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Vrienden van Anathalaya,
Bijna twee jaar geleden lieten wij u weten het sponsorproject
te beëindigen en dat we na het geplande bezoek van 2017
zouden laten weten op welke manier we met een batig saldo
zouden omgaan.
Dat bezoek leek toen nog ver weg, maar inmiddels zijn we
weer terug van een mooie reis aan “onze” kinderen, waarvan
een groot aantal inmiddels een volwassen leeftijd heeft
bereikt en dankzij uw steun een baan heeft of studeert. In
Ashtikala zorgden we voor een mooi einde van het
Sponsorproject en zagen bijna alle sponsorkinderen. Ook de
anderen kinderen in de schooltjes van Ashtikala en Ketapar
werden niet vergeten.
Met onze contactpersonen spraken we over onze
overgebleven financiën en de besteding ervan en kwamen tot
een aantal projecten. Tevens hebben we besproken dat we in
de toekomst nog een aantal van deze losse projecten gaan
uitvoeren. Een beetje onverwacht toch nog geen einde aan
de stichting, maar een nieuwe poging nog wat projecten in
Ashtikala en Ketapar te kunnen uitvoeren.
Anjo, Dirk, Pien en Iwan
Pien en Albert in gesprek met Porus en Shree over
de sponsorkinderen en voortgang van de stichting.

Radesham gaat met een Rikshaw rijder mee om
onze dekens weg te brengen.

Met een grote groep naar India
We vertrekken dit jaar met een grote groep naar India. Met vrienden en
hun kinderen staan we eind juli met tien man op het vliegveld. Naast het
bezoek aan de projecten en de sponsorkinderen ook een schitterende
autorit naar Delhi, Agra, Jaipur en Jodhpur. Maar als eerst vertrekken we
naar Nagpur, waar we verblijven in een mooi hotel in de ons bekende wijk
Laxminagar. We doen aankopen voor “onze” kinderen, de vrijwilligers
zien, genieten van het echte Indiase leven en de bezoeken brengen aan o.a.
Met een groep van tien naar India.
de dorpjes.

Aankopen doen voor de Ashtikala en Ketapar. Bij Ajit bestellen we de taart voor de lunch. Bij de talloze winkeltjes in het
centrum kopen we o.a. tandenborstels, armbanden en paraplu’s. In een elektronica zaak kijken we voor een geschikte televisie
voor een van de klaslokalen. ‘s Avonds vullen we met elkaar de enveloppen voor de sponsorkinderen.

Bezoek aan Shri Shradhanand Anathalaya
Na een aantal jaar brengen we ook weer een bezoek aan het tehuis
Anathalaya. De afgelopen jaren waren bezoeken lastig, maar ditmaal kunnen
we zonder problemen naar binnen. Wat opvalt is dat het tehuis schoon is en
de kinderen vrolijk en gezond zijn. Het aantal kinderen is wel teruggebracht
naar zo’n honderd.
De Matru Mandir, de oude baby afdeling,
is gesloten en de allerkleinste hebben een
kamer in het tehuis zelf. In de kamers
beneden is weinig veranderd. Wel zijn de
muren allemaal geschilderd, wat een fris
De ingang ziet er netjes uit.
en net beeld geeft van het tehuis. Ook de
binnenplaats is erg netjes. Aan de keuken
en de eetzaal is in alle jaren niet veel veranderd.
Naast de Matru Mandir is ook het gebouw achter de baby afdeling
gesloten. Hierin zaten, ten tijde dat Shamala Abroal, de ouderen
kinderen. Met de krimp van het aantal inwoners is dit gebouw niet
meer nodig.
De vroegere TV hal doet dienst als
kantoor van de ‘social workers’.

Het oude huisje van Shamala, dat
ook op het terrein stond, is
gesloopt. Hier wordt nieuwbouw
gerealiseerd voor de kinderen die
nu in de oudste slaapkamers van
het tehuis wonen.
Ondanks dat het een aantal jaren
geleden is dat we in het tehuis
waren, werken er nog steeds een
Savitri woont al in het tehuis sinds wij er
aantal stafleden uit de periode van komen en woont er nog steeds.
Shamala. Ook een paar
verzorgsters herkenden ons nog. Al met al een prettig en fijn bezoek.

De Matru Mandir is gesloten omdat er niet al te veel baby’s
meer zijn. De allerkleinste zitten nu in een kamer in het
gewone tehuis. De binnenplaats is voorzien van betegeld plein
en een grasgedeelte met losse stenen. Het gebouw zelf is mooi
wit geschilderd en de versiering rondom de ramen maakt dat
het gebouw er mooi en netjes uitziet.

Onderweg naar onze sponsorkinderen.

Het bezoek aan de Sponsorkinderen
Het bezoek aan Ashtikala draait
voor een groot deel om het afscheid
van het sponsorproject. Voor alle
kinderen die hebben meegedaan aan
het sponsorproject en alle kinderen
die in Ashtikala nog op school
zitten hebben we een uitgebreide
maaltijd laten maken, afgesloten
met een acht kilo zware taart.

Een voordracht door een
van de kinderen.

Een eerbetoon aan Shamala Abroal als oprichtster
van het sponsorprogramma.

Voordat de kinderen zich aan de maaltijd te goed doen,
wordt eerst uitgebreid stilgestaan bij het project en de
oprichtster van het sponsorproject Shamala Abroal. Ook
wij worden in het zonnetje gezet en als herinnering aan de
afgelopen 16 jaar waarin we ruim 130 kinderen hebben
kunnen helpen aan onderwijs worden een aantal bomen op
het schoolterrein gepland.

Het bijzondere aan het sponsorprogramma: als je op
bezoek wilt bij jouw sponsorkinderen... dan kon dat
gewoon.

Aangezien de leeftijden van de
sponsorkinderen (de jongste is
acht jaar en de oudste 24) en het
soort onderwijs of werk het
steeds lastiger maakt om
passende cadeau’s te vinden,
krijgt iedereen een goed gevulde
enveloppe die naar eigen inzicht
besteed kan worden. Sunita, die
Porus en Pien overleggen over de
Van alle sponsorkinderen een foto, waarna ze
ons de laatste jaren trouw helpt
lijst met sponsorkinderen.
hun cadeau’s krijgen.
met de distributie van spullen,
legt de kinderen goed uit wat de bedoeling is van de bijdrage. Daarnaast krijgen alle kinderen een foto
overzicht met kleine fotootjes van de hele sponsorperiode, zoals u die als sponsorouder ook van ons
krijgt.
Er komen ook steeds meer oud sponsorkinderen voor een bezoekje. Sommige
krijgen van ons nog regelmatig een bijdrage voor boeken, schoolmaterialen of
studiegeld om hun vervolgopleiding te kunnen bekostigen. Twee van deze
meiden zijn Rupali die bezig is met een opleiding tot advocaat en Ashwini die
doet een kunstopleiding doet en zo echt in staat zijn om hun ‘voorbestemde’
leven in het dorp te ontstijgen. Ook anderen komen langs en vertellen trots dat
ze een baan hebben gevonden als logistiek medewerker, koerier,
medicijnbezorger, chauffeur, boer, ict’ers. Veel studeren ook door om hun
carrière kansen te vergroten.

Abhay is een van de jongste
sponsorkindjes van net 11 jaar oud.

Rupali (22) is de oudste aanwezige
sponsor.

Gayatri al lang uit het sponsorprogramma komt wel even langs

Rani wil niets missen en spijbelt
vandaag van haar school.

Rajkumar is de jongen waarmee het in 2002
allemaal is begonnen. Hij werkt als koerier voor
een medicijnfabrikant.

Piyush werkt tegenwoordig in een
logistiek centrum

De schoolkinderen van Ashtikala en Ketapar
Ook aan de kinderen die in Ashtikala of Ketapar op
school zitten en niet in het sponsorprogramma zitten is
natuurlijk gedacht. Voor hen hebben we een ‘hygiëne
pakket’ met een paraplu, deken, handdoek,
tandenborstel, tandpasta, zeep, shampoo, kam, sapje
en kleurpotloden.
Voor de schooltjes doen we ook een aantal nieuwe
aankopen. Er komen steeds meer educatieve
programma’s op TV en we schaffen voor het schooltje
van Ashtikala een nieuwe TV en een aansluitset voor
de schotel die al op het dak staat. Ook wordt er een Alle spullen voor de hygiëne pakketten worden uitgestald,
waarna de kinderen met een tas van alles een stuks krijgen.
nieuwe computer aangeschaft.

Nieuwe projecten
Het is ook gelukt om weer twee grotere projecten uit te zetten
bij het schooltje van Ashtikala. De belangrijkste is de
renovatie van het toiletblok op het schoolterrein. De muren
worden opgehoogd en voorzien van een dak (zodat het niet
meer mogelijk is om zomaar over de muur te kijken), er komt
ventilatie in het gebouw en er worden nieuwe toiletten en
urinoirs gebouwd. Een aannemer heeft aangegeven welke
werkzaamheden er noodzakelijk zijn en er zijn twee offertes
opgevraagd.
De oude toiletten zijn dringend aan vervanging toe.

Om de muren rondom het gebouw wat op te vrolijken worden er
muurschilderingen op aangebracht. Deze schilderingen zullen
leerzame taferelen voor gaan stellen, zoals de noodzaak om ‘s
morgens je tanden goed te poetsen. Tegelijk met de
muurschilderingen zal ook de grond worden geëgaliseerd.
Voorbeeld van muurschildering

De toekomst
Porus, een van de vrijwilligers in India die inmiddels in Pune,
heeft aangegeven dat ze projecten zoals het opknappen van het
toiletgebouw goed kunnen uitvoeren. Na het uitzetten van het
project kan Radesham, onze trouwe chauffeur, de voortgang verder
in de gaten houden.
Met het uitzetten van de twee nieuwe projecten kunnen we kijken
of de uitvoering hiervan ook naar onze wensen verloopt. Hiermee
houden we de weg open voor het opstarten van een volgend
project vanuit Nederland.
Vooralsnog gebruiken we voor het eventueel opstarten van een
volgend project de financiële ruimte die we nog hebben.
Op bezoek bij huisje van Harsha

