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

dag, de andere week ‘s nachts. De nachtshift 
begint pas om 10.30u, wat dus betekent dat de 
kinderen hun huiswerk moeten maken bij het 
licht van een kerosinelamp. 

Illegaal elektriciteit aftappen van het net 
is een alledaagse praktijk in India, om niet te 
hoeven betalen voor energie. Deze praktijk ver-
oorzaakt geregeld ongevallen en vaak ook een 
panne aan het systeem, die soms dagenlang 
duurt. In het dorp Dugawar betaalt slechts 20 
percent van de gezinnen voor aansluiting op het 
openbare elektriciteitsnet. 

De veldwerkers van het Werk der Broden 
hebben de vrouwen van Dugawar aangezet om 
een aanvraag in te dienen voor een project met 
licht uit zonne-energie, dat door de overheid 
wordt gesteund. De regering had namelijk een 
project gelanceerd om zonne-energie te pro-
moten door gedurende een bepaalde periode 
zonne-energiepakketten aan te bieden met een 
korting van 30 percent. Zo’n pakket bestaat uit 
een zonnepaneel van 37 Watt en een batterij die 
voldoende energie opslaat om gedurende 8 uur 
2 lampen te laten branden. 

De batterij zou minimum 5 jaar moeten 
werken. De totale kostprijs van 14.500 roepies 
(180 euro), zal verlaagd worden met onge-
veer 30%. De veldwerkers van Werk der Broden 
hebben het op zich genomen om dit overheids-
project te begeleiden en de zonnepanelen in het 
dorp te installeren. De pakketten zijn tot nu toe 
in 150 huizen in Dugawar geïnstalleerd. 

De vrouwen van Dugawar 
steken de lichten aan 

Hoe velen van ons denken ooit aan de vele 
mensen die wonen in landen waar de dag rond 
een uur of zes afloopt omdat het dan plots 
nacht is ? Wij zijn het zo gewend om de lichten 
aan te steken als het donker wordt… Wij ver-
drijven de duisternis ! Er zijn ongeveer twee 
miljard mensen die geen toegang hebben tot 
elektriciteit. Zij steken ’s avonds met een lucifer 
een zelfgemaakte kerosinelamp aan. Probleem 
opgelost ? Niet echt… De giftige dampen die uit 
de lampen ontsnappen, dringen door tot in de 
longen, veroorzaken hoestbuien en hoofdpijn 
en bemoeilijken de studie. De rook veroorzaakt 
wazig zicht, dat mogelijk leidt tot cataract. 
Langdurige blootstelling kan longkanker ver-
oorzaken. De Wereldbank schat dat zo’n 780 
miljoen vrouwen en kinderen kerosinedampen 
inademen waarvan het effect kan vergeleken 
worden met dat van het roken van twee pakjes 
sigaretten per dag. 

 De meerderheid van de bevolking in lan-
delijk India heeft geen toegang tot elektriciteit 
en kan zich de aanschaf van brandstoffen zoals 
kerosineolie of LPG nauwelijks veroorloven. 
De dorpen in de omgeving waar het Werk der 
Broden actief is zijn wel aangesloten op het 
elektriciteitsnet, maar dat levert slechts 6 uur 
elektriciteit per dag. De ene week tijdens de 

Err ligiggen nuu zonnenepapappp nenelelenn opoppp bbbiiijiji nana 
allee daken in het dodorprp DuDugagawwaaaarrr !!!!r

ACB-06-2014.indd   1 5/06/2014   22:36:54



ACB News (vzw 2920/2001, onderneming 0474.050.084)

en ik kan het huishouden doen. » Zo luidt de 
reactie van alle vrouwen van Dugawar op hun 
pas geïnstalleerde zonnepakket !

Een nieuwe eerste minister
Enkele feiten over de 16de verkiezingen in 

India :
De algemene verkiezing van 2014 was de 

langst durende verkiezing in de geschiede-
nis van het land en de grootste oefening in 
democratie ooit. De verkiezing werd in negen 
fasen gehouden over heel het land, om ervoor 
te zorgen dat de hele bevolking, een electoraat 
van 814 miljoen mensen, hieraan zou kunnen 

Elk gezin moet een aanbetaling doen van 
1.500 roepies. Voor de rest van het bedrag 
nemen zij een lening bij de bank via de zelf-
hulpgroep. Die lening moeten zij binnen 3 jaar 
terugbetalen met 10% intrest. Elk van deze 
gezinnen in Dugawar is nu lid van de zelfhulp-
groeporganisatie, het microkredietprogramma 
dat hun helpt om toegang te verkrijgen tot een 
beetje modern comfort in hun dagelijks leven !

De dorpelingen zijn heel tevreden over hun 
zonnelampen. « Mijn kinderen zijn heel blij nu 
ze licht hebben tot laat in de avond en nu het 
zoveel aangenamer is om onder het lamplicht 
te studeren. Zelf moet ik niet langer olie kopen 
en heb ik geen hoofdpijn meer van de dampen. 
De kinderen kunnen in de kamer studeren 

Sudhir en zijn vrouw en vier kinderen, die tussen 11 jaar 
en 2 maanden oud zijn, wonen in Dugawar bij zijn moeder. Hij 
bezit geen land, zijn huis is gebouwd met modder. Hij is een 
ongeschoolde arbeider, die rondtrekt om dagjeswerk te zoe-
ken. Voor een dag werk ontvangt hij 160 roepies (2 euro) en hij 
werkt maximum 3 of 4 dagen per week. Dit gezin heeft dikwijls 
moeite om de eindjes aan mekaar te knopen. De man heeft een 
zware last te torsen, met 7 magen te vullen… Zijn vrouw kon 
dan ook onmogelijk 1.500 roepies neertellen voor een zonne-
energiepakket, en een lening aangaan van 9.000 roepies. Toen 
het zonne-energiepakket aangeboden door Werk der Broden 
dan ook bij hem thuis werd geïnstalleerd, was dat dan ook een 
totale verrassing voor Sudhir en zijn gezin. Er kwam geen woord 
van dank uit, maar wat een brede glimlach zagen wij op al die 
gezichten verschijnen !

Dit zal hem helpen om het geld te sparen dat hij anders 
aan olie voor de lamp zou spenderen… en het zal zijn kinderen 
helpen bij het maken van hun huiswerk ! Zo tovert een glimlach 
om hun lippen ook een glimlach op onze gezichten !
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deelnemen. Van 7 april tot 12 mei 2014 werd 
er gestemd in 543 parlementaire kiesdistricten 
om parlementsleden voor de Lok Sabha te ver-
kiezen. De toename met kiezers die kiesgerech-
tigd zijn geworden sinds de laatste stembeurt 
in 2009 bedraagt 100 miljoen. De kostprijs ? 
35 biljoen roepies (438 miljoen euro). In het 
totaal kwamen er 8.251 verkiesbare kandida-
ten op en het percentage kiesgerechtigden dat 
daadwerkelijk kwam stemmen bedroeg 66.8%.

En hoe luidde het verdict van het volk ? 
De regerende Congress Party onderging zijn 
zwaarste nederlaag in 30 jaar tijd, ten voordele 
van de oppositiepartij Bhartiya Janata Party ! 
De resultaten geven een duidelijke aanwijzing 
dat de mensen van India verandering wilden, en 
daarom tegen de Congress regering hebben ge-
stemd, die de laatste 10 jaar aan de macht was. 
Mr. Narendra Modi, de nieuwe eerste minister, 
heeft in zijn campagne beloftes gedaan over 'eco-
nomisch herstel'. Kan Mr. Modi de problemen 
van trage groei en hoge inflatie oplossen die hij 
van de ontslagnemende regering erft ? We zullen 
het antwoord moeten afwachten…

Er zijn bewustmakingsprogramma’s geor-
ganiseerd door onze veldwerkers in de dorpen 
om de mensen aan te moedigen om te gaan 
stemmen. Ze hebben hier samen met alle andere 
lokale scholen voor het eerst een bijeenkomst 
georganiseerd voor dit gezamenlijke doel. De 
kinderen waren heel enthousiast en de rally 
heeft echt een invloed gehad in de dorpen in de 
omgeving. Het percentage mensen die naar de 
stembus zijn gegaan bedroeg in Dugawar 78%, 
dat is het hoogste in de regio. Het gemiddelde 
percentage in de staat Uttar Pradesh bedroeg 
56%.

 Examencommissie – Onze 
eerste lichting behaalt een 

resultaat van 100% !
We hebben weer een mijlpaal bereikt in de 

geschiedenis van de Sint-Antoniusschool. Alle 
leerlingen van de tiende klas uit de eerste lich-
ting zijn met mooie cijfers geslaagd… er waren 
er 30 die een A behaalden en 3 die een B kregen !

Op de dag waarop de resultaten gepost wer-
den, kwamen sommige leerlingen naar school 
om de resultaten te bekijken die op de website 
van de School Board waren gepubliceerd. De 
spanning in het kantoor was te snijden, maar 
toen de goede uitslagen zichtbaar werden, sloeg 
de stemming geleidelijk om. Het was zo een 

prachtig moment dat we daar samen beleef-
den… en wij konden dat in België meemaken 
via de webcam !

Zoals we in een voorgaande Nieuwsbrief 
(N°41) al meldden, hebben de inspanningen 
die wij gedurende de laatste 6 maanden hebben 
gedaan om de studenten te kunnen laten over-
nachten op school goede resultaten opgeleverd! 
De meesten zullen overgaan naar de elfde klas 
en enkelen zullen misschien naar ons nieuwe ITI 
gaan (Industrial Training Institute) dat vanaf 1 
augustus 2014 van start gaat.

http://www.issuu.com/oeuvredespains
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India, het land met het hoogste 
bevolkingscijfer ter wereld tegen 2028 !
De oppervlakte van India bedraagt ongeveer 
1/3 van die van de Verenigde Staten. India is 
het zevende grootste land van de wereld, met 
3.287.263 km². Volgens rapporten van de Ver-
enigde Naties wordt voor India nog tot 2050 
bevolkingsaangroei voorspeld. Deze groei geeft 
aan dat India aanstalten maakt om vanaf 2028 
China voorbij te steken als het land met het 
hoogste bevolkingscijfer.
Tegen 2028 zullen India en China 1,45 miljard 
mensen tellen. Daarna zal de bevolking in India 
blijven groeien tot in 2050, terwijl die in China 
langzaam daalt. De VN schat ook dat de huidige 
wereldbevolking van 7,2 miljard tegen 2050 
9,6 miljard zal bedragen. Dit is een sneller tem-
po dan eerder was voorspeld. Op dat moment 
zal de bevolkingsgroei vooral voorkomen in 
ontwikkelingslanden, voornamelijk in Afrika, 
terwijl het bevolkingsaantal van de ontwikkelde 
landen grotendeels onveranderd zal blijven.

Preeti was de eerste van de klas
Toen de resultaten van de tiende klas wer-

den gepubliceerd, waren we allemaal zo blij 
dat Preeti de beste was van allemaal. Ze heeft 
93 % gehaald ! Zij is een goed voorbeeld van 
een meisje dat hard werkt en zeer vastberaden 
is ! Als u onze « ACB News » geregeld volgt, dan 
hebt u Preeti misschien al herkend. Zij is één 
van de leerlingen die wij van bij het begin heb-
ben gesponsord, en we hebben haar wel vaker 
vermeld in onze nieuwsbrieven. 

Twee weken geleden ontving ik een bericht 
van de school, dat Preeti naar het kantoor was 
gekomen om te zeggen dat ze bang is dat haar 
vader een einde wil maken aan haar studies. De 
reden ? Haar vader en haar stiefmoeder vinden 
dat ze al genoeg heeft gestudeerd. Voortaan 
moest ze het huishouden doen en haar stief-
moeder thuis helpen. 

Het is niet de eerste keer dat wij Preeti's 
familie hebben moeten overtuigen om haar 
naar school te laten gaan. De vorige keer was 
het grootste probleem van financiële aard. Haar 
vader kon zich de onderwijskosten voor haar 
broers en zussen niet permitteren en was van 
plan om hen dan maar allemaal thuis te laten 
blijven. Wij hebben hem toen geholpen, zodat 
hij geen excuus meer had om haar niet naar de 
school te laten gaan. Dit keer is het probleem 
dat ze haar thuis willen laten werken. We hebben 
met haar vader gesproken en hem doen inzien 
dat haar hogere opleiding zeer belangrijk is. Hij 

gaat nu akkoord om haar op school te laten, 
voor het ogenblik toch…

Misschien vraagt u zich af hoe een door-
snee dag voor Preeti verloopt ? Ze staat op om 
04.00u, maakt het huis schoon, bereidt het 
ontbijt en doet de was voor haar familie. Om 
07.30u gaat ze naar school. Als ze terugkomt 
van school, doet ze nog meer huishoudelijk 
werk, helpt ze haar jongere broers en zussen 
met hun schoolwerk en bereidt ze de avond-
maaltijd. Na het eten aan haar eigen huiswerk, 
van 09.00u tot 11.00u. Op zon- en feestdagen 
helpt ze bovendien bij het bewerken van het 
stukje grond dat haar vader bezit. Dat kind 
werkt non-stop !

In de loop van het jaar deed ze het af en 
toe niet zo goed op school en bleef ze vaak thuis 
om daar te werken. Wij evalueerden de ernst 
van haar probleem en kwamen voor haar tus-
sen bij haar vader. We lieten haar een poosje 
logeren in het verblijf van de leerkrachten, waar 
ze zich kon concentreren op haar studies voor 
het eindexamen. Ze is ons heel dankbaar voor 
alle steun die ze vanaf de eerste dag op de Sint-
Antoniusschool heeft gekregen. Dat is al tien 
jaar geleden !

Internet helpt ons om contact te houden met de 
Sint-Antoniusschool en om te delen in de vreugde om de 
hoogtepunten. Hier feliciteren wij de leerlingen met hun prestaties 
voor de centrale examencommissie. 
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