen

•	 Mobiele naaicursussen

•	 Buitenschools onderwijs

•	 Bijdrage kosten Bernyschool, het meisjes- 

 en jongensinternaat, Gulbarga

Tamil Nadu - Sembattu

•	 Gezondheidszorg hiv/aids patiënten

• Maandelijks voedselpakket en medische check ouderen

• Buitenschools onderwijs

• Medische post

• Bijdrage school en internaat, Thiruvettriyur

• Zorg voor alleenstaande, zieke ouderen, Ooty

• Landbouwgrond waar 3 gezinnen gewassen telen, Ooty

Kerala

•	 Opleiding ongeletterde kinderen tribale kolonies, Godavari

• Dagopvang en onderwijs gehandicapte kinderen, Kasaragod

• Hoger onderwijs voor arme jongeren, Kasaragod

• Buitenschools onderwijs, Ernakulam

• Opvang van jongens die met justitie in aanraking zijn 

geweest, Ernakulam



Stichting Solidair met India
Abdijstraat 49

5473 AD  Heeswijk-Dinther

0413 - 296 384

  info@solidairmetindia.nl

www.solidairmetindia.nl

 IBAN NL18 RABO 0120 110 660


