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VOORZITTERSPRAATJE
Ditmaal staat onze uitgave in het teken van de reis die ik in jan/feb.
gemaakt heb. Op één na heb ik alle projecten bezocht. Het straatkinderenproject in Mumbai niet, maar daar ben ik in 2019 geweest. Alle
projecten bezoeken is niet niks, kost veel reistijd, maar dan zie je ook
de verschillen en verbeteringen. Het is een mooie reis geweest, wel
druk, maar ik moet zeggen, zeer geslaagd! Een verslag van de reis.
Maar toen kwam het virus…. In India hoorde ik zo nu en dan er al iets
over. Er werden grapjes gemaakt van “made in China”, m.a.w. dat zal wel
niets zijn en zo ver weg. Inmiddels weten we anders. Dat heeft veel impact
(gehad), want terwijl ik dit schrijf, leven we nog onder de ‘beperkingen’.
Terug in Nederland heb ik uiteraard veel contact met India gehad. Nu, in
de eerste week van april zijn er nog geen betrouwbare cijfers van het aantal slachtoffers in India bekend. Ik betwijfel of we die ooit wel onder ogen
zullen krijgen. Wat dat betreft, loopt “de grootste democratie ter wereld”
ruim achter in de juiste publicatie. Er wordt weinig getest, dus de juiste
doodsoorzaak wordt meestal niet bekend gemaakt. Maar dan weet je ook
wel dat de gevolgen van zo’n crisis weer voor de armen letterlijk en figuurlijk betaald moeten worden. We hoeven maar naar de vluchtelingenkampen en de derde wereldlanden te kijken en dat zegt genoeg.
In een paar van onze projecten wordt inmiddels voedsel uitgedeeld. Door
de beperkende maatregels van de overheid, kunnen o.a. de ‘dagloners’
niet naar het werk en hebben dus geen inkomen. En kunnen geen eten
kopen. Natuurlijk moeten we helpen. Juist in de heetste maanden van het
jaar en je weet dan uit ervaring ook een watertekort zal zijn. Dan wordt de
ramp alleen maar groter van.
Ik hoop in het volgende krantje met meer gegevens over de gevolgen
van het corona virus in India te kunnen publiceren. En welke effecten die
hebben (gehad).
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Paul Polman
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Waarschijnlijk voor u geen bekende naam. Toch was hij de
topman van Unilever. Dit Nederlandse concern levert per dag
aan 2,3 miljard mensen een Unileverproduct. Polman zette in
2011 een manifest in over “duurzaamheid”. Met als uitgangspunt
dat daardoor ons milieuvoetafdruk verkleind werd. Een meer
dan loffelijk streven.
Het werd hem evenwel sterk ontraden en hij stuitte op veel bezwaren.
Polman liet zich daardoor niet uit het veld slaan. Er werd in het
bedrijf verduurzaamd! Hulde zou je zeggen. Maar blijkbaar slaapt
je vijand (voor zover je die hebt) nooit. De tegenstanders lieten een
hardere wind waaien. Polman zette toch door en begon elke rede
met de woorden “besef wel dat er 800 miljoen mensen ( en kinderen)
honger lijden”. (Het is in de afgelopen tijd nog erger geworden: 821
miljoen!) Keer op keer gebruikte hij die woorden.
Hij vond /vindt dat daar verandering cq. verbetering moet komen.
Daarbij is duurzaamheid zeker één van de middelen om honger te
bestrijden. Notabene de Britse aandeelhouders van Unilever eisten
uiteindelijk zijn hoofd, want er werd minder dividend uitbetaald en
dat werd Polman verweten.
Wanneer je je nek uitsteekt, dan kun je die ook breken. Je mag dan
wel gelijk hebben, maar dat gelijk krijg je soms niet. Polman werd
af geserveerd door die groep aandeelhouders. Het “grote geld” had
weer eens gewonnen. Hij was zijn baan kwijt als “roepende in de
woestijn”. Misschien kwam zijn visie te vroeg, maar hij toonde zeker
lef. De gedachte van Polman spreekt me zeker aan. Het lijkt wel dat
opkomen voor je mindere ‘verboden’ is!
Hij pleitte ook nog voor halvering van de dividendbelasting, maar
daar ging de oud werknemer van Shell, minister-president Rutte
niet in mee. Dat geld zou dan gebruikt kunnen worden om voor de
duurzaamheid in te zetten. Misschien was het idee van Polman te
groots en moet je kleiner beginnen. Want ook de plaatselijke slager
heeft lekkere worst. De Unoxworst werd jammer genoeg geweigerd.
Maar van mij mag Polman een lintje voor zijn inzet .

Sjoerd D.Schaaf
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VERSLAG REIS INDIA
Nagpur en Amravati.

Wachten verveelt snel. De vlucht Mumbai- Nagpur wordt telkens
weer uitgesteld en we wandelen van verschillende vertrekpunten
steeds heen en weer. “Wegens de toestand van het weer” wordt als
reden opgegeven.
Wanneer ik uiteindelijk na 5 uur vertraging in Nagpur kom, hoor ik dat er
inderdaad slecht weer geweest was. “Er viel ronde sneeuw” vertelden de
zusters. En dat in een stad, die de sinaasappelstad genoemd wordt, is niet
goed voor de fruitteelt. Het woord “hagel” kenden ze uiteraard niet. Het is
voor Indiase begrippen koud en zelfs ik heb de trui aan! Voor mij een voorbeeld dat er wel degelijk iets aan de hand is met het klimaat.
Met de auto naar Amravati. De weg er naar toe is bijna helemaal nieuw
en we doen er maar 4 uren over om de afstand van 180 km te overbruggen. Voor
daar snel.
Allereerst naar de crèche. Er zijn momenteel 19 kinderen in de crèche. Ik ontmoet
een echtpaar uit Mumbai die een meisje
adopteren. Voor de Indiase wet moet nu
80% binnenlandse adoptie gerealiseerd
worden. Dat is op zich een hele verbetering, in de jaren ’70, toen wij daar geadopteerd hebben, werd er helemaal niet aan Indiase adoptie gedaan.
Bijna alle kinderen gingen toen nog naar het buitenland. Nederlandse
adoptie vanuit India is al jaren geleden gestopt, omdat de eisen dermate
extreem zijn en de benodigde papieren rompslomp veel problemen kunnen opleveren.
Naast dit oude gebouw (de crèche) is een stuk grond vrijgemaakt. Hier
komt het nieuwe gebouw om de weeskinderen op te vangen. De benodigde nieuwbouwvergunning is er en het gebouw kan dit jaar nog
gerealiseerd worden. ’s Avonds naar de boarding. Een boarding is een
verblijfplaats voor kinderen. Hier eten ze en slapen er. Alleen in de va-
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kantieperiode gaan de kinderen naar huis. Hoewel, niet allemaal. Er zijn
altijd wel kinderen die geen directe familieleden (meer) hebben en dus
ook dan afhankelijk zijn. Er zijn momenteel 70 meisjes uit de omliggende
dorpen die hier onderwijs krijgen. En uiteraard het benodigde eten en
algehele verzorging. Door middel van dans en muziek laten ze zien dat ze
het fijn vinden om naar school te kunnen gaan. Zelfs in het Engels wordt
me dat duidelijk doordat een meisje vanaf het papier de dankwoorden
voorleest.
De volgende morgen om half 8 ga ik met sr. Mary
(die de sponsoring behartigt) naar de Marathi
school. Marathi is de 2de taal van de staat Maharashtra . Hindi is de taal van het land, Engels de
3de taal. Hier staan 1400 meisjes op het plein om
het ‘ritueel’ te ondergaan , voor de school ingaat.
Er worden liederen gezongen en als laatste het
volkslied, waarna onder tromgeroffel de kinderen naar hun lokaal marcheren. Nu mag ik ze
toespreken, voor ze de klas binnengaan. Ik vertel dat 40 jaar geleden hier op
deze plek de sponsoring is begonnen! En dat in al die tijd meer dan 25.000
(!) meisjes hier de gelegenheid gekregen hebben om naar school te gaan,
dankzij de sponsoring. Applaus. Dat is niet niks en nog altijd wordt er gretig
gebruik van gemaakt, want het basisonderwijs in India is voor een deel
(nog)niet gratis. Bijzonder om hier weer te zijn en te zien dat de sponsoring
nog steeds werkt.
Daarna naar Chikalda. De rit door de
heuvels gaat vrij vlot, maar door het
hoogte verschil is het hier ‘fris’. De
kinderen zitten met jassen en mutsen op
me te wachten. Nog nooit is het aantal
leerlingen hier zo hoog geweest: 450
in totaal. In de boarding zitten zo’n 70
kinderen, jongens en meisjes. De school
(indertijd o.a. gefinancierd voor een
gedeelte door de ‘Ulbe van Houten’ Mavo.
Men wil uitbreiden naar een vorm van volledig
basisonderwijs, maar het is voor mij de vraag of
dat wel zinvol is.
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In het dorp verderop staat immers een vervolgschool en waarom zou je
dat veranderen? Bovendien moet je dan ook voor de salarissen van de
leerkrachten een oplossing vinden. Ik neem het voorstel niet over. Dan zijn er
vast wel betere/ noodzakelijker projecten.
Daarna naar Achalpur. Alles loopt hier goed. Het aantal leerlingen in de
boarding is wat minder geworden, maar de 25 meisjes hebben er plezier in
om naar school te kunnen gaan. Het valt me op dat er vaak 2 meisjes uit de
gezinnen zijn. De jongens reizen heen en weer. Voor de meisjes is dit riskanter,
vandaar dat er gekozen is indertijd voor deze vorm.
Dan naar Bhandaraj. Het ziet er piekfijn uit en loopt op rolletjes. We gaan
naar een dorpje, waar ik 4 jaar geleden ook geweest ben. Toen waren er 3
leerlingen! Nu is het aantal aanmerkelijk hoger doordat de (voor de 2de keer)
gekozen dorpsoudste duidelijk heeft gemaakt dat kinderen onderwijs nodig
hebben om zich goed te kunnen ontwikkelen. Samen met de ouders kijken
we naar het dansprogramma van de kinderen. Dat komt wel goed en heeft
alleen nog wat tijd nodig. In India hebben ze de tijd en wij het horloge, zullen
we maar zeggen. Ik breng de nacht in Bhandaraj door, op een hard bed en
met het lawaai van vrachtautoverkeer, maar de vermoeidheid laat me niet in
de steek. Ik slaap als een roos, nadat de honden hun geblaf hebben gestaakt,
heerlijk!
De volgende dag breng ik een bezoek aan het ziekenhuisje. Hier worden
homeopathische geneesmiddelen gemaakt, meestal aloë als grondstof.
Daarnaast is er een verkorte verpleegsteropleiding. Meisjes uit de omringende
dorpen kunnen een certificaat behalen. Ze worden ingezet als hulp in de
dorpen. Huisartsen zijn alleen in de grotere plaatsen aanwezig. Ze kunnen
doorverwijzen naar verdere medische hulp. Daarnaast zijn ze soms een soort
‘wijkverpleging’. Een baan is gegarandeerd! Dan vlug terug naar Amravati.
Ik ga 2 projecten bezoeken. Midden in de stad staat een oude, lege school.
Dit wordt nu een soort sociaal centrum voor vrouwen.
Ook hier ligt het accent op opvoeding/ scholing van vrouwen/ vormen van
weerbaarheid en maatschappelijke problematiek.
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De rol van de man in het huwelijk is , in het
algemeen, nog steeds zeer dominant, blijkt uit
de verhalen. Gelukkig krijgen vrouwen steeds
meer “stem”!
Dan naar Wadali: daar is en sociaal centrum
gebouwd in combinatie met de bestaande
lagere school. Na 5 jaar op de vergunning
te hebben gewacht, is in nov. 2019 het gebouw
geopend. In de eerste 2 maanden zijn er diverse activiteiten ontwikkeld, zoals :
aandacht voor meisjes in gezin en maatschappij. Meer dan 300 meisjes uit 22
dorpen hebben deze dag gevierd . Er is een training voor 150 opgroeiende
meisjes geweest in huishoudkunde, gezondheid en hygiëne. Diverse
activiteiten zijn ingepland: voorlichting voor kleine boeren, het vormen van
vrouwenactiviteiten (naaien, cursus gezondheid/ hygiëne/ leren lezen en
schrijven enz. enz. ’s avonds worden in de school bijlessen gegeven. Kortom:
dit voorziet in een duidelijke behoefte. De volgende dag ben ik onderweg om
bijna 300 km af te leggen in een taxi!

Aurangabad.

De ruim 300 km. naar Aurangabad valt deze
keer zwaar tegen. Dat komt doordat er vrij veel
vrachtverkeer op weg is, dat de chauffeur geen
Engels spreekt en mijn adviezen niet volgt of
kan volgen. Bovendien is een groot gedeelte
van het verkeerstraject is in onderhoud of finaal
kapot gereden. Uiteindelijk hebben we meer dan
8 uur over de afstand gedaan. Een gemiddelde van 40km per uur! In de
miljoenenstad dreigt het mis te gaan. De chauffeur weet de weg helemaal
niet en vraagt om de kilometer iemand hoe hij moet rijden. Ik probeer aan
te geven dat hij ‘gewoon’ rechtdoor moet. Uiteindelijk volgt hij mijn raad op
en dan ik herken sommige gebouwen. Gelukkig voor donker ben ik bij Holy
Cross Vikas.
De volgende dag wordt ik opgehaald door een Indiase mevrouw. Via what’s
app ‘ken’ ik haar. En via Laura. Laura woont in Franeker, is geadopteerd,
onderwijzeres in het speciaal onderwijs en zij zocht contact met mij. Ze had
op de website van onze stichting gezien dat ik heel vaak in Aurangabad
geweest was. En omdat zij in Aurangabad geboren was, wilde ze haar “roots”
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eens nagaan. Dus is ze diverse keren bij ons
thuis geweest en heb ik haar “bijgepraat” over
Aurangabad. Zelf had ze in Aurangabad via
een website iemand gevonden die iets met
onderwijs te maken had. Vijava, onderwijzeres.
Met haar man en twee volwassen kinderen gaat
ze elke vrijdag en zaterdag eten uitdelen aan “wat er maar op
straat” is. Laura had me er van foto’s gestuurd en dit initiatief trok me aan. Er is
een Indiase organisatie Sani. Hun motto is “hunger has no religion”.
Misschien kun je dat het best maar vertalen met “honger trekt zich niks van
godsdienst aan”. En de bekende Joodse Elie Wiesel, overlevende van de
Holocaust, heeft in één van zijn boeken geschreven: “het ergste wat je een
mens kunt aandoen, is honger laten lijden”. Ik denk zeker dat het waar is. Deze
mevrouw Vijava is al 130 keer op pad geweest om in de weekenden eten aan
inde steek gelaten mensen te geven. Klasse! En zelf kan ze met haar gezin
maar nauwelijks rondkomen! Opgegroeid met het Hindoegeloof en toch
vol overgave a.h.w. met één van de bijbelse opdrachten bezig te zijn. Met
haar wilde ik wel eens kennis maken! Ik was nu in de gelegenheid. Ze liet me
ophalen en ik ging naar haar twee-klassig schooltje. Vandaag is het “Onafha
nkelijkheidsdag”(Republic Day) en dat is een landelijke feestdag. De Indiase
vlag wordt dan gehesen en er is muziek en dans. Voor een ‘buitenlander’ een
hele eer om de Indiase vlag te mogen ontrollen, maar dit is mijn derde keer
herinner ik me.
De ceremonie verloopt niet vlekkeloos, omdat in de top het touw te strak is
vast geknopt, maar uiteindelijk lukt het toch. Onder applaus ontvouwt de
nationale driekleur zich. De kinderen zingen en dansen en aan het eind mag
ik een toespraakje houden.
“Onderwijs is een dermate basisbehoefte voor kinderen:zonder onderwijs
kun je niks meer in deze tijd”. Dat was wel de strekking van mijn verhaal.
Na de lunch in hun kleine flat vertrokken we naar de slum Kachpura. Het
was maar een paar minuten rijden vanaf de flat van Vijava. De meeste
hutten zijn van verschillende soorten afvalmateriaal gemaakt. Geen
architect, geen schoonheidscommissie heeft hier de hand in gehad, dat is
wel duidelijk, maar een plaats om te schuilen, is al veel.
Douche en
toilet ontbreken natuurlijk. Waar zou het water dan
vandaan
moeten komen? De bungelende elektriciteitsdraden
geven
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aan dat dat er in ieder geval wel is. We worden al
opgewacht. Kinderen zitten klaar, een dertigtal
vrouwen en ook wat nieuwsgierige mannen.
Hier gaat Vijava (na haar werk op school)zo
veel mogelijk naar toe. Verreweg de meeste
kinderen gaan niet of niet regelmatig naar
school. Er is geen enkel damestoilet in het dorp, geen stromend
water, wel een put. De put is meestal vanaf april tot juli droog, omdat dit de
heetste periode is. Dan moeten ze lopend naar de stad voor 10 liter water. En
toch dansende kinderen en muziek en blije gezichten. Blij omdat er nu toch
aandacht voor hen is? De zoon van Vijava is er ook met een groep vrienden. Ze
laten natuurkundige proefjes zien om de nieuwsgierigheid bij de kinderen op
te wekken. Een duidelijk dronken man(waarschijnlijk zelfgestookt!) probeert
de aandacht te trekken, maar hij wordt door andere mannen weggehaald.
De vrouwen gaan vertellen. Niemand van de vrouwen die kunnen lezen of
schrijven! En dat willen sommigen juist zo graag. Ze willen ook graag een
veilig en goedwerkend damestoilet. Dat is uiteraard veiliger. Wanneer ik
vraag wie een voedselkaart heeft, zie ik geen vingers. Ik vertel dat ze recht
hebben op een voedseldistributiekaart. Eén keer in de 2 weken kun je dan
gratis eten krijgen voor het aantal personen van je gezin. Sommigen vertellen
dat ze geweigerd worden. Ik spreek met Vijava af dat we hier dadelijk werk
van gaan maken. Vijava moet zorgen dat iedere vrouw een bankrekening
krijgt. Dan moet ze naar de dorpsoudste gaan en de situatie uitleggen. Nooit
alleen naar het kantoor gaan, neem andere vrouwen mee. Van de benodigde
papieren altijd een kopie houden, anders is het straks weg of verdwijnt in een
la. De voedseldistributeur strijkt waarschijnlijk nu geld van deze vrouwen op
door het te verkopen. Hij zal niet blij zijn met dit initiatief. Gelukkig kunnen
we appen en bijna elke dag ga ik Vijava ondersteunen. Bij weigering naar de
hogere autoriteiten gaan. Zelf heeft ze gelukkig het adres van een goede
advocate. Die wil wel gratis helpen! Niet dat je het aan moet laten komen
op een proces, want de behandeling eventueel daarvan , maken we allemaal
niet meer mee. Zoveel wachttijd is er bij de rechter..Vijava heeft al een
vrouwengroep hier opgericht, dus ze heeft het vertrouwen. Deze mensen
moeten elke dag vechten voor een stukje leefruimte en bestaan. Elke dag
niet weten wat je en of je wel eten krijgt. Een wonder om te zien dat er nog
gelachen wordt. Ik neem hartelijk afscheid en ben, elke keer weer, diep onder
de indruk om te zien hoe een slum worstelt om het hoofd boven ‘water’ te
houden, terwijl er geen water is….
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De volgende dag ga ik met sr. Binu naar en paar
dorpen in de buurt. We hebben er wel een rit van
een half uur voor nodig. In het eerste dorp waar we
een bezoek brengen, val ik van de ene in de andere
verbazing. Het schooltje ziet er fantastisch uit. Zelfs
op de muren van het gebouwtje staan Engelse
woorden geschreven. In al die jaren dat ik in India
kom, weet ik dat dit het eerste regeringsschooltje is dat me aantrekt. Niet
door het gebouw wat op zich er al leuk uitziet, maar door de uitstraling van de
leerlingen. De ‘motor’ zijn de twee vrouwen die hier onderwijs geven! De man
of vrouw voor de klas maakt duidelijk het verschil. Je merkt het direct aan de
leerlingen. Geen verveelde gezichten, maar duidelijk plezier. Dan ontmoet ik
een kleine boer, die ook maatschappelijk werker is.
Met hulp van sr. Binu zijn hier vrouwengroepen ontstaan en is er een
irrigatieproject opgezet. Erg succesvol, want de oogst brengt nu aanzienlijk
meer op. Er heerst een plezierige sfeer. Vrouwen gaan zitten en de mannen
zoeken elkaar ook op in de andere hoek. Er ontstaat een discussie. Uiteraard
versta ik dat niet, maar sr. Binu vertelt me dat het eerstvolgende project nog
niet door beide groepen geaccepteerd wordt.
Ondanks verschillende sprekers uit beide partijen. De groep van de mannen
wil een computer voor de school. De vrouwen willen een goedwerkend
damestoilet in het dorp. Ik vraag of ik ook mee mag doen in de discussie. Leg
uit dat het kopen van een computer goed kan, maar dat de vrouwen t.a.v. hun
project toch noodzakelijker is. Het moet veilig zijn en hygiënisch. Daar moet
het hele dorp aan mee doen. De toiletten kunnen bij de school gebouwd
worden. Na de realisatie kan er wel een computer gekocht worden. Kopen
is zo gebeurd Waarom deze volgorde? Ik weet uit ervaring dat wanneer eerst
de computer gekocht wordt, de mannen zich niet meer inspannen voor
het toiletgebouw. Wel beloven, maar niet doen. Morrend gaan de mannen
akkoord, ondanks de toespraak van de dorpsoudste. De leerlingen laten
mooie gymnastische dansen zien. Het plezier kun je van de gezichten
aflezen. Er is ook al een soort van dorpshuis, waar verschillende activiteiten
georganiseerd worden. Een rondje door het dorp laat zien dat er diverse
activiteiten zijn. De maatschappelijk werker vertelt
dat hij met
groepjes mannen hier en daar stenen muren laat
bouwen,
om het wooncomfort aan te verbeteren!

Geweldig.
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FINANCIEEL OVERZICHT 2019
FINANCIEEL OVERZICHT 2019

Ontvangsten
Saldi 01-01-2019
ING betaalrekening
Spaarrekening ING
Kasgeld

Diversen
Rente spaarrekening

Projecthulp
Actie december 2019
Actie december 2018 nagekomen
Donaties algemeen
Giften algem. (incl. Groep Zeeland)
Sponsors projecten (incl. St. Solino)

Opbrengst ter dekking kosten
Bijdrage nieuwsbrief
Administratiekosten
Bestuurskosten

Totaal
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Uitgaven
22.128,35
25.046,85
35,00

17,94

1.887,82
11.400,19
2.516,54
7.228,35
39.415,78

0,00
548,75
0,00

110.225,57

Projecten
Bidkin
Paithan
Maher (incl. Groep Zeeland)
Aurangabad
Bombay / Goa
Amravati (incl. actie 2018 crèche)
Mali

0,00
0,00
40.000,00
5.500,00
5.000,00
20.000,00
7.500,00

Onkosten
Drukwerk (nieuwsbrief/kerstkaart)
Reiskosten bestuur India
Bestuurskosten
Administratiekosten
Mijn Domein
Bankkosten incl. transfer provisie

956,71
1.128,21
95,00
260,83
69,00
558,58

Saldi 31-12-2019
ING betaalrekening
Spaarrekening ING
Kasgeld

Totaal

12.757,45
16.364,79
35,00

110.225,57

