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

ben nu de mogelijkheid om het geslacht van 
de foetus te weten te komen en de vrucht af te 
drijven. Het land heeft nu al te kampen met een 
gebrek aan bruiden voor jonge mannen en in 
veel staten waar vrouwelijke foetussen worden 
gedood, zijn de mensen al bruiden uit andere 
staten aan het invoeren. 

Dit is iets dat vaak voorvalt : 

Sangeeta heeft 3 dochters van 16, 13 en 
12 en een zoon van 6. In de jaren tussen de ge-
boorte van haar derde dochter en haar zoon is 
ze 3 keer zwanger geweest, en na de test heeft 
ze drie dochters geaborteerd. Ze werd daartoe 
telkens verplicht door haar schoonmoeder, die 
ermee dreigde dat haar zoon zich van Sangeeta 
zou laten scheiden als ze hem geen zoon schonk. 

De familie van haar man heeft zelfs gepro-
beerd haar in brand te steken, en ze zegt dat 
die er al bij haar heeft aangedrongen om meer 
jongens te baren, zodat ze veel bruidsschatten 
kunnen vragen. 

Tot haar zoon werd geboren, bestond haar 
leven uit slagen en beledigingen vanwege haar 
man en haar schoonmoeder… 

Legale abortus is hier toegestaan tot de 
zwangerschap 12 weken is gevorderd, en India 
heeft bruidsschatten afgeschaft in 1961, maar 
deze praktijken blijven schering en inslag en de 

India houdt om de 
tien jaar een volkstelling, 
en dat al sinds 1872, maar 
de volkstelling van het jaar 
2011 werd de belangrijk-
ste volkstelling ooit. Vol-
gens voorlopige rapporten, 
die op 31 maart van dit 
jaar werden vrijgegeven, is 
de bevolking in India sinds 
2001 met 181 miljoen 
mensen toegenomen, wat betekent dat ze met 
een jaarlijkse groei van 17.64% is aangegroeid 
tot 1.21 miljard. Naar schatting zou India tegen 
2030 het hoogste bevolkingscijfer van de wereld 
kunnen tellen. 

Indiaas ontbrekende meisjes

India’s volkstelling van 2011 geeft een ster-
ke daling aan in het aantal meisjes jonger dan 
zeven. Naar schatting zijn er in de loop van het 
voorbije decennium acht miljoen vrouwelijke 
foetussen geaborteerd. Als er door de medische 
sector geen doeltreffende maatregelen worden 
getroffen om het ombrengen van vrouwelijke 
foetussen tegen te gaan, dan zullen de gevolgen 
van deze daling uitermate drastisch zijn. 

In alle uithoeken van het land bestaan er 
intussen illegale echografieklinieken en zelfs 
de mensen in de meest afgelegen dorpen heb-

Aantal meisjes van 
0 tot 6 jaar per 1000 
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waarde van de bruidsschatten 
blijft maar stijgen, voor rijk en 
arm. 

Nieuws van ons project :

Het is haast niet te gelo-
ven, maar toch is het waar: 
wij zoeken al 7 jaar naar een 
vrouwelijke sociale werker die 
voor het Werk der Broden zou 
kunnen werken. Hoewel wij wel 
een aantal vrouwen hebben ge-
vonden die aanvankelijk wilden 
werken voor het project, zijn zij 
allemaal van gedacht veranderd 
omdat hun families niet wilden 
dat zij samen met mannelijke 
collega’s hun rondgang in de 
dorpen zouden doen. 

Wij zijn dan ook zeer blij 
dat we kunnen zeggen dat we 
intussen Seema hebben gevonden, die intus-
sen al 6 maanden met ons samenwerkt. Ze 
strijdt al tegen sociale onrechtvaardigheid sinds 
ze nog een kind was, en ze heeft het perfecte 
charisma voor de job. Zij heeft mij verteld dat 
ze ervan droomde om te werken voor mensen 
uit achtergestelde gebieden en dat ze het een 
zinvolle uitdaging vindt om te werken met de 
dorpsbewoners in ons projectgebied. 

Wij zijn blij dat zij ons team van sociale 
werkers is komen versterken. De vooruitgang en 
de impact van het werk van onze sociale werkers 
in de dorpen zijn echt uitstekend te noemen. 

De vrouwen hebben hier in het algemeen 
een totaal ander leven dan voor ons team aan 
zijn taak begon. 

Opleiding :

Zoals vermeld in onze vorige nieuwsbrief, 
heeft een groep van een 35-tal vrouwen uit de 
zelfhulpgroepen gedurende twee maanden een 
opleiding gevolgd in het Werk der broden soci-
aal centrum in de Sint-Antoniusschool Er werd 
hen geleerd sari’s en churidars (traditionele 
vrouwenkleding) te versieren met borduur-
werk. Deze opleiding werd gesponsord door 
de National Bank for Agricultural and Rural 
Development. Het Werk der broden was één van 
de twee organisaties die zij op districtsniveau 
hadden uitgekozen voor deze opleiding. 

Tijdens de opleidingsperiode hebben vele 
verantwoordelijken van dit departement de lo-
catie geregeld bezocht, zodat zij de kans hebben 
gehad om het Werk der Broden en zijn projecten 
goed te leren kennen. Ons initiatief heeft hen 

(vzw 2920/2001, onderneming 0474.050.084)

de ogen geopend en zij hebben ons hun steun 
toegezegd bij al onze ondernemingen. 

Ook vanwege de betrokken vrouwen kwam 
er veel bereidheid, goodwill en engagement. 
Meestal worden zij helemaal opgeslorpt door 
hun huishoudelijke taken, en komen zij nooit 
buiten, ook niet voor een paar uurtjes. Hun 
veranderde houding toont aan dat zij ervan 
overtuigd zijn dat hun levens inderdaad kunnen 
veranderen en dat ze zeer gemotiveerd zijn om 
hun levensstandaard te verhogen. 

Na de opleiding kregen ze allemaal een 
certificaat en zijn ze begonnen met thuiswerk, 
op basis van een contract dat de vrouwen die 
hen hebben opgeleid hun bezorgd hebben. Als 
ze eenmaal voldoende ervaring hebben met de 
technieken die ze geleerd hebben, kunnen wij 
hen helpen bij de oprichting van een handeltje. 
Dit is een mijlpaal in het ontwikkelingswerk dat 
wij verrichten, en het geeft aan dat wij hun vleu-
gels geven om buiten hun vier muren te vliegen 
en nieuwe horizonten te ontdekken. Ik hoop dat 
we in staat zullen zijn om hem nog veel verder 
op weg te helpen…

Savitri's strijd is nog niet afgelopen...

Voor sommige mensen wordt het leven een 
voortdurende strijd. Ze worden als het ware 
achtervolgd door ellende. Dat is ook het lot van 
Savitri.

Savitri werd twee jaar geleden door ons 
team van sociale werkers geholpen, zodat ze 
lid kon worden van de zelfhulpgroep, en sinds-
dien behoort ze tot onze vaste klanten. Toen de 
vrouwen werden geselecteerd voor de opleiding, 
werd ze door het team aangeduid als één van 
onze prioritaire kandidaten. 

SSeema luistert naar ddee
dorppppsvrouwen.
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Toen ze op 4 maart van dit jaar na een van 
onze lessen weer thuiskwam, vernam ze dat 
haar man een ongeluk had gehad op de werf 
waar hij die dag was aangeworven, en overleden 
was. 

Hij was een put aan het graven, toen één van 
de zijwanden instortte en hem levend begroef. 

Savitri is 26 en heeft 4 kinderen. Noch 
zij, noch haar man bezaten een stukje grond. 
Haar enige bron van inkomsten was het werk 
van haar man, en door zijn voortijdig overlijden 
had ze behalve ons niemand meer die haar kon 
helpen. De vrouwen van de zelfhulpgroep van 
Savitri waren bereid om haar te helpen met een 
renteloze lening van tienduizend roepies (200 
euro). Maar ze willen wel dat ze haar lening bin-
nen een bepaald termijn terugbetaalt. Ons per-
soneel heft ons ook benaderd, met de vraag om 
haar een bijkomende 200 euro te geven, en we 
zijn daar op ingegaan, om haar te steunen. Met 
deze twintigduizend roepies gaat ze een buffel 
kopen. Aangezien ze ook heeft leren borduren, 
kan ze ook geholpen worden om opdrachten 
te krijgen. Maar hoe sterk zal ze niet moeten 
zijn, alleen met vier kinderen, om zich op deze 
manier door het leven te slaan ? We hebben be-
sloten om haar vier kinderen gratis onderwijs 
te geven en hun evolutie op te volgen. 

Wij zijn al degenen onder u die dit project 
steunen, zeer dankbaar, omdat we zo het ver-
schil kunnen maken in de levens van deze indi-
viduen, families en hele gemeenschappen! Het 
verhaal van Savitri's is geen geïsoleerd geval : 
Het Werk der broden houdt zich bezig met de 
ondersteuning van het zwakste segment van de 
maatschappij en zonder uw hulp zou de toe-
komst er voor al die mensen troosteloos uitzien. 

Meer dan 1000 kinderen in de 
Sint-Antoniusschool !

In het academisch jaar 2011-12 zal de Sint-
Antoniusschool om en bij de 1.100 leerlingen 
tellen. We hebben nu al 150 nieuwe inschrij-
vingen binnen voor het komende jaar en we 
zullen alleen nog meisjes kunnen toelaten die 
zich in de maand juli aanmelden. Het zal dit 
jaar vermoedelijk nog moeilijker worden om de 
menigte ouders te weigeren die hun kinderen 
willen inschrijven. 

De school groeit in volume en kwaliteit, 
maar nu hebben we met nieuwe problemen te 
kampen, interne en externe, maar ook vanwege 
de overheidsdiensten. 

Het onderwijsbeleid van de Indiase regering 
verandert aan een snel tempo en India wil alle 
kinderen wel degelijk onderwijs laten volgen. 
Geregeld worden er nieuwe beleidsnota’s goed-
gekeurd, waarvan de laatste een wet was die 
‘Recht op Onderwijs’ heet en die vorig jaar is 
geïntroduceerd. 

Dat ‘Recht op Onderwijs’ is een voortzetting 
van het Sarva Shiksha Abhian programma (on-
derwijs voor iedereen) dat in het jaar 2005 was 
opgestart. Deze overheidsprogramma’s bestaan 
echter voornamelijk op papier, op het terrein 
veranderen ze nauwelijks wat. 

Voor de Sint-Antoniusschool is het nu wel 
tijd om werk te maken van een aansluiting bij 
de Centrale Raad voor Onderwijs voor onze 
secundaire school. Daarvoor hebben wij een 
hoop papierwerk nodig van de staatsoverheid. 
En om eerlijk te zijn gebeurt er in India weinig 
zuiver op basis van verdienste alleen…

Onze lagere en secundaire afdelingen zijn 
intussen van elkaar gescheiden om een betere 
werking te garanderen, aangezien het aantal 
leerlingen maar blijft toenemen. Er valt nog 
veel te verbeteren aan het studieniveau van de 
kinderen en we zijn van plan om ons dit jaar 
vooral op dat aspect te concentreren, op het 
basisniveau. We hebben eerder al vermeld dat 
de basiseducatie voor kleuters thuis eigenlijk 
ontbreekt en dat maakt het moeilijk om de juiste 
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waarden en goede gewoonten aan te leren. We 
doen ons best en we hopen dan maar dat we elk 
nieuw schooljaar onze toekomstvisie een stukje 
dichter naderen. 

Nieuwe uitdagingen :

Kleine Geeta werd in 2004 uitgekozen om 
gesponsord te worden als één van de eerste 
groep leerlingen van de Sint-Antoniusschool. 
Het duurde niet lang voor de leerkrachten 
het potentieel van dit kleine meisje ontdekten 
en ik was er zelf ook zeker van dat we haar 
moesten en konden helpen om zich volledig te 
ontplooien. 

Enkele maanden geleden viel het ons echter 
op dat ze geregeld afwezig was en niet presteerde 
zoals we van haar gewend waren. Intussen was 
ik er via andere bronnen achtergekomen dat ze 
volgend jaar misschien helemaal niet meer naar 
school zal komen. Ik heb haar bij mij geroepen 
om te weten te komen wat er aan de hand was. 
Haar familie blijkt te vinden dat ze nu 
voldoende heeft gestudeerd en dat ze 
voortaan maar de zorg voor het huis-
houden op zich moet nemen. 

Toevallig viel deze beslissing sa-
men met het feit dat haar grootvader 
kort tevoren het familiebezit (grond) 
had verdeeld en dat haar vader een 
stuk land had gekregen om voor te 
zorgen. Hij werkt echter occasioneel 
als tijdelijk ingehuurde ongeschoolde 
arbeider, en als hij werkt kan hij niet 
tegelijkertijd op het land werken. Dus 
had hij besloten, dat zijn kinderen 
dan maar het veld moesten bewerken. 

Ik ben met de man gaan praten, 
heb hem hulp aangeboden en kon 
hem overtuigen om 

Zijn kinderen verder onderwijs te laten 
genieten. Het is inderdaad zwaar voor hem 

om al zijn zes kinderen te onderhouden met 
het magere loon van zijn occasionele arbeid. 
Maar gedurende de afgelopen 7 jaar was hij wel 
overtuigd geraakt van het potentieel van zijn 
kinderen, dat hebben we aangegrepen om hem 
toch weer te motiveren. 

Tweede gebouw voor 
personeelsverblijven : 

In de editie nr28 van ACB News (3rde tri-
mester, 2010) hebben wij u laten weten dat de 
werken waren gestart voor het tweede gebouw 
dat bestemd is voor personeelsverblijven. In 
dit gebouw zijn nu 12 appartementen onderge-
bracht, die nu bijna helemaal afgewerkt zijn. De 
nieuwe leerkrachten die vanuit andere streken 
naar hier komen voor het komende schooljaar, 
dat in juli begint, zullen allemaal in dit nieuwe 
gebouw kunnen intrekken. Er zullen vanaf 
dit jaar dan ook een dertigtal mensen op het 
schoolterrein wonen.
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