
www.shishaseva.be

Hoeilaart, april 2016

                                      is het mooi 

om te zien hoe ze, met geheven hoofd, 

microfoon in de hand, een ruim en 

aandachtig publiek toespreken, met 
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Wat

Wat
hier en daar ouders die vol ongeloof en ontroering dat 

huzarenstukje van hun telgen gadeslaan, ouders die zelf 

van het leven niet de kans kregen om naar school te gaan.

WatWat

Dank u voor al deze mannen en vrouwen die nu stevig in het leven staan!

WatWat
                                      is het 

mooi om te hopen dat je hun de 

mogelijkheid kunt geven om vooruit 

te komen… zij en zoveel anderen die 

ik toevallig terugzie tijdens 

bezoeken of op bijeenkomsten, en 

die dan niet ophouden te vertellen 

over hoe het vroeger was, hoe hun 

nieuwe leven is en - vooral - wat zij 

nastreven voor hun kinderen.

                      is het mooi om te horen 

hoe ze hun lessen opzeggen, de nieuwe 

woorden oefenen die ze je 's anderendaags 

trots zullen herhalen, hardop worstelen 

met rekensommetjes… zelfs tot 's avonds 

laat, zodat de kleinsten er wel eens bij in 

slaap vallen, de lei nog in de hand.

                 is het mooi om te luisteren 

naar de toekomstplannen die ze maken, 

naar hoe ze je in een Engels waar nog 

werk aan is, vertellen dat ze ervan 

dromen dokter te worden, of professor, 

of ingenieur… zij van wie ik de mama 

ontmoet aan de bron waar ze water gaat 

halen… van wie ik het huis ken waar het 

gezin woont, een huis opgetrokken uit 

bamboe en koeiendrek, met als inboedel 

hoogstens wat stenen kruiken, een 

stookplaats gewoon op de grond, in het 

beste geval een bed van gevlochten touw 

voor vader of grootvader.
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De aflossing is verzekerd.

In Rahuri én elders is de aflossing 

verzekerd. De nieuwe zusters zijn jong, 

dynamisch, vrijmoedig, en professioneel 

opgeleid in geneeskunde, informatica, 

sociologie enzovoort. Ze riepen bij mij 

een beeld op dat ik hier al een tijd niet 

meer gezien had.

In Rahuri, streek van het suikerriet en dus 

van talloze dagloners, bereikt ze jonge 

vrouwen die vaak geen andere keuze 

hebben dan op het veld te gaan werken, 

met alle vormen van uitbuiting die dat 

inhoudt.

Sister Amelia, een bekend gezicht voor de 'oudsten' 

onder u, heeft voor haar verpleegstersschool in Rahuri 

(Maharashtra) eindelijk de erkenning van de overheid 

gekregen.

Vorig jaar deden we een beroep op u voor de studenten 

bij Father Castiella in Ankleshwar, Gujarat. 

Sommigen van hen hebben nu per brief of mail een 

mooie band met hun peter of meter en zijn zich bewust 

van de unieke kans die hun wordt geboden. Anderen 

hopen op een dag ook een naam, een adres, een foto 

te krijgen… van iemand die oprecht interesse betoont 

voor hen, voor hun inspanningen, voor hun 

vorderingen.

Ter herinnering: één jaar hogere studie kost 25.000 

roepie of 375 euro, en doorgaans zijn er drie 

studiejaren.   

Met peterschappen of schenkingen 

proberen we inderdaad sinds enkele 

jaren een meer gespecialiseerde 

beroepsopleiding te stimuleren en te 

sponsoren voor oudere meisjes en 

jongens, om beter hun toekomst te 

verzekeren in deze wereld in volle 

beweging.

In Rahuri...
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Een kleine suggestie, op de valreep…

Het ‘program’ 
in Rahuri.

Als dit project u aanspreekt, 

neem dan contact met ons op. 

En vergeet niet de naam 

en de leeftijd van uw kleinkind 

te vermelden!

Smelt u (net als ik) voor de glimlach van uw kleinkind? 

Zou u hem of haar dan geen plezier willen doen met een 

vriendje aan de andere kant van de wereld? Een kind 

van elders dat opgroeit in hetzelfde tempo, dat zeker 

geen eigen kamer zal hebben die uitpuilt van het 

speelgoed, maar dat de kans zou krijgen om zijn 

talenten zo goed mogelijk te ontwikkelen… Laten we er 

samen van dromen dat die twee elkaar dan op een dag 

de hand zullen drukken als gelijken, klaar om aan de 

toekomst van onze planeet te werken.

In Rahuri werd ik bekoord 

doo r  de  ene rg i e ,  de  

levenslust en… de humor van 

deze jonge vrouwen. In 

enkele uren hadden ze een 

'program' (een voorstelling 

met toneelstukjes en dans) 

in elkaar gestoken dat je 

g e r u s t  i n  e en  g r o t e  

theaterzaal kon opvoeren. 

Daarin schuwden ze ook de 

satire en de kritiek niet, een 

bewijs van hun echte 

bewustwording. Voortaan 

behoort Rahuri tot onze 

prioriteiten!
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Monique 
Van harte,

Peterschap India
vzw

Als uw adres verandert, meld dat dan zo snel 

mogelijk aan Luc Michiels (016/62.03.99, 

). Hij zal uw nieuwe 

adres doorsturen naar de missiepost in India.

Met de missieposten is afgesproken dat ze u 

tweemaal per jaar nieuws sturen over uw 

petekind, en om de twee jaar een nieuwe foto. 

Mocht u die niet ontvangen, laat het ons dan zeker 

weten!

Beschikt u over computervaardigheden en hebt u 

zin om wat tijd te besteden aan het up-to-date 

houden van onze website ? 

Neem dan contact op met Pol Jonnet 

(03/354.28.31, ). We zijn 

ook op zoek naar mensen die af en toe vertaalwerk 

willen doen (Nederlands, Frans, Engels).

Als het totaal van uw giften in 2015 ten minste 40 

euro bedroeg, vindt u hierbij uw fiscaal attest. 

Voor alle bijkomende informatie: 

Monique Bollaerts, 

02/657.94.15, 

shishasevaluc@skynet.be

www.shishaseva.be

pjonnet@hotmail.com

bollaerts.monique@skynet.be

Net voor we deze nieuwsbrief afsloten, 

vernamen we het overlijden van Bruno De 

Haene. Als informaticaspecialist speelde 

Bruno een essentiële rol in de werking van 

Shisha Seva. Maar ook in andere domeinen 

waren de bijdragen die hij meestal zonder veel 

woorden leverde, bijzonder efficiënt. Dank, 

Bruno, voor alles wat je als vrijwillig 

medewerker voor Peterschap India hebt 

gedaan. Aan Bruno's echtgenote Gaëtane en 

zijn familie bieden we namens Shisha Seva ons 

oprechte medeleven aan.

Nog even 
praktisch…

Dank 
voor alles, 
Bruno

Dank 
voor alles, 
Bruno
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