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Beste vrienden van onze stichting,
Op 14 oktober jl. zijn we op uitnodiging van onze partner het Center for Social ActionTrust (hierna
CSAT) naar India gereisd. Het was hun vurige wens, dat we aanwezig zouden zijn bij de viering van
hun 25-jarig jubileum. Uiteraard hebben we het nuttige met het aangename verenigd of anders
gezegd: we hebben ‘feestgevierd’, maar ook gewerkt.
Eerst het feest: wat hebben we op 18 oktober een ongelooflijk inspirerend feest beleefd: muziek,
dans, vrolijke kindergezichten en blije ouders op een om-nooit-te-vergeten feestdag. De kinderen
en hun ouders worden die dag opgehaald met schoolbussen, taxi’s, riksja’s en pick-up trucks uit
de gehuchten rond Palamaner en naar het tot feestlocatie omgetoverde centrum van CSAT
gebracht. Schrik niet: we spreken over circa 1000 kinderen en 200 ouders!
Kleurrijke katoenen doeken, ondersteund door bamboe-tentstokken, zorgen voor schaduwrijke
‘zitplaatsen ’in de brandende zon. Gezeten in kleermakerszit ‘luisteren’ de kinderen met
engelengeduld naar de officiële sprekers. Hè, hè, eindelijk barst het feest los: muziek en dans – in
allerlei vormen uitgevoerd door jong en oud – strelen oor en oog. Dan moet er ook nog door alle
aanwezigen gegeten worden. Dat zal wel een probleem zijn geweest? Welnee. Als je ’s ochtends
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Het plezier straalt ervan af.
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Een schoolrugzak voor de kinderen ...

Samen muziek maken ...

maar om 4.00 uur met de voorbereidingen begint! Voordat de ouders en kinderen naar huis gaan,
krijgen ze een bruikbaar cadeau mee: voor de vrouwen een driedelig stapelbaar roestvrijstalen
pannensetje en voor de kinderen een schoolrugzak. De aanschaf is betaald door jullie en de
donateurs van een zusterorganisatie uit Ermelo.
Bij een beschrijving als hierboven ontbreken de kleuren en de klanken. Het cliché: beelden zeggen
meer dan 1000 woorden, blijft overeind. Daarom zijn we blij met de door onze ‘vaste’ fotograaf
Peter Wijnands gemaakte beelden van de festiviteiten. Kijk voor een beeldverslag op
www.smudn.nl en het zal voor jullie tot leven komen.
Dan nu het werk. Twee dagen na aankomst in Bangalore hebben we ‘Sneha Bhavan’ bezocht. Dit
huis in Hosur voor mannen met een geestelijke en/of lichamelijke beperking, ondersteunen we
meer dan 25 jaar. Na de rondgang zijn we met dr. Yesudas, oprichter van het huis, rond de tafel
gaan zitten. We hebben hem laten weten, meer vernieuwing te willen zien. We zijn blij, dat dr.
Yesudas erin is geslaagd in India gelden te mobiliseren voor de dagelijkse exploitatie van Sneha
Bhavan. Daarmee zijn we immers vorig jaar gestopt. We blijven bereid financiële ondersteuning te
geven bij groot en klein onderhoud.
Na de eerder beschreven feestdag, gaan we brandend van nieuwsgierigheid op weg naar drie
gehuchten. We willen met eigen ogen de resultaten zien van de opknapbeurten van de huisjes en
het uitgevoerde onderhoud aan de schooltjes. Bovendien mogen we een onlangs gebouwd
schooltje – het 12de al weer – officieel openen. Wat heeft onze partner CSAT voortreffelijk werk
verricht!
Hartroerend om te zien, die dankbare families bij hun opgeknapte huisjes; trots en dankbaarheid
strijden om de eerste plaats. Als we alle uitnodigingen om binnen te komen kijken hadden
aanvaard dan liepen we er nu bij wijze van spreken nog. Nog meer goed nieuws is, dat er meer
huisjes zijn opgeknapt dan vooraf afgesproken. 400 huisjes was het oorspronkelijke doel, het zijn
er uiteindelijk 414 geworden!
Alle schooltjes, die namens ons zijn gebouwd zien er na een opknapbeurt met lichtgele verf weer
zonnig uit. De opening van het schooltje in Peddapuram was een heel festijn. Overigens zijn bij dit
schooltje voor het eerst meteen twee toiletten geplaatst. De kinderen hoeven niet meer het
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(onveilige) veld in. Vooruitgang zit soms in kleine dingen. Bij aankomst in het dorp lopen we in
optocht met de kinderen, moeders en de plaatselijke trommelband naar het schooltje. Van klein
tot groot wordt er voor ons gedanst. Alle kinderen willen met het bezoek dansen. Dat valt niet
mee als bij jezelf de jeugd ver achter je ligt. De maan staat al lang aan de hemel als de rust
weerkeert.
In 2018 zal het accent van onze inspanningen liggen op het onderwijsprogramma en de
verbetering van de woon- en leefomstandigheden. Nog maar nauwelijks terug van de reis, vinden
we in onze mailbox al een verzoek om 59 schamele hutten op te knappen voor de allerarmste
families. Haast is geboden want de regentijd breekt aan.
Schrijver dezes heeft vaak gedacht: hadden we onze donateurs maar in een doosje kunnen doen
om hen mee te nemen naar India. Om het ook eens te zien, te voelen. Helaas zullen jullie het met
een beeldverslag moeten doen. Houd onze website in de gaten.
Met jullie steun brengen jullie iets bijzonders teweeg: jullie verlichten het niet altijd makkelijke
leven van de kinderen en hun ouders op het platteland en bieden hen kansen op een betere
toekomst. Zonder die steun zouden zij en wij met lege handen staan. Dank daarvoor. Mogen we
opnieuw op jullie bijdragen rekenen?
Voor allen een vredig Kerstmis en een gelukkig Nieuwjaar!
Met een vriendelijke groet,
Bestuur Stichting Mensen uit de Nood
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P.S.
Zie voor meer informatie onze website www.smudn.nl

Trots naar school met boeken van onze partner CSAT ...
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