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

Vrouwen in het blauw 
Bela is een dorp met 3.500 inwoners. 

Zoals in de meeste van dat soort dorpen 
ontbeert het een gemeenschapscentrum of 
vergaderzaal waar de dorpsbewoners kun-
nen bijeenkomen. De boom aan de rand van 
dit dorp is nu al jaren de ontmoetingsplaats 
voor Werk der Broden. Onder deze boom zijn 
vele van de campagnes voor de ontwikkeling 
van het dorp gevoerd, onder leiding van vele 
professionelen.

De bijeenkomst die hier plaats had in 
augustus 2015 was werkelijk bijzonder. Ze 
maakte ons buitengewoon gelukkig, omdat 
we daar de verandering, waar we zo hard 
voor hebben gewerkt, echt zagen gebeuren. 
De vrouwen gingen het bestaande, corrupte 

systeem in vraag te stellen en wilden het onrecht bestrijden ! Ze be-
gonnen moed te vatten om de confrontatie aan te gaan met hogere 
ambtenaren die verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van hun 
dorpen en om daarin zo ver te gaan als nodig om voor hun rechten 
op te komen. Dit is echt geweldig ! Vorig jaar al trokken ze naar de 
Block Development Officer om de Ration Card (rantsoenkaart) 
voor de dorpsbewoners te verkrijgen. Nu gingen ze de Sub District 
Magistrate opzoeken om de hun beloofde compensatie op te eisen.
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Veel kranten brachten het verhaal 
van de « Women in Blue » en hun 
actie om hun rechten af te dwingen.
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Tegelijkertijd zijn er anderzijds ook miljoenen 
armen die geen enkele rantsoenkaart bezitten…

 Er is een PDS-shop in elk dorp. Eigenaars 
van PDS-shops spannen vaak samen met amb-
tenaren om de geleverde gesubsidieerde voed-
sel- en brandstofvoorraad te verduisteren en 
af te voeren naar de zwarte markt. Er is een 
overdreven aantal rantsoenkaarten in omloop: 
namaakkaarten, kaarten op naam van onbe-
staande mensen (verzonnen, overleden, echt 
bestaande mensen die geen recht hebben op 
een kaart…) en ook duplicaten van kaarten uit 
andere regio’s. De rantsoenquota van ‘valse’ 
rechthebbenden en niet gebruikte quota voor 
echte rechthebbenden worden opgegeven als 
‘volledig benut’ en de producten worden afgeleid 
naar de zwarte markt, met als gevolg een enorm 
verlies van gemeenschapsgeld.

Er waren in Bela veel gezinnen zonder 
echte rantsoenkaarten. 70 vrouwen uit het dorp 
gingen naar de Block Development Officer en 
vroegen zijn hulp om rantsoenkaarten aan te 
vragen voor alle dorpsbewoners. De officier 
verwees hem naar de verantwoordelijke voor 
zijn afdeling en na een jaar kregen ze allemaal 
hun rantsoenkaart !

Een van degenen die een nieuwe rant-
soenkaart kregen is Sabri 

Husain. Haar 
gezin bestaat 
uit zes per-

sonen. Met 

Rantsoenkaarten
De Indiase rantsoenkaart wordt voorna-

melijk gebruikt om gesubsidieerde voeding en 
brandstof te kopen, om te koken en het huis 
te verlichten. Het wordt ook gebruikt als een 
belangrijk hulpmiddel om bewijs van identiteit 
te leveren en een link met de overheidsdataban-
ken. India's Public Distribution System (PDS) 
werkt op basis van de rantsoenkaart, onder 
meer voor identiteitsbewijzen, verkiesbaarheid 
en sociale rechten. Aangezien een rantsoenkaart 
moet aangevraagd worden maar velen zich niet 
bewust zijn van de voordelen ervan, zetten veel 
mensen niet de stap om er een aan te vragen. Er 
bestaan rantsoenkaarten voor degenen die leven 
onder de armoedegrens: Below Poverty Line 
(BPL) en voor degenen doe boven de armoede-
grens leven: Above Poverty Line (APL). De BPL 
rantsoenkaart geeft gezinnen die er houder van 
zijn het recht op een aantal voordelen, zodat ze 
bijvoorbeeld granen en kerosine kunnen kopen 
tegen gesubsidieerde prijzen. 

Er is heel wat mis met het PDS rantsoen-
systeem. Zo zijn er miljoenen ongeldige, valse 
en nagemaakte rantsoenkaarten in omloop. 
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De Mahilamandals in hun s
blauwe uniformen maakten 
veel indruk  in de stad 
SambhalSambhal.
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haar nieuwe rantsoenkaart zal ze 2 liter kero-
sineolie, 2 kg suiker en graan kunnen kopen 
tegen sterk gereduceerde prijzen. Het gezin zal 
dus een mooi bedrag kunnen sparen.

Noodhulpfonds voor 
Landbouwers

2015 was een slecht jaar voor de boeren in 
de omgeving van de Sint-Antoniusschool. Hun 
rijst-of tarwevelden waren bijna oogstrijp toen 
ze werden vernield door ongebruikelijke regen 
en stormen in de maand maart. De overheid 
bemoeide zich ermee en kondigde aan dat de 
boeren een compensatie zouden krijgen van 
1.200 roepies per biga (6 biga = 0,4 ha) van het 
hulpfonds van de overheid. Dat nieuws werd op 
gejuich onthaald, maar naarmate de maanden 
voorbijgingen begonnen de mensen de hoop op 
te geven. Sommige dorpen kregen het geld, maar 
Bela stond niet op de lijst.

In de maand augustus organiseerden de 
vrouwen van Bela zich ! Ze kwamen bijeen 
onder de boom om hun strategie te bepalen. 
Na verscheidene vergaderingen en discussies 
namen ze een besluit: ze zouden de hogere 
ambtenaar gaan opzoeken, de Sub District 
Magistrate (adjunct-districtsmagistraat) in het 
districtshoofdkwartier !

Elke dinsdag moet de adjunct-disctricts-
magistraat in zijn kantoor aanwezig zijn om de 
petities van gewone mensen te behandelen. Dat 
is de enige dag waarop mensen zeker zijn hem 
daar te zullen treffen. Dat kantoor bevindt zich 
in de stad Sambhal, in het districtshoofdkwar-
tier. Ze besloten dus om hem hun probleem 
voor te leggen op zijn kantoor. Ze huurden een 
tractor in hun dorp en deelden de kost van de 

diesel voor hun transport. Bij 
hun aankomst in Sambhal 
marcheerden ze samen, met 
banieren met slogans erop, 
naar het kantoor, waar ze de 
ambtenaren ontmoetten.

Jena, onze sociale staf-
medewerker, die was meege-
gaan om hen te steunen en 
te begeleiden, bleef vanaf dat 
moment op de achtergrond. 
Sheela Devi, een van de eerste 
leden van onze Mahilamandal 
(vrouwengroep) nam de lei-
ding. Ze voerde de groep aan 
en besprak de zaak met de 
adjunct-disctrictsmagistraat. 
Die bestudeerde de zaak en zei 
vervolgens hen dat het wets-

voorstel was goedgekeurd, maar dat het geld nog 
niet was vrijgegeven. Hij zei : « Zodra het geld 
op de rekening staat wordt Bela het eerste dorp 
dat het krijgt. » Hij beloofde dat hij het proces 
zou bespoedigen, maar tot op vandaag hebben 
ze geen geld ontvangen.  Er bleven vrouwen aan-
kloppen om te vernemen of er al nieuws was en 
intussen hebben ze de informatie ontvangen dat 
hun geld was aangekomen bij het lokale bestuur 
en dat ze het nu snel zouden krijgen. Maar het 
blijft triest dat het geld dat was toegekend als 
noodhulp aan de dorpelingen hen zelfs na 8 
maanden nog niet heeft bereikt ! Dit is helaas 
niet ongewoon in India, zo gaan die dingen hier...

Een groep vrouwen die vastberaden op een 
overheidsdienst af stapten was een primeur in 
de geschiedenis van de stad Sambhal ! Intus-

http://www.werkderbroden.org

OnOndedederwwrwegegeg nnnnaaaaaar r dedeedddddd   SuSSuSSS b DDiDisststststs riririccct 
MaMaMagiggistststrararatetee.... VoVoVoVoooooorororroruuiuiitt !
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deded gegegggg nenenn didiee erere nnnoooooddd aaaann heheebbbbbenen.
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sen kregen ze wel van alle kanten aandacht: 
« Wie zijn die vrouwen in blauwe sari ? », « Waar 
komen ze vandaan ? », « Hoe konden zij zich 
organiseren ? » Deze drie vragen stelden alle 
mensen die hen zagen zich, inclusief de dis-
trictsambtenaren. Veel kranten brachten het 
verhaal en het belang van deze gebeurtenis werd 
in de verf gezet. Vrouwen komen meestal niet 
in de openbaarheid, en vertonen zich niet aan 
mannen. 

De groep was gelukkig en trots op hun 
actie, en daaruit putten ze nog meer moed en 
zelfvertrouwen ! Ze vinden veel hindernissen 
op hun pad, maar hun moed is nu sterker dan 
de oppositie.

Vrouwen, die eerder opgesloten zaten in 
hun keuken, komen nu niet alleen naar buiten, 
maar stellen bovendien het bestaande systeem 
in vraag. We waren zo blij met deze transfor-
matie, waar we voor gewerkt hebben van bij de 
start van onze projecten.

« Panchayat » verkiezing
In India is lokaal zelfbestuur sinds 1992 

formeel georganiseerd in het Panchayat raj 
bestuurssysteem, waarbij een dorpscomité 
mag besturen gedurende 5 jaar. Deze regeling 
was bedoeld om de mensen meer participatie 
in lokale besturen te geven en om rurale ont-
wikkelingsplannen doeltreffender te kunnen 
implementeren. De Panchayat verkiezing in 
het district Sambhal, het gebied waarop de 

Sint-Antoniusschool in Dugawar zich bevindt, 
werd gehouden op 9 december van dit jaar. 
Vroeger droegen we onze medewerkers in het 
veld op om onze Mahilamandal vrouwen voor 
te bereiden om deel te nemen aan de verkiezing. 
Zij antwoordden telkens dat onze vrouwen daar 
nog niet klaar voor waren. Wij begrepen niet 
waarom een zorgvuldig uitgekozen lid van onze 
vrouwengroep de verkiezing niet zou kunnen 
winnen in het dorp, terwijl die toch veel invloed 
uitoefende op de dorpsvrouwen.  

Dit keer zagen we tot onze verbazing dat 
in elk van de dorpen 8 of 9 mensen zich kandi-
daat stelden. De meesten zijn mensen zonder 
opleiding. Ze verkopen hun grond en besteden 
al hun geld aan het overhalen van de kiezers om 
voor hen te stemmen. Kandidaten die sari uit-
delen aan de vrouwen, alcohol aan de mannen 
en goede maaltijden aan de kinderen waren in 
deze periode een dagelijks tafereel. In het dorp 
Rahrai, waar we druk bezig zijn met de bouw 
van de nieuwe Sint-Antoniusschool, spendeerde 
een van de mensen van wie we een stuk grond 
hadden gekocht al het geld dat hij daarvoor had 
ontvangen aan deze verkiezingscampagne… te-
vergeefs ! Hij was er heel zeker van geweest dat 
hij zou verkozen worden, maar het resultaat was 
teleurstellend. Waarom komen mensen zonder 
echte interesse voor politiek en zonder enige 
ervaring op bij deze verkiezingen ? Omdat ze, 
als ze verkozen worden, 5 jaar lang geld dat is 
bestemd voor de ontwikkeling van het dorp in 
hun eigen zakken kunnen stoppen !

De verkiezing winnen is hier als de loterij 
winnen…

Werk der broden vzw, Chemin des Champs des Dailles 3, 7800 Aat. http://www.WerkDerBroden.org 
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Beste lezers,
Laat mij u allen een vrolijk 

Kerstfeest en een gelukkig Nieuwjaar 
toewensen!  Ik ben u zo dankbaar voor 
uw hulp, die me toelaat te studeren aan 
de Sint-Antoniusschool. Mijn ouders 
konden me niet naar school sturen, 
maar dankzij uw vrijgevigheid kreeg 
ik het grootste geschenk: onderwijs te 
mogen volgen!

Op school vierden we kerstmis op 
de 23ste, na onze examens, en daarna 
hebben we 10 dagen vakantie.  We von-
den het heerlijk om een kerstkribbe te 
maken en te versieren. Net als Diwali, 
het lichtfeest, vieren we ook Kerstmis. 
Van de kerstman kregen we die dag 
snoepjes!, Het maakte ons gelukkig, het 
Jezuskindje in de kribbe te zien liggen !

« Vrolijk Kerstfeest & 
gelukkig Nieuwjaar ! »

van alle leerlingen van Sint-Antoniusschool 
die door u worden gesponsord.

ACB-12-2015.indd   4 20/12/2015   22:31:45




