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1520  inbe leden inbe leden
Tussen 

herinneringen 
en projecten…

5
Ze zijn 5 jaar 

en ontdekken voor het eerst de school. Zij zijn pioniers voor hun 

familie, hun kaste, hun dorp. De tijden veranderen, de mensen 

leven niet meer zoals vroeger. Nu moet je kunnen lezen en 

schrijven om je rechten te verdedigen.
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Ze zijn 20 jaar. Ook zij zijn pioniers, 

maar aan de universiteit. Ze hebben hun 

werklust en hun intelligentie al bewezen. 

Met materiële en psychologische steun 

durven ze aan wat kort geleden nog 

utopisch leek. We zijn er zeker van dat 

ze morgen ingenieur zullen zijn, of arts, 

of advocaat. En hun familie, hun kaste, 

hun dorp zal volwaardig deel uitmaken 

van die nieuwe samenleving.

30

Ze zijn 30 jaar 

en ze hebben 

besloten hun leven 

te wijden aan 

de meest 

berooiden. 

Zij zijn 

de aflossing waarop 

de missieposten met ongeduld wachten. 

Hun energie, hun nieuwe ideeën en hun 

optimisme werken aanstekelijk. 1
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80

50Ze zijn 50 jaar. 

De leeftijd om terug te blikken 

en een balans op te maken, 

maar ook de leeftijd 

van de ervaring en de knowhow. 

Elke dag zien ze 

dat de weg nog lang is, 

maar ook dat dankzij hen 

een heel klein stukje 

van deze planeet 

een heel klein beetje 

humaner is geworden.
Sister Julie

Ze zijn 80 jaar en meer. 

De fysieke kwaaltjes 

spelen hun soms parten 

maar slagen er niet in hun 

glimlach en hun gevoel 

voor humor te verdrijven. 

Met hen wordt een 

historische pagina 

omgedraaid, om plaats te 

maken voor een nieuw 

hoofdstuk.

Sister 

Monica

70

Father Kolady

Father Castiella

Ze zijn 70 jaar, al schat je ze twintig jaar 

jonger. Ze beginnen hun dag bij het 

ochtendgloren, ze zijn verantwoordelijk 

voor honderden jongeren en tientallen 

projecten, en… ze zien er gelukkig uit.
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Het botenproject van father 

Joaquín Castiella kreeg 

enthousiaste reacties en 

werd een onvervalst 

succes. Een imposante 

vloot die namen van bij ons 

draagt, bevist voortaan de 

rivier Narmada.

De pagina die we 
omdraaien…

De pagina die we 
omdraaien…

Father Thomas Kolady liet in 

Paraspada een waterpomp op 

zonne-energie installeren, tot grote 

vreugde van de kokkinnen, én van 

de jongens die zich nu ook elders 

dan in de rivier kunnen wassen.

In de dorpen dicht bij de woestijn blijft sister Julie de 

vrouwen informeren en vormen. Terwijl ze je tot voor kort 
alleen maar van onder hun sluier 

een verontruste 

blik toewierpen, durven 

deze vrouwen nu het woord nemen 

in het openbaar, een bank binnengaan, hun rechten doen 

gelden én… ze sturen hun kinderen naar school. 

'Vertrouwen' is de kern waaruit dit alles groeit. 

Dank u, Julie!

Al deze projecten zijn gerealiseerd dankzij speciale giften. 
Het peterschap blijft vanzelfsprekend onze eerste prioriteit!

Met hun naaimachine namen Nirmala, Roshni, Gita en anderen 

trots een nieuwe start. Na een korte maar intensieve opleiding 

hebben deze meisjes, die het niet volhielden op school of die 

door familiale omstandigheden helemaal geen onderwijs 

genoten, nu toch een verzekerde broodwinning.
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Als u een bijdrage wilt leveren voor een van bovenstaande projecten, 
neem dan contact met ons op (02/657.94.15) en/of vermeld het 

op uw overschrijving (Be71 3101 1455 7995, BBRUBEBB). 
Het spreekt vanzelf dat u ofwel een globaal project, ofwel een deel ervan kunt steunen!

Het hoofdstuk 
waaraan we 
verder schrijven…

…is een vervolgverhaal, want de vraag naar naaimachines blijft erg 

groot. Het project is vooral gericht op meisjes die weinig of geen 

onderwijs genoten. 10.700 roepie (160 euro) voor een 

naaimachine + de opleiding = een verzekerde toekomst.

…is een vervolgverhaal, want dingen verslijten. We 

verlengen inderdaad het project pullover: amper 

300 roepie (4,50 euro) per kind om het in de winter 

warm te hebben. En kijk eens hoe mooi ze zijn!

De nieuwe bladzijden…
In Ankleshwar geeft father Castiella eten en onderdak 

aan elf studenten, die als tegenprestatie helpen de 

jongens in de boarding pedagogisch te begeleiden. 

Deze elf jongeren volgen cursus aan de universiteit 

van Bharuch, maar vrezen hun studie niet af te kunnen 

maken bij gebrek aan geld.

Zoals Jitendra, bijvoorbeeld. Zijn ouders zijn overleden 

en hij woont bij zijn grootouders in Juna Haripura, een 

arm dorp. Jitendra, volgens father Castiella “een prima 

jongen met een aangenaam karakter”, volgt een 

opleiding tot scheikundig ingenieur. Collegegeld, 

studieboeken, verplaatsingen en dergelijke 

inbegrepen, kost een jaar aan de universiteit 

ongeveer 25.000 roepie (375 euro).

Wij stellen u voor coach te worden van een van deze 

jongeren. Aangezien de voertaal hier Engels is, kan er 

direct contact met hen zijn. Father Castiella staat 

garant voor de ernst van de studie én… voor goede 

resultaten!

Nu India volop in verandering is, hopen wij veel 

petekinderen die er de capaciteiten voor hebben, een 

hogere opleiding te kunnen aanbieden. Al vraagt dit 

natuurlijk een follow-up ter plaatse… 

Jitendra
De ontbossing verjaagt steeds meer dorpelingen naar 

de stedelijke centra. Daar moeten ze een nieuw 

bestaan beginnen en een nieuw onderkomen vinden, 

dat dikwijls slechts bestaat uit enkele golfplaten. (Van 

asbest spreken ze hier niet!) Als we denken aan een 

huis, dan denken we aan vier muren, een dak, twee 

kamers, een rudimentaire keuken en ergens nog het 

sanitair… Dan denken we aan 300.000 roepie (4.500 

euro)… Dan dromen we… maar waarom niet?! 
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Na veertig jaar 
wilde Anne-Marie Dillens 
India nog eens zien…

Anne-Marie in Borpada

“Ik werd getroffen door het intensief aanbieden van 

onderwijs aan kinderen en jongeren, door hun 

stralende gezichten, niet alleen op de weg naar 

school maar ook als ze eenmaal binnen waren, 

door het belang van de boarding schools die het 

peterschap steunt. […] De grootste erkentelijkheid 

kun je lezen, denk ik, in de levendigheid en het 

geluk in de ogen van de kinderen.”

 OP 
MEER 

HIErOVER

Joël Graftiaux werd opgewacht 
door zijn petekind Dipak, 
die nu leraar Engels is…

“Onbekommerd arriveer ik in Mumbai, want mijn 

petekind Dipak komt me per taxi ophalen. Samen 

met zijn vrouw Smita en zijn twee dochtertjes van 

vijf jaar heeft hij daarvoor vannacht 500 kilometer 

gereden, helemaal vanuit Ahmedabad, waar hij nu 

leraar Engels is aan de Bharat School. Na twintig 

jaar zie ik Mumbai weer, met zijn ongelooflijk 

verkeer, het lawaai en getoeter, de rickshaws, de 

sloppenwijken die net buiten de luchthaven 

opduiken.” [En een paar dagen later, 

wanneer hij in Jhagadia is…] 

“Hoe heerlijk, de stilte van het 

platteland! Hoe heerlijk, 

de programs die honderden kinderen 

in de missieposten opvoeren!”

Nikki en Pol en 
hun dochter Shanta keerden terug 
in de sporen van het verleden…

“De reis was veel te kort, de vorige veel te lang 

geleden. Het was heerlijk oude en oud geworden 

bekenden terug te zien, uren door te brengen 

met de kinderen in de boardings, Gujarati 

woordjes te ruilen voor Engelse grapjes. We 

zagen hoeveel er de voorbije jaren in de 

missieposten is gerealiseerd, maar ook hoe 

groot de nood op talloze plaatsen blijft.

 We leerden nieuwe mensen kennen, 

bewonderden hun engagement, bespraken 

plannen en projecten. We beseften dat de 

inbreng  van Peterschap India nog altijd 

onmisbaar is, en… dat het ditmaal 

geen jaren meer  zal duren 

voor we weer richting India vertrekken!”

Dipak en zijn gezin tussen father Civiac en Joël Shanta (links), Nikki en Pol met… Shanta

Het peterschap, een brug 
tussen ginder en hier
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Monique 
Van harte,

Herinnert u zich ons bezoek aan de bouwwerf van de Indische tempel in Wilrijk, in 2003? Wel, op zaterdag 27 juni 

2015 om 11 uur kunnen we de afgewerkte jaintempel gaan bewonderen. Er is plaats voor 50 personen en het 

deelnemingsgeld bedraagt 10 euro per persoon.  Bent u geïnteresseerd, stuur dan een mail met voornaam + 

naam van al wie meegaat naar pjonnet@hotmail.com (03/354.28.31). Alle praktische informatie krijgt u later.

Beste meters en peters,

In juni bezoeken we 
de jaintempel in Wilrijk!

Als het totaal 
van uw giften in 2014 

ten minste 40 euro bedroeg, 
vindt u hierbij uw 
fiscaal attest.

1520  inbe leden inbe leden

6


