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

Beste vrienden,

In maart ben ik naar India gegaan om 
onze lopende projecten in werking te zien 
en te omkaderen. Ik heb dus de gelegenheid 
gehad om deel te nemen aan de festiviteiten 
die in de Sint-Antoniusschool (Dugawar, Ut-
tar Pradedh) werden ingericht ter gelegenheid 
van de Internationale Vrouwendag. Zoals elk 
jaar heeft het Werk der Broden daartoe de 
schoollokalen en de twee schoolbussen ter 
beschikking gesteld. De organisatie was in 
handen van sociale werkers Jena en Giri. Dit 

is een uitgelezen kans voor de vrouwen van 
de omliggende dorpen om samen te komen en 
van gedachten te wisselen. Voor ons is dit hét 
moment om onze belangrijkste argumenten 
nog eens in de verf te zetten :

Ten eerste het herstel van het evenwicht 
tussen de geslachten bij de geboorte. Het 
huidige onevenwicht is ronduit schandalig en 
wij grijpen dan ook elke gelegenheid aan om 
dat te benadrukken. In 2006 bleek uit een on-
derzoek dat India sinds 1985 is beroofd van 
niet minder dan 10 miljoen meisjes door se-
lectieve abortussen, ondergaan door vrouwen 
die zwanger waren van een meisje.  Sinds 1994 
is het strijdig met de wet om abortussen uit te 
voeren omwille van het geslacht van de foetus. 
Geneesheren die aan toekomstige ouders laten 
weten van welk geslacht hun baby zal zijn, 
zodat zij de zwangerschap eventueel kunnen 
onderbreken, riskeren boetes, gevangenisstraf 
en ontheffing uit hun ambt. Maar jammer ge-
noeg wordt die wet uit 1994 dikwijls omzeild 
of eenvoudigweg niet toegepast. De culturele 
druk om ten minste één jongen in het gezin te 
hebben, is zeer sterk.

Ten tweede : dat zij hun dochters naar 
school laten gaan. Wij zien nog al te vaak dat 
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Er was tijdens de viering van de Internati-
onale Vrouwendag in de Sint-Antoniusschool 
een journaliste aanwezig, die een artikel heeft 
geschreven over de activiteiten van het Werk 
der Broden in de dorpen in deze streek. Wij 
hopen dat onze prioriteiten hier dankzij haar 
artikel nog duidelijker zijn geworden.

India mag er trots op zijn dat het land 
het grootste aantal krantentitels en de ruim-
ste verspreiding van betalende dagbladen telt 
ter wereld. Twintig van de honderd grootste 
dagbladen ter wereld zijn Indiase kranten. De 
meest gelezen krant ter wereld is ook Indisch: 
Dainik Jagran, met een buitengewone ver-
spreiding van niet minder dan 54,5 miljoen 
gedrukte exemplaren... Meer dan 200 miljoen 
Indiërs lezen elke dag een krant (een cijfer dat 
in vijf jaar tijd met 36% is gestegen, terwijl de 
pers in de westerse wereld veel moeite heeft 
om lezers te blijven aantrekken!).

Op de Sint-Antoniusschool willen wij na-
tuurlijk het lezen ook aanmoedigen. De school 
is geabonneerd op twee dagbladen, één in het 
Hindi en één in het Engels, ten behoeve van de 
leerkrachten en de leerlingen. Als het nieuwe 
gebouw af zal zijn, zullen wij de bibliotheek 
moeten uitbreiden en ons abonneren op enkele 
belangrijke tijdschriften.

de dorpsjongens naar school worden gestuurd 
(naar een goede school waar de lessen in het 
Engels worden gegeven, zoals op de Sint-
Antoniusschool) terwijl de meisjes, sporadisch, 
naar staatsscholen worden gestuurd die meest-
al niet functioneren, of gewoon thuisgehouden 
worden om huishoudelijke taken te verrichten 
of voor de kleintjes te zorgen.

Omwille van deze twee problemen ligt 
de verhouding in de Sint-Antoniusschool mo-
menteel op één meisje voor vier jongens. Dat 
is al beter dan elders, maar wij willen nog 
beter doen. Daarom zullen wij niet alleen aan 
sensibilisering blijven doen, maar dit jaar ook 
opnieuw een zeker aantal meisjes uit kansarme 
gezinnen inschrijven, voor wie wij dan alle 
studiekosten zullen financieren. 

Ik heb kunnen vaststellen dat de meeste 
meisjes waarover wij die wij de afgelopen jaren 
dit soort van peterschap hebben uitgeoefend, 
zich goed uit de slag weten te trekken. Het 
nieuwe schooljaar is begonnen op 1 april en de 
grootste leerlingen gaan dan naar het zevende 
7 (het equivalent van ons eerste middelbaar).

De internationale vrouwendag wordt gevierd op 8 maart en is 
voortgekomen uit de twintigste-eeuwse vrouwenbewegingen in 
Europa en in de Verenigde Staten, die gelijkberechtiging eisten, 

betere arbeidsvoorwaarden en stemrecht. Deze vrouwendag werd 
door de Verenigde Naties in 1977 offi cieel erkend, en elk land op 
deze aarde wordt opgeroepen om één dag per jaar te wijden aan 

de rechten van de vrouw.

Marc Valentin
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