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« Laten we de kinderen een opleiding geven voor een betere wereld »

Beste vrienden,

Het afgelopen jaar 2009 was er één van 
zware economische crisis, en het aantal men-
sen dat de grootste moeite heeft om de twee 
eindjes aan elkaar te knopen, is nog gegroeid. 
In India is de inflatie hoog gebleven en zijn de 
prijzen voor levensnoodzakelijke goederen 
gestegen. De zwakste bevolkingsgroepen heb-
ben veel moeite om het hoofd boven water te 
houden in deze nieuwe situatie. In de Sint-
Antoniusschool kunnen sommige gezinnen 
het nochtans zeer bescheiden schoolgeld dat 
wij vragen, niet langer betalen. Maar ondanks 
de crisis gaan de activiteiten van het Werk der 
Broden toch flink vooruit, en dat is te danken 
aan uw vrijgevigheid. Wij danken u dan ook 
voor uw voortdurende, trouwe steun !

U weet het : één van onze plannen behelst 
de uitbreiding van de Sint-Antoniusschool 
door middel van de constructie van een nieuw 
schoolgebouw om klaslokalen voor het mid-
delbaar in onder te brengen. Met een bezetting 
van 700 is de lagere school helemaal volzet, 
en wij moeten het nieuwe gebouw, ten minste 
gedeeltelijk, afwerken tegen het begin van het 
nieuwe schooljaar in juli 2010.

De waarde van de Indiase munt is gedaald, 
zodat wij gebruik konden maken van een zeer 
gunstige wisselkoers (1 euro = 69 roepies) en 
op die manier de stijging van de grondstof-
fenprijzen, zoals voor cement of bakstenen, 
konden compenseren. Bovendien verheugt het 
ons te mogen aankondigen dat de Besix Foun-
dation ons haar steun heeft toegezegd. Deze 
stichting is geïnteresseerd in ons project, en 
heeft besloten om bij te dragen tot de financie-
ring van de uitbreiding van ons schoolgebouw.

Met Kerstmis denken wij speciaal aan de 
zwakkeren en aan de armen... wij zouden onze 
wereld willen veranderen in een plek waar het 
voor iedereen aangenamer 
toeven is... In deze nieuws-
brief willen wij u de 
verhalen vertellen van 
Malti die op een dag het 
geluk heeft gehad dat ze 
het Werk der Broden op 
haar pad vond. Vanwege 
al diegenen wiens leven u 
in positieve zin hebt 
veranderd, wensen 
wij u een vreugde-
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vol kerstfeest en een gelukkig Nieuwjaar! Mo-
gen vreugde en geluk niet alleen uw deel zijn in 
deze kersttijd of tijdens het nieuwe jaar, maar 
gedurende heel uw leven !

De bouw van 
de middelbare school

Wij vertellen u al lang over dit nieuwe ge-
bouw. Een jaar geleden werd met de bouwwerf 
gestart...en het is de bedoeling dat het tegen juli 
2010 af is. Zoals jullie op de foto’s kunnen zien, 
gaat het werk goed vooruit en zullen wij zeker 
voldoende klaslokalen hebben tegen het begin 
van het nieuwe schooljaar in 2010. Het plan 
voorziet twee vleugels aan dit gebouw met een 
totale capaciteit van 900 leerlingen. De totale 
capaciteit van de Sint-Antoniusschool bedraagt 
dan 1.500 leerlingen, maar we voorzien dat het 
wel een jaar of zes, zeven zal duren voor de 
school echt zoveel leerlingen telt. De kinderen 
zullen hier hun studies kunnen voortzetten tot 
ze hun middelbare school hebben afgemaakt 
en klaar zijn om nieuwe horizonten te gaan 
verkennen.

Sociaal centrum
Eén zone in het nieuwe gebouw, die bestaat 

uit drie lokalen, wordt voorbehouden voor 
onze sociale werking. Eén lokaal wordt een 
kantoor, een ander wordt een leslokaal voor 
volwassenenvorming en het derde zal dienen 
als een kleine polikliniek voor de vrouwen en 
kinderen uit de dorpen in de omgeving.

Dit centrum zal niet alleen bestemd zijn 
voor de gezinnen waar wij mee werken, maar 
voor iedereen toegankelijk zijn. Er komt een 

(vzw 2920/2001, onderneming 0474.050.084)

aparte ingang, zodat de schoolwerking hier 
niet door verstoord wordt. Bezoekers van het 
centrum zullen geen toegang hebben tot de 
school, en omgekeerd.

Wij voorzien dat er ooit een apart gebouw 
zal komen om deze sociale dient in te huis-
vesten, als dat nodig zou blijken. In dat geval 
kunnen de huidige lokalen van het sociaal 
centrum makkelijk weer omgevormd worden 
tot bijkomende klaslokalen.

Op de werf
De architect van het nieuwe gebouw, de 

heer. Garg, woont in de stad, op zo’n 100 km 
van de school. Hij kent pater Borgia, de verant-

woordelijke voor Gramin Manav Vikas Samiti 
(GMVS), de organisatie die de projecten van het 
Werk der Broden in India in goede banen leidt, 
al veertig jaar. Pater Borgia heeft in de loop van 
zijn leven al een heel groot aantal ontwikke-
lingsprojecten opgestart. Mijnheer Garg heeft 
ook enorm veel ervaring, en hij volgt de werf 
van dichtbij op. De werken zijn toevertrouwd 
aan een aannemer die gekwalificeerde arbei-
ders uit de omgeving recruteert, en slechts als 
hij de mensen met het vereiste profiel niet kan 
vinden, een beroep doet op werkkrachten die 
soms van veel verder moeten komen.

Tot nu toe heeft de werf nog niet te kampen 
gehad met ernstige tegenslagen, en vordert het 
werk goed.
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Een kleine anekdote... De bouwvakkers 
vertellen onder elkaar vaak verhalen waarin 
bijgeloof een grote rol speelt. Een voorbeeld 
van zo’n verhaal: op een nacht was een vracht-
wagen, geladen met zand, die op een heuveltje 
geparkeerd stond, vanzelf weggerold. De chauf-
feur lag te slapen in de school. Rond midder-
nacht reed de vrachtwagen, onbemand, op 
enkele hutjes in waarin de bouwvakkers lagen 
te slapen. Met grote opschudding als gevolg: er 
werd meteen gesproken over spoken, geesten, 
enzovoort. Het verhaal werd nog aangevuld 
met verhalen over mysterieuze geluiden in de 
nacht... tot het zo erg werd dat sommige arbei-
ders zo bang werden dat ze wilden weggaan ! 
Gelukkig is het niet zo ver gekomen en hebben 
degenen die het hoofd koel hielden de bangste 
bouwvakkers kunnen overtuigen om te blijven.

Dank aan 
de Besix Foundation

De stichting Besix steunt 
verenigingen die, in België en 
in het buitenland, actief zijn 

op het gebied van milieu, bouw en onderwijs. 
Het bouwproject van de Sint-Antoniusschool 
in Dugawar in India is weerhouden door de 
Foundation, die heeft besloten om het Werk 
der Broden in 2009 en in 2010 te steunen. Dat 
is geweldig goed nieuws, niet alleen omdat de 
steun die de Stichting aanbiedt een belangrijk 
bedrag inhoudt, maar ook omdat het de eerste 
keer is dat het Werk der Broden steun krijgt 
van een grote privé-instelling. 

In de maanden juli en augustus heeft de 
school bezoek gekregen van vertegenwoordi-
gers van de Stichting. Dit was hun getuigenis :

"Ik heb de kans gehad om in de maand 
augustus ter plaatse te gaan kijken. Dit was 
mijn eerste kennismaking met India, en mijn 
eerste rechtstreekse contact met een project 
in het buitenland dat door de Stichting wordt 
gesteund. Ik heb daar een aantal zeer boeiende 
ontmoetingen gehad, die ons alleen maar kun-
nen motiveren om hiermee door te gaan !" 

D. de Spirlet, Besix Foundation.

"Ik heb de Sint-Antoniusschool in actie 
gezien, de werf voor het nieuwe gebouw naast 
het bestaande gebouw, het dorp waar de 
school gevestigd is en de staatsschool in de 
buurt. Het is ongelooflijk wat Molly en Marc 
daar ter plaatse hebben gerealiseerd. Zelfs de 
allerjongsten spreken al Engels, wat hoogst 
uitzonderlijk is voor een school in een dermate 
afgelegen streek. Het onderwijs dat zij ontvan-
gen is totaal niet te vergelijken met dat van de 
staatsschool. Om de kwaliteit te waarborgen 
hebben zij leerkrachten gerecruteerd uit alle 
streken van India, wat de samenwerking niet 
altijd vergemakkelijkt. De school is indruk-

"Hier volgen de kinderen 
vlijtig hun lessen, en 
oefenen ze dapper om met 
de computer te kunnen 
werken – en in dat laatste 
slagen ze vaak beter dan 
de leraars – geweldig is 
dat !" E. Heirbaut

"DiDit t wawas s mimijnjn eeere ste 
kekennnnisismamakikingnggg met India.".
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Malti en haar gezin...

Malti en Rajpal hebben drie kinderen. Ze 
wonen in het dorp Bela in Asmoli, de streek 
waar ook de Sint-Antoniusschool  zich bevindt. 
Ze moesten rondkomen van heel weinig geld. 
Rajpal heeft geen grond om te bewerken en 
had ook geen werk. Hij zocht wanhopig naar 
een job, maar vond er geen. Het leven van dit 
gezin was penibel, vooral voor Malti, die voor 
de kinderen moet zorgen.

Jena en zijn team van GMVS zijn in 2006 
voor het eerst in dit dorp komen werken en 
hebben er in 2007 een SHG voor de vrouwen 
opgericht. Malti werd lid van de groep en 
spaarde van de schamele gezinsinkomsten 10 
roepies per week (0,15 euro). Vorig jaar kon 
ze dankzij de zelfhulpgroep de som van 7.000 
roepies lenen, en daarmee heeft ze een paard en 
een kar gekocht. Dankzij die aankoop verdient 
haar man nu ongeveer 150 roepies per dag 
(2,10 euro) door zijn diensten aan te bieden als 

transporteur en dergelijke. Zij sparen 
nu om hun lening zo snel mogelijk 

te kunnen terugbetalen. Malti is 
nu zeer gelukkig, en is vast-

besloten om haar kinde-
ren een goede opvoeding 
te geven en onderwijs 
te laten volgen – en zo 
is Malti een voorbeeld 
geworden voor de in-
woners van Bela !

wekkend, zoals ze daar staat, aan het einde 
van de wereld lijkt het wel. Het is roerend om 
te zien hoe deze 620 kinderen, groot en klein, 
in onberispelijk uniform, lange rijen vormen 
voor de ochtendbijeenkomst.

Er heerst in deze school een verbazende 
discipline, vooral als je weet hoe de thuissitu-
atie van deze kinderen er uitziet. Het contrast 
tussen hun thuis en Sint-Antonius is schrij-
nend.

De sociale verhoudingen, het kastensy-
steem, de armoede van hun ouders, de eeuwige 
zoektocht naar gemotiveerde en gekwalificeer-
de leerkrachten, de communicatieproblemen, 
de omgeving... dat zijn allemaal enorme uit-
dagingen die zij alle dagen moeten aangaan... 
maar het resultaat is er wel !"

E. Heirbaut, burgerlijk ingenieur, Besix.

Nieuws uit de dorpen
We hebben onze activiteiten uitgebreid 

naar enkele bijkomende dorpen in de omgeving 
van de school van Sint Antonius. Steeds meer 
mensen varen wel bij projecten als de SHG 
(Self Help Groups) en de mobiele klinieken. 
Sophie de Bergeyck is nogmaals naar Asmoli 
gegaan en heeft daar in juni/juli een maand 
met Jena en zijn team gewerkt. In een volgende 
nieuwsbrief leest u haarverslag over de gebeur-
tenissen in de dorpen.

(2,10 euro) door zijn diensten aa
transporteur en dergeli

nu om hun lening zo
te kunnen terugb

nu zeer geluk
besloten om

ren een go
te geven
te laten
is Malti
geworde
woners

ACB-12-2009.indd   4 24/01/2015   16:53:29




