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LAAT DOORGAAN is opnieuw actueel. Onze derde

nieuwsbrief verschijnt, tegen de gewoonte in, op

een heel bijzonder moment, kerst 2010, want we

hebben nogal wat te vertellen. Er is veel gebeurd

in 2010 waarvan we jullie deelgenoot willen

maken. De tijd vergroot het positieve en verkleint

het negatieve. Dat houdt het leven leefbaar. Deze

nieuwsbrief maakt dit alles zichtbaar.

De discussie over ontwikkelingshulp/samenwer-

king in India wordt hier en daar actueel. ‘Dit land,

een van de snelst groeiende economieën van de

wereld, moet nu maar de eigen broek ophouden.

Waarom moeten wij daar nog helpen om ontwik-

keling mogelijk te maken op het gebied van zorg

en onderwijs?’

Het antwoord op die vraag ligt in de getuigenis

van de beelden op de gesponsorde kalender 2011

van Peter Wijnands, die jullie hierbij ontvangen.

Die beelden, portretten spreken voor zich. ‘Laat

doorgaan’ wordt daarin extra onderstreept.

Voor jullie allen een vredige kerst en een gelukkig

nieuw jaar vol energie om weer iets van onze dro-

men waar te maken.

Henk van Nunen, voorzitter

stichting mensen uit de nood

zien dat het kan



IN MEMORIAM

Marie-José, Jos van Nunen – Thelen

4 april 1937 – 20 augustus 2010

Het is 6 augustus 2010, met haar laatste krachten

stond Jos uit haar stoel op, schuifelde naar het

raam en zwaaide ons uit. Een laatste blik, waarin

te lezen viel: het ga jullie goed en bedankt dat jul-

lie aanwezig waren om mijn gebruikelijke taak

over te nemen. Weggevloeide krachten stonden

haar niet meer toe aanwezig te zijn op de stand

van onze stichting tijdens de traditionele jaar-

markt in Heythuysen. In april was het nog wel 

gelukt bij de vastenactie in de Nicolaasschool.

Elk jaar zorgde Jos voor alle snuisterijen uit India, 

die dan verkocht werden tijdens de vastenactie

en de jaarmarkt en natuurlijk was de opbrengst

bestemd voor de minderbedeelden in India. 

Tijdens hun eerste reis naar India in 1989 ont-

moetten Jos en Henk Dr. Yesudas, die met zeer

beperkte middelen het leven van verstandelijk

gehandicapten trachtte menselijker te maken.

Met die beelden op hun netvlies kwamen zij

terug in Limburg en besloten een stichting op te

richten. India heeft Jos daarna nooit meer losge-

laten of misschien is het beter te schrijven: Jos

heeft India nooit meer losgelaten. 

Na de beginjaren gaf zij haar bestuurszetel bewust

op om het bestuur van de stichting minder 

familiair te laten zijn. Dat betekende geenszins,

dat haar betrokkenheid en inspiratie daarmee

ook verdwenen. Degenen die Jos van nabij hebben

gekend, weten dat haar hart en gedachten altijd

bij hen in India waren. 

Tijdens een even intieme als liefdevolle dank-

dienst in de Ursulakapel van de Jonge Kerk in

Roermond, waren echtgenoot Henk, kinderen,

kleinkinderen en vrienden bijeen, om voor de

laatste keer bij haar te zijn. Jos lag op een houten

baar gehuld in een kleurrijke Indiase lijkwade.

Ook India was zo heel nabij. In een Antwerps 

etablissement las ik op een kale muur eens deze,

met viltstift geschreven, zinnen: als ik niet aan

mezelf denk, wie zal er dan aan mij denken. 

Als ik alleen maar aan mezelf denk, waarom 

leef ik dan. Die laatste zin past zo bij Jos’ levens-

opvatting! Op de rouwkaart van Jos stond de

tekst: ‘Samen verder’ met daarbij afgebeeld twee

handen die in elkaar grijpen, het beeldmerk van

de Stichting Mensen Uit De Nood. Als stichtings-

bestuur houden wij elkaar vast. Samen verder,

zonder een pracht mens. 

Jacques van ’t Riet, secretaris





ONZE PROJECTEN

HOSUR

In onze vorige nieuwsbrief vertelden wij over

gesprekken tussen de Association for the Care of

the Mentally Handicapped in Bangalore en onze

stichting over de bouw van een of meer nieuwe

slaapvleugels in Sneha Bhavan, waar circa 55 

verstandelijk gehandicapten begeleid wonen. 

In India zijn ze begin dit jaar voortvarend aan de

slag gegaan. Op de foto zien jullie bouwvakkers

bezig met de bouw. Op www.smudn.nl staan

meer foto’s van de bouwvorderingen. De uitein-

delijke begroting is uitgekomen op € 35.000,-,

waarvoor nieuwe slaapzalen worden gebouwd en

een nieuwe wasruimte voor kleding en bedden-

goed. Bovendien is voor een constructie gekozen,

die het mogelijk maakt eventueel uit te breiden

met een etage op het nieuwe gebouw. 

PALAMANER

Bandapalli, Chappadipalli, Keelapatla, Madiga

Kalladu en JG Palli zijn de gehuchten in de regio

Palamaner, waar wij in samenwerking met

Dr. George Joseph van het Centre for Social Action

Trust, de Dalits (onaanraakbaren) helpen om hun

leven leefbaarder te maken. Met kerstmis 2009

kregen de kinderen daar een extraatje: een liniaal,

een vlakgom en een pen. Een donatie van € 500,-

zorgde voor veel blijde gezichten! Nauwelijks voor

te stellen voor ons, dat kinderen aan zo weinig,

zoveel vreugde beleven.

In een aantal gehuchten zijn er inmiddels com-

pound walls (lage ommuringen) rond de school-

gebouwtjes geplaatst (zie foto Chappadipalli).

Op verschillende locaties is het schilderwerk

onder handen genomen en in Bandapalli is er ein-

delijk een waterbron aangeboord. Nu hoeven de

vrouwen niet langer twee kilometer te lopen om

water te halen! Overigens kreeg Dr. George Joseph

te doen met nare lokale gewoontes. Hij schreef

ons: “We ontmoetten nogal wat weerstand van

de lokale landheren en ambtenaren. De landheren

konden uit gezichts- en machtsverlies niet ver-

kroppen, dat de tribale gemeenschap haar eigen

waterbron zou krijgen en de ambtenaren van het

energiebedrijf wilden steekpenningen voor de

werkzaamheden.” Dr. George Joseph is de strijd

aangegaan en heeft zonder steekpenningen zijn

doel bereikt! Deze ervaring leerde hem wel, dat

op deze wijze de aanleg van meer waterputten

nauwelijks haalbaar is. Hij wil voortaan lokale be-

stuurders nog meer betrekken bij zijn werk in de

gehuchten en ze zo als het ware mede verant-

woordelijk maken voor wat daar tot stand komt.

Op die manier hoopt hij verlost te raken van het

fenomeen steekpenningen. 

Na onze donaties in 2008, 2009 en 2010 van res-

pectievelijk € 15.300,-, € 15.050,- en € 5000,- on-

dersteunen wij de Centre for Social Action Trust

tot 2015 jaarlijks met een donatie van € 4000,-. 



Baran Roy op tabla streelden het oor met Indiase 

muziek. En de danseressen Natascha Sereinig en

Prashanti Abrol prikkelden het oog met enkele

klassieke Indiase dansen. 

Ine Caris en Truus Visser verzorgden de gasten

met heerlijke hapjes en gelukkig was ook ‘onze’

fotograaf Peter Wijnands aanwezig om alles vast

te leggen. De foto’s kan je bekijken op de site

www.smudn.nl 

DE WEBSITE

Onze website raakt steeds beter gevuld, maar 

tevreden zijn we nog niet. Het is ons voornemen

de site uit te breiden met enkele onderwerpen.

Daarbij kunnen jullie denken aan: beknopte ver-

slaglegging over inkomsten en uitgaven, jaarver-

slag over het jaar 2010 en tussentijdse rapportage

van vorderingen met de projecten in India. Daar

waar mogelijk zullen we tevens fotomateriaal

plaatsen. Daardoor wordt het voor jullie beter

zichtbaar wat er gebeurt. 

E-MAILADRESSEN

Het is onze vurige wens over een zo compleet

mogelijke lijst van e-mailadressen te beschikken

van onze donateurs. Dat maakt het in de eerste

plaats mogelijk jullie zo efficiënt en goedkoop

mogelijk ‘post’ te sturen. In de tweede plaats

kunnen wij jullie dan makkelijker tussentijds op

de hoogte houden van toekomstige aanvullingen

op onze website. Met een groepsmail is dat een

simpele handeling. Als je kiest voor communica-

tie/informatie via e-mail, wil je dan een bericht

sturen naar info@smudn.nl met naam, woon-

plaats en e-mailadres? Ook als je meent dat jouw

e-mailadres bij ons reeds bekend is.

Heb je geen internet of wil je liever de informatie

in gedrukte versie ontvangen, dan blijven wij je

op de gebruikelijke wijze op de hoogte houden.

VASTENACTIE EN JAARMARKT

Op 1 april 2010 was er volop activiteit in de Nico-

laasschool te Heythuysen. Voor de twintigste

maal stonden tijdens de vastenactie onze projec-

ten in India centraal. De kinderen en hun moeders

verkochten spulletjes, koffie en thee met zelfge-

bakken taart. De verkoop leverde een bedrag op

van € 1.850,- Natuurlijk waren wij eveneens met

een stand aanwezig. Het zou de laatste vasten -

actie in de Nicolaasschool zijn. De school is met

een andere school samengebracht in een zo -

genaamde ‘nieuwe brede maatschappelijk voor-

ziening’. Deze nieuwe school gaat verder onder de

naam De Neerakker. Het goede nieuws is, dat wij

in 2011 opnieuw mogen rekenen op een vastenac-

tie in het teken van onze projecten.

Op 6 augustus hadden we met de stichting twee

gesponsorde stands, rijk gedecoreerd met prach-

tige foto’s van Peter Wijnands, op de jaarmarkt in

Heythuysen. Er trekt dan een bonte verzameling

aan bezoekers voorbij, die helaas het buiten-

landse cliché over Nederlanders bevestigen: kij-

ken, kijken, maar niet kopen. Niettemin waren we

met een omzet van € 400,- tevreden. 

TWINTIGSTE VERJAARDAG VAN 

STICHTING MENSEN UIT DE NOOD 

Hoewel er in onze nieuwsbrief nummer 2 en op

de site al aandacht is besteed aan de viering van

het 20-jarig bestaan van de stichting, komen we

er kort op terug. Zij die erbij waren, zullen onder-

schrijven dat het een sfeervolle viering was. Met

speeches van Zuster Willibrord uit Baexem en

onze voorzitter Henk van Nunen, werd er terug-

en vooruitgekeken op het werk van Stichting

Mensen Uit De Nood. Beiden benadrukten, dat er

veel is bereikt, maar dat het werk nog lang niet

klaar is. Het feest werd opgeluisterd met muziek

en dans uit India. Gé Vercoulen op sitar en Timir 
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