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Voor cijfers en statistieken ben ik 

allergisch, zeker als ze bovendien met 

informatica te maken hebben. En dus 

laat ik het oplossen van infor-

maticaraadsels heel graag over aan 

andere mensen, met de nodige kennis 

en passie. 

Dat gebeurde ook met de vele vragen 

die me maandenlang de daver op het lijf 

joegen na het overlijden van Bruno, een 

meester in dit vak. Daarom heel veel 

dank aan Martin, Eric en Matthew voor 

de tijd, de energie en de competentie 

die ze hierin investeerden. 

Voor mij zijn de cijfers steeds slechts 1 + 1 + 1… 

Geen meervoud, maar telkens uniek, zoals elk 

levensverhaal, elk bekend of onbekend gezicht 

dat ik hier in India jaar na jaar met genoegen 

terugvind.

Ik schrijf dit aan de hoek van een tafel, nog net 

in de schaduw. Ik ben in Rahuri, in de staat 

Maharashtra. Het is opnieuw stil rond mij. De 

kinderen zijn teruggekeerd naar hun klassen, 

de jonge leerling-verpleegsters zijn verdwenen 

naar diverse ziekenhuizen in de buurt, met hun 

witte kapje en hun nog bijna kinderlijke 

glimlach. Het geluid van de claxons en de 

kraaien klinkt nog slechts vaag op de 

achtergrond.

Van hieruit zou ik u graag meenemen naar de 

herinneringen en indrukken van de voorbije 

dagen toen ik van missiepost naar missiepost 

trok, van het ene project naar het andere, 

projecten met de allure van dromen die 

werkelijkheid zijn geworden…

Beste 
meters 

en peters,

Eerst was er de ontmoeting met de 'groten', 

zij die al zelf corresponderen met hun meters 

en peters, die hun wat moeizame Engels 

proberen bij te schaven, die nog geregeld 

last hebben met de zinsbouw, maar die mijn 

oude droom van toenadering tussen deze 

twee werelden zeer tastbaar maken. En 

ongetwijfeld dromen zij ervan om op een 

dag ónze wereld te ontdekken…
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Wat een plezier was het om 'onze boten' terug te zien. Het was de omweg zeker waard! De rivier Narmada 

beweegt met de getijden, en bij laag water lag ze daar: onze kleine vloot, genietend van een beetje rust 

tot ze weer uitvaart. Solide rompen die de tijd en het weer trotseren, afbladderende verf, hier en daar een 

naam die nog leesbaar is… en drie dorpen die zich gelukkig prijzen omdat ze zich geen zorgen hoeven te 

maken over de dag van morgen!

In Ankleshwar geven we 

financiële steun aan een 

opleiding van schoonheids-

specialistes voor 'beauty 

parlours', waar veel vraag naar 

is voor huwelijken en andere 

festiviteiten. De opleiding is kort 

en laagdrempelig, en verzekert 

een persoonlijk inkomen aan 

meisjes die om uiteenlopende 

redenen niet voort kunnen 

studeren. 

Wekenlang heb ik kunnen 

nagenieten van hun vak-

bekwaamheid, dankzij een 

soort kunstige tatoeage zoals 

vrouwen die voor grote 

gelegenheden op handen en/of 

voeten laten aanbrengen, en 

die ik enkele meisjes  na veel 

gebedel van hun kant  op 

mezelf heb laten oefenen. Toen 

i k  e rmee  ins temde om 

proefkonijn te zijn, wist ik niet 

dat die tekening zo lang bestand 

zou zijn tegen water en zeep…
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En dan is er, altijd en 

overal, de levensvreugde 

van die kinderen, hun 

stralende lach, hun 

gevoel voor wat mooi is… 

In elke missiepost is het 

telkens opnieuw een 

verrassing die je de adem 

beneemt. Hoe kan ik dit 

delen met u, deze niet te 

beschrijven ervaring, die 

onwezenlijke momenten 

waarop je, door die 

kinderen te zien, weer 

gelooft in een mooiere 

toekomst… tenzij door u 

uit te nodigen om zelf te 

komen kijken?

PROJECTENPROJECTEN
Na het succes van ons 'botenproject' zouden we een 

'brommerproject' willen opstarten. Voor jongeren die een job 

gevonden hebben, is de verplaatsing vaak een cruciaal probleem. 

Want ze wonen in afgelegen dorpen en zijn gedwongen de 

nachten door te brengen op een geïmproviseerde slaapplaats in 

de buurt van hun werk, in een bushalte of zo. Met een kleine 

lening, waarvan ze de helft na een jaar moeten terugbetalen, 

zouden ze een bromfiets kunnen kopen. Het project zou worden 

opgevolgd door father Joaquín Castiella.
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Als het totaal van uw giften in 2016 ten minste 40 euro bedroeg, vindt 

u hierbij uw fiscaal attest. Voor alle bijkomende informatie: 

Monique Bollaerts, 02/657.94.15, bollaerts.monique@skynet.be

PRAKTISCH

We zouden de meer persoonlijke contacten 

willen uitbreiden met de 'groten', die min of 

meer in staat zijn zelf in het Engels te 

corresponderen en die, dankzij u, bekwaam 

zijn om hun studie voort te zetten. Meestal 

gaat het om opleidingen van twee jaar, 

waarvoor de jaarlijkse kosten 375 euro 

bedragen. Voor degenen onder u die de taal 

van Shakespeare niet machtig zijn, hebben 

we nu een vertaalster die u kan helpen bij 

deze persoonlijke correspondentie. Bent u 

geïnteresseerd? Laat het ons dan weten!

Father Joaquín Castiella, die 

sommigen onder u hebben 

ontmoet tijdens zijn bezoek 

aan België in december 

2013, opent de deuren van 

zijn missiepost in Ankleshwar 

voor jongeren die zo'n 

ervaring willen beleven. Hij 

biedt kost en inwoning in ruil 

voor een actieve onderdom-

peling in het dagelijks leven 

van onze kinderen daar. Een 

absolute vereiste is: Engels 

spreken en begrijpen! Voor 

meer informatie kunt u ons 

contacteren.

RD OO MRD OO M
Peterschap India bestaat al meer dan veertig jaar. Sommigen onder u zijn 
ons trouw gebleven sinds het prille begin, en vele anderen hebben zich in 
de loop der jaren bij ons gevoegd. Maar terwijl de vragen vanuit India even 
acuut en gerechtvaardigd blijven, verouderen onze meters en peters. (Zelf 
hoef ik u niet uit te leggen wat de vlucht van tien uur naar India met mijn 
botten doet…) Daarom neem ik de vrijheid om een dringende oproep te 
doen tot de ouders en grootouders: help mee om onze rangen te verjongen 
door een afgezant van Shisha Seva te worden bij de nieuwe generaties, 
zodat Peterschap India zijn jeugdige kracht en creativiteit blijft behouden! 
Dank daarvoor…

We vernemen zopas dat father Thomas Kolady, 

verantwoordelijke voor missieposten in Zuid-

Gujarat, zijn paspoort heeft gekregen en nu 

ongeduldig wacht op de toekenning van een 

visum. Hij wil u binnenkort (waarschijnlijk in de 

maand mei...) Persoonlijk komen bedanken  en 

vertellen over al de dingen die hem na aan het 

hart liggen.

Van harte,

Monique 


