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Namaste! 
Ik hoop dat deze nieuwsbrief je in goede gezondheid bereikt. Een virus heeft het leven van de 
mensen wereldwijd sterk gewijzigd. We maken ons dus ook zorgen over de impact van deze crisis op 
de mensen die onze steun krijgen. Omdat ze vaak afhankelijk zijn van hun kleine inkomen. De 
ongelooflijke steunmaatregelen waar we in België van genieten, zoals verzekeringen en 
werkloosheidsuitkeringen, bestaan niet in India. De armsten, en de kinderen met een beperking in het 
bijzonder, zullen de hoogste prijs betalen. Meer dan ooit hebben zij uw steun nodig. Bedankt voor je 
solidariteit. 
In afwachting van concrete acties willen we je een eerste overzicht geven over onze indrukken van 
onze reis in maart. 
Toen nog, zonder al te veel zorgen over de pandemie, vlogen Christine, Mich, Patrick en Chris naar 
India. Het was een hartelijk weerzien en ze keerden veilig en wel terug met een hoofd vol indrukken 
en verhalen van mensen die in heel moeilijke omstandigheden de handen in elkaar slaan om te 
wroeten voor een betere toekomst voor zichzelf en hun kinderen.  

Chris Stellfeld, Mich Melis, Gib Plessers, Christine Goris, Marij Elewaut en Michel Huybrechts
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Bezoek aan ons project

M e t  w e l k e  v e r w a c h t i n g e n  
z i j n  w e  v e r t r o k k e n ?   
Wij, de leden van de vzw, maken, samen met 
de verantwoordelijken ter plaatse: zuster 
Joshi en haar assistent Paul Solomon, 
jaarlijks een evaluatie van de werking. In 
2018 hadden we met hen afgesproken om 
een grondige audit te doen door een 
onafhankelijke expert, mevrouw Florentina. 
Haar uitgebreid rapport gaf ons een duidelijk 
beeld van de goede resultaten maar ook van 
bepaalde tekorten. Aansluitend formuleerde 
ze een aantal aanbevelingen. We vroegen 
aan zuster Joshi en Paul om in 2019 rekening 
te houden met het rapport en om een extra 
inspanning te doen om doeltreffender te 
werken.  
H o e  d e  e f f i c i ë n t i e  v a n  
onze  werk ing  b e te r  maken?   
Om de opvolging van het project te kunnen 
verbeteren is er iemand nodig die voldoende 

tijd heeft om alle aspecten van het project van 
zeer nabij op te volgen. Het gaat om het 
begeleiden van 37 gezinnen die in 23 
verschillende dorpen wonen in een omtrek 
van 100 km. Zuster Joshi heeft eind 2019 
twee coördinatoren aangesteld en de vzw 
betaalt hun loon en verplaatsingskosten. 

Mrs Mumtaj Pattam is 33 jaar en heeft een 
bachelor in politieke 
w e t e n s c h a p p e n 
behaald. Zij heeft 10 
j aa r e r va r i ng a l s 
m a a t s c h a p p e l i j k 
werkster. Zij heeft zelf 
e e n m o t o r i s c h e 
beperking en kan zich 
dus goed inleven in 
de problemen van de 
betrokken gezins-
leden. Het is een 
opgewekt iemand die 
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van aanpakken weet. Haar sterke communi-
catieve eigenschappen zal ze nog verbeteren 
door een spoedcursus Engels te volgen. 

Mr Kondalu is 40 
j a a r o u d , g e -
trouwd en heeft 
twee kinderen. Hij 
heeft een econo-
mische opleiding 
en heeft reeds 10 
jaar, als computer-
deskundige, een 
eigen opleidings-
centrum.  
We hopen een 

goede relatie en een vlotte communicatie met 
hen beiden te kunnen opbouwen. Met het 
aanstellen van deze twee coördinatoren krijgen 
zuster Joshi en Paul een ondersteunende en 
superviserende rol. Met dit team kunnen we 
werken aan de toekomst.    

Hoe kunnen we de leven s-
omstandigheden van kinderen 
s tructureel verbeteren?  
Zonder uitzondering hebben meisjes evenveel 
rechten als jongens, en mensen met een 
beperking evenveel als mensen zonder. 
Eenvoudig gezegd maar niet zo makkelijk 
gedaan in een land dat helemaal onderaan op 
de Globale hongerindex bengelt. In 2019 stond 
India op plaats 102 van 117 landen, na Nepal, 
Bangladesh en Pakistan. 
Om ervoor te zorgen dat de basisrechten 
worden gerespecteerd, moet men inzetten op 
onderwijs, een betere gezondheidszorg, 
een betere leefomgeving, inkomsten-
verbetering en sensibilisering.  

H e t  o nd e r w ij s   
Nu organiseert de lokale overheid onderwijs 
voor iedereen. Maar de realiteit is dat lager 
geschoolden een stimulans nodig hebben om 
daar gebruik van te maken. Onderwijs en 
vorming wakkeren bij kinderen en jongeren het 
gevoel aan dat ze iets waard zijn en dat ze hun 
leven kunnen vooruithelpen. Het zijn cruciale 
elementen in het doorbreken van de cirkel 
van armoede en afhankelijkheid. Het resultaat 

is dat 29 kinderen naar school gaan. Zes 
jongvolwassenen volgen een stage in de hoop 
werk te vinden.  

Ramana is 15 jaar oud. Hij heeft een gehoor- 
en spraakprobleem en blijft al enkele jaren in 
dezelfde klas zitten. We vermoeden dat hij ook 
een verstandelijke beperking heeft. Er is geen 

mogelijkheid om naar een gespecialiseerde 
school te gaan. Zijn papa is werkloos en heeft 
gezondheidsproblemen. Mama is seizoen-
arbeidster in de landbouw en heeft geheugen-
problemen. Dit gezin vraagt een kleine winkel 
aan huis, zodat ze kunnen rekenen op een 
wekelijks inkomen. Misschien kan Ramana dan 
thuis wat helpen.   

Sushanth is 12 jaar en kan goed mee in de 7de 
klas. Zi jn astma wordt behandeld en 
maandel i jks worden de gezondheids-
problemen van zijn moeder opgevolgd.  
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Laksmi is nu een 13-jarige tiener en kan goed 
volgen op school (8° klas). Het is een 

verstandig meisje 
dat graag dokter wil 
worden. Moeder 
werkt als dagloner 
en vader is veel 
afwezig door zijn 
werk. Laksmi heeft 
nog een oudere zus 
en een jongere 
broer.   

Thirupathamma kennen we ook al 
vele jaren. Zij was niet thuis als we 
i n K o n d r a m u t l a 
waren, want ze doet 
één jaar stage bij 
een bankinstelling. 
Ze kwam speciaal 
met de bus naar het 
klooster om ons te 
ontmoeten. Ze ver-
telt dat ze gelukkig 
is. Als ze een job 
heeft zal ze haar 
ouders helpen want 
dit zijn dagloners in 
de landbouw. 

Een be tere  g e zondhe i d szo rg 

Ook de nood aan basisgezondheidszorg is erg 
groot in de afgelegen dorpen en gemeen-
schappen. Onwetendheid, bijgeloof en ar-
moede zijn drie oorzaken waarom degelijke 
gezondheidszorg voor deze mensen moeilijk 
te bereiken is. Dit is één van de redenen om 
driemaandelijkse bijeenkomsten te orga-
niseren.   

Op zondag 8 maart stonden 23 kinderen en 
jongvolwassenen op ons te wachten. Ze 
kwamen met eigen middelen of met een tuk-
tuk naar een school in Prathipadu. Sinds 2019 
werken we  nauw samen met een team van 
artsen en therapeuten van een ziekenhuis. 
Zij geven de kinderen gratis consultaties en 
therapieën.   

Het is goed dat alle kinderen die het nodig 
hebben naar de kinesist kunnen. We hebben 
deze gemotiveerde therapeut en zijn vrouw 
ontmoet. We beseffen dat de kinderen nood 
hebben aan meer oefensessies. Dit realiseren 
is niet eenvoudig.   

Maar vandaag zijn de gezinnen gekomen om 
hun verhaal te doen. We zien kleine lichtjes 
schemeren in de ogen van moedige moeders, 
grootmoeders en tantes. Maar ook soms 
tranen en angstige blikken. We hopen dat ze 
moed kunnen putten uit onze aandacht voor 
elk van hen.  

Samen eten we een warme gevarieerde 
maaltijd. 
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e-mail: balavikasvzw@gmail.com     website: www.balavikas.be 

Erkenningsnummer: 0810-770-144RP 
met steun van de gemeente Vosselaar en 4de Pijlersteunpunt

Wil je ons steunen? 

Dat kan je ondermeer doen door in eigen familiekring, bij vrienden en kennissen onze werking aan te 
bevelen. Tips en voorstellen om onze werking ook in andere kringen, bewegingen, organisaties kenbaar te 
maken zijn altijd welkom.  

Wil je ons steunen op langere termijn, dan kan je kiezen voor een doorlopende opdracht bij jouw 
bank. 

- op rekeningnummer: BE94 9795 9033 3214 van vzw Balavikas 
- wens je een fiscaal attest (voor stortingen vanaf 40 euro per kalenderjaar) te 
bekomen, dan vragen we te storten op rekeningnummer:  
BE84 4358 0341 0159 van VIA DON BOSCO vzw, Guldendallaan 90, 1150 
Brussel met vermelding: 5177 Kondramutla India –attest aub

Op 8 maart ging de 
Solidariteitsbrunch van 
de Wereldwinkel van 
Gierle door. Zo’n 200 
personen kwamen 
brunchen. 

De subsidie van de Provincie Antwerpen zal voortaan via het 4de Pijlersteunpunt verdeeld 
worden.

Bij het afsluiten van elke 
bijeenkomst krijgen de 

gezinnen een geschenk 
mee, vandaag een deken. 

Chris 
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