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Het blijft heel bijzonder om in gedachten

te verwijlen bij onze projecten in India.

Zeker in een tijd van crises en bezuini -

gingen. Als je verlangt naar wat je hebt en

niet verlangt naar wat je niet hebt, ervaar

je daarin waarachtige overvloed. Delen in

deze overvloed met onze medemensen in

onze projecten geeft dit verwijlen handen

en voeten, onze handen en voeten.

Vorig jaar konden wij jullie melden, dat

onze bestuursleden Ine Caris en Louis Ver-

hoeff aanwezig waren bij de opening van

de nieuwe vleugel in het opvanghuis voor

gehandicapten Sneha Bhavan. Dit jaar zijn

nog enkele verbeteringen aangebracht.

Daarover lezen jullie meer onder het kopje

Hosur. De warmte waarmee deze gehandi-

capte mensen omgeven worden is voor hen

een weldaad om zo hun levensavond door

te brengen.

De kinderen, die we nu opvangen uit gezin-

nen op het platteland in de regio Palama-

ner, krijgen toekomstperspectief door het

door ons gesteunde onderwijsproject. >

stichting mensen uit de nood

zien dat het kan
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Door in de komende jaren 400 onafgebouwde

stenen huisjes af te bouwen, dragen wij bij aan

een verbetering van de woon- en leefsituatie van

deze gezinnen en daarmee aan een menswaardi-

ger bestaan.

Onze stichting, daarin gesteund door jullie, levert

een bemoedigende bijdrage in deze wereld van de

armste van de armen. Deze nieuwsbrief staat niet

alleen stil bij wat er door die bijdrage tot heden

is gerealiseerd, maar ook bij de plannen voor de

toekomst.

Zelf heb ik, samen met onze secretaris, afgelopen

januari en februari, deze bijdrage van nabij mo -

gen zien en ervaren tijdens een bezoek aan onze

projecten in India. Dit alles willen wij met jullie

delen in deze nieuwsbrief.

Voor ons allen dit jaar een Kerst in bezinning en

vrede met een Nieuwjaar vol verwachting, elan

en inspiratie. 

Henk van Nunen, voorzitter

BEZOEK UIT INDIA

Op 28, 29 en 30 september jl. waren onze partners

in Palamaner, Dr. George Joseph, zijn echtgenote

Amitha en Latha, administrateur van de Centre

for Social Action Trust, te gast in Heythuysen. Als

eerste bezochten zij de basisschool De Neerakker.

Dit omdat deze school al jaren in samenwerking

met onze stichting met vastenacties de projecten

van de Trust ondersteunt. Met Limburgse vlaai als

welkom, hoe kan het anders, werden onze gasten

enthousiast ontvangen op vrijdag 28 september.

Ook was er een rondleiding door de school. De

moderne voorzieningen van dit schoolgebouw

hebben diepe indruk gemaakt op onze gasten.

Verder is er uitgebreid van gedachten gewisseld

over het project in India en de jarenlange finan-

ciële ondersteuning door De Neerakker. 

Op zaterdag heeft het bestuur met onze gasten

gesproken over wat er bereikt is en hoe wij verder

willen. Bij die gelegenheid was ook de stichting

Support CSA Trust uit Ermelo te gast. Evenals

onze stichting ondersteunen zij de projecten van

de Centre for Social Action Trust.

Zondag hebben we samen informeel doorge-

bracht. We kunnen terugblikken op een hartver-

warmend en inspirerend bezoek.





ONZE PROJECTEN

HOSUR
Sneha Bhavan, Huis van Vrede, het in 1993 en la-

tere jaren gebouwde centrum voor gehandicapte

mensen in Hosur, is nu helemaal up-to-date. Aan

en rond de in 2011 in gebruik genomen nieuwe

vleugel zijn nog enkele verbeteringen aange-

bracht. Ondertussen is er een warmwatervoorzie-

ning met zonne-energie aangelegd. Door de

nieuwbouw bleken de terreinomstandigheden

gewijzigd, waardoor er tijdens de regenperiode

wateroverlast ontstond. Dat probleem is verhol-

pen. 

Het aantal gehandicapte mensen dat nu in Sneha

Bhavan begeleid woont, bedraagt 51.

Al vele jaren staat onze stichting garant voor een

bijdrage in de kosten van levensonderhoud, die

iedere twee jaar aangepast wordt. Volgend jaar

willen wij na twintig jaar een begin maken met

het structureel verlagen van deze bijdrage. De As-

sociation in Bangalore zal meer eigen fondsen

moeten gaan werven om zelf een wezenlijke bij-

drage te leveren aan deze kosten.

De kosten voor het groot onderhoud aan de ge-

bouwen blijft een verantwoordelijkheid van onze

stichting. 

Dit alles betekent voor de stichting een financiële

verantwoordelijkheid voor 2013 van ca € 15.000.

Om de continuïteit van het centrum te waarbor-

gen zullen wij in overleg treden met de Associa-

tion. Natuurlijk zal in dit overleg ook de geleide-

lijke verlaging van onze bijdrage in de kosten van

levensonderhoud een belangrijke rol spelen.

PALAMANER
Bandapalli, Chappadipalli, Keelapatla, Madiga

Kalladu, Jambu Gondana Palli (J.G. Palli), Pathur-

natam, Indira Nagar, Mooganapalli, Madiga Palli

en Nellipatla Madigawada. Dit zijn de 10 namen

van de gehuchten op het platteland in de regio

Palamaner waar de stichting 10 study centres,

kleine schooltjes, gebouwd heeft. 

De elfde locatie moet nog vastgesteld worden.

Met onze sponsoren, Stichting Sociaal Centrum

Kerkpad, Basisschool De Octopus uit Swalmen

(Indira Nagar), Basisschool De Neerakker uit

Heythuysen (J.G. Palli), Trans Petrol Foundation

uit Zwitserland, camping De Papillon uit Dene-

kamp, de Zusters Franciscanessen uit Heythuy-

sen en jullie allen,  hebben we deze schooltjes

kunnen realiseren. Daarin nemen ruim 500 kin-

deren deel aan het Educational Assistance Pro-

gram (hierna E.A.P.), het onderwijsondersteu-

ningsproject van onze stichting. Deze kinderen



worden afgesloten met de Trust en onze eigen

stichting waarin de wederzijdse afspraken zijn

vastgelegd.

De essentie van dit project is, dat wij een begin-

kapitaal van € 30.000,- investeren om met deze

afbouw van 400 huisjes te starten. De Trust ver-

leent op zijn beurt microkredieten aan de gezin-

nen om de huisjes te kunnen afbouwen. Het

gezin betaalt dit krediet in enkele jaren weer

terug aan de Trust en is eigenaar van het huisje.

De gezinnen in India gaan in termijnen hiervoor

€ 150,- terugbetalen. Voor ons zou dan een bedrag

van € 300,- per huisje resteren.

Het terugbetaalde geld wordt steeds opnieuw be-

steed aan de huisvesting tot alle huisjes afge-

bouwd zijn. 

Het microkrediet dat terugkomt uit de laatste cy-

clus wordt door de Trust geïnvesteerd in het

E.A.P., het eerder genoemde onderwijsprogram -

ma. In de berekeningen is rekening gehouden

met ca 15% oninbare debiteuren. De verwachting

is reëel dat sommige gezinnen niet of slechts ge-

deeltelijk hun krediet kunnen aflossen. De loop-

tijd van het gehele project is circa vijf jaar. 

Het is verheugend hier te melden, dat de fond-

senwerving goeddeels is geslaagd. Ook de beide

basisscholen De Octopus en De Neerakker heb-

ben toegezegd om dit plan te ondersteunen met

hun vastenacties. Eerder zamelden deze basis-

scholen met hun acties geld in voor de bouw van

een study centre in twee gehuchten, J.G. Palli en

Indira Nagar. 

Een mooie voortzetting van de betrokkenheid

van Limburgse schoolkinderen, hun ouders en de

schoolbesturen bij deze families in India. 

krijgen huiswerkondersteuning, schooluniform,

schoolbenodigdheden en voeding. In Bandapalli

en J.G. Palli zijn ook kleuterklassen, waar ca 50

kinderen naartoe komen. Tot 2016 staan wij jaar-

lijks garant voor dit project met € 4000,-. 

Het Majafonds van de Stichting Buurtzorg Neder-

land uit Almelo draagt eveneens hieraan bij.

Heel bijzonder is, dat de verantwoordelijkheid

voor het gebruik van de study centres ligt bij de

vrouwengroepen in de verschillende gehuchten.

Overigens gebruiken de moeders de study centres

voor hun Zelfhulp-programma’s. Op die manier

worden de centres optimaal benut.   

Helaas is de woonsituatie van de dalits, de on-

aanraakbaren, in dit gebied slecht. De overheid

van de deelstaat Andhra Pradesh, waaronder Pa-

lamaner valt, heeft ca 400 huisjes gebouwd, die

niet zijn afgebouwd; geen daken, deuren, ramen,

vloeren, etc. Ongeveer 2000 mensen wonen daar-

door nog steeds in hun schamele hutten, die in

schril contrast staan met deze stenen huisjes. Al-

thans als deze worden afgebouwd. 

Naarstig en zorgvuldig rekenwerk heeft opgele-

verd dat het afbouwen ca € 450,- per huisje kost.

In overleg met de Trust is het plan “a Home for

Families in Distress” ontstaan. 

De coördinatie van het project is in handen van

de Trust.  Het is de bedoeling om per januari 2013

een begin te maken met dit project. Hiertoe zal

een gedetailleerde samenwerkingsovereenkomst 
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