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"Naarmate 
het wiel 

van de tijd 
draaide, 
zijn wij 

vooruitgegaan."
R. Tagore
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...dat in het teken stond van ontmoetingen.

De brug tussen ginder en hier waarvan ik 

altijd heb gedroomd, was heel het jaar door 

concreter dan ooit. Er waren de korte of soms 

langere bezoeken van father Lakra (Assam), 

sister Ursula (Maharashtra), father Kolady 

(Gujarat), sister Patricia (studente in 

L euven ) ,  f a t h e r  Ca s t i e l l a  ( on z e  

vertegenwoordiger in India)... 

Lang geleden stonden de namen van de eerste meters 

en peters genoteerd in een schoolschrift, beperkte de 

boekhouding zich tot enkele met de hand geschreven 

rekeningen, gebeurde alle briefwisseling per post...

Nu, bijna vijfenveertig jaar later, melden we u met 

trots - ook al voelen we ons allesbehalve pioniers in 

deze materie, veeleer werkers van het laatste uur - dat 

we onze administratie en onze boekhouding in een 

nieuw informaticakleedje hebben gestoken. 

Dit zou alle bureaucratische verrichtingen moeten 

vergemakkelijken, vooral dan de omslachtige 

verwerking van de fiscale documenten.

In één klap kunnen we u ook meedelen dat de simpele 

opbouw van onze website plaats heeft geruimd voor 

een frisse, eigentijdse presentatie. En daar mag ik 

gerust de loftrompet over steken, want... ik zit er zelf 

voor niets tussen!

Mijn dank gaat naar onze computertovenaars, die 

deskundigheid en knowhow paren aan engagement en 

passie. Ik hoop dat we hierdoor het dagelijks leven van 

onze kinderen in India nog dichter bij u kunnen 

brengen, wat u ertoe moet verleiden eens te gaan 

kijken...

We hopen ook dat we u via de website geregeld actuele 

nieuwtjes kunnen brengen over een kind, een school, 

een evenement... En voor degenen die - zoals ikzelf -  

geen zin hebben om al die nieuwe technologieën onder 

de knie te krijgen, reken ik op de jonge generatie om u 

als 'lezer' bij te staan.

Natuurlijk krijgt u elk jaar, samen met het attest voor de 

fiscale aftrekbaarheid, ook nog altijd de papieren 

nieuwsbrief toegestuurd.

Een terugblik op 2017...

Beste meters en peters,Beste meters en peters,
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En als kers op de taart: het tweehonderdjarig bestaan 

van de Congregatie van de Sisters of Jesus and Mary, 

dat op 6 oktober in Agra werd gevierd. Voor mij was 

dat een gelegenheid om vele bekende gezichten terug 

te zien, om de verantwoordelijken voor onze projecten 

te ontmoeten en daarnaast ook anderen van over heel 

de wereld. Kortom, een evenement waaraan het goed 

terugdenken is wanneer je de moed verliest of twijfel 

de kop opsteekt...

Als u meer wilt weten over deze viering, neem dan 

een kijkje op de website 200jm.com.

Onze projecten voor 
ONDERWIJS blijft altijd en overal 

onze prioriteit!

In een India dat economisch en 

demografisch boomt, zijn de men-

sen die uit de boot vallen, meer 

dan ooit degenen die geen 

minimale opleiding hebben 

genoten. 

Hun dagelijks leven kan worden 

samengevat in enkele beelden: 

een heel rudimentair huis, werken 

op het veld (hier bij de rijstoogst), 

spelletjes om de tijd te doden... en 

de school, die wij aan iedereen 

zouden willen aanbieden.
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Voor de doorzetters onder de 

jongeren die willen verder 

studeren, hebben we samen met 

father Castiella een 'brievenbrug' 

opgezet, een nog persoonlijker 

vorm van peterschap: u kunt een 

s tudent (e )  sponsoren  en  

rechtstreeks met hem of haar 

corresponderen in het Engels. De 

studiekosten bedragen 375 euro 

per jaar. (Zie ook onze nieuwsbrief 

van 2016 op de website.)
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Van harte,

Met uw extra giften 
financieren we
extra projecten

Dit zetten we voort...

   Het brommerproject: leningen voor de aankoop van 

een bromfiets, zodat jongeren die een job gevonden 

hebben, de vaak verre verplaatsing van hun afgelegen 

dorp naar hun werk kunnen maken. (Zie onze 

nieuwsbrief van 2017 op de website.)

   Het project 'beauty parlour', financiële steun voor de 

opleiding van veelgevraagde schoonheidsspecialistes. 

(Zie eveneens nieuwsbrief 2017.)

Jitendra Dharmajit in Ankleshwar, met Pol, de sponsor 

van zijn studie, en de bromfiets die hij kon aankopen 

dankzij het 'brommerproject' van Shisha Seva.
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Dit starten we op...

   Een project 'minibus', zodat de leerling-verpleegsters 

van sister Amelia veilig de ziekenhuizen kunnen 

bereiken waar zij werken.

Dit zetten we stop: het botenproject, dat een groot succes is geworden 
en een heel dorp een nieuwe toekomst geeft.

Is Engels een probleem voor u?

Denise Charlier is drietalig en wil u graag helpen 

met het vertalen van uw correspondentie. 

U kunt haar telefonisch contacteren

(02/305.86.88 of 0486/25.83.61) 

of per e-mail (d.charlier@shishaseva.org).

S.O.S.

Martin en Eric hebben er een ontelbaar aantal 

uren aan besteed om ons informaticasysteem 

weer up-to-date te maken. Maar bijkomende hulp 

is méér dan welkom. Bent u een beetje thuis in 

informatica en... hebt u wat tijd, neem dan contact 

met ons op. Alvast bedankt!

En tenslotte...

Als het totaal van uw giften in 2017 ten minste 40 

euro bedroeg, vindt u hierbij uw fiscaal attest. 

Voor alle bijkomende informatie:

Monique Bollaerts, 

02/657.94.15, m.bollaerts@shishaseva.org.


