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

Wij hebben erover nagedacht hoe wij jullie een beter idee kunnen geven van de locatie van 
dit project en van het werk dat wij hier verrichten, zodat jullie de veranderingen kunnen mee-
beleven in de levens van de kleine kinderen die jullie steunen. De DVD was één manier om het 
project wat dichter bij jullie wereld te brengen – en kan misschien zelfs dienen om aan jullie 
vrienden en familieleden te tonen wat de actie van het Werk der 
broden inhoudt, zodat ook zij ons kunnen steunen, als ze dat 
zouden willen. Ook voor uw kinderen of kleinkinderen zal 
het interessant zijn om te zien hoe er op deze wereld kin-
deren leven voor wie het niet vanzelf spreekt om toegang 
te hebben tot kwalitatief hoogstaand onderwijs.

Mensen denken doorgaans dat het veel kost om een 
DVD te maken, omdat ze weten hoeveel DVD’s van speel-
films kosten in de winkel. Maar in feite kost een DVD 
slechts één euro per stuk !  In ons geval kostte het zo’n 
0,60  en het filmen en monteren kostte niets, want dat 
werd allemaal gedaan door vrijwilligers. De verzending 
kostte ook al niets, want de DVD werd verzonden in de-
zelfde envelop als het fiscaal attest voor 2005, met een 
postzegel erop voor een gewone brief.

Wij hopen dat u dit een leuk initiatief vond en dat u 
nu nog beter op de hoogte bent van de Indische realiteit.

Marc Valentin, 
Voorzitter
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Dank u «Saint-Boniface» !

De vraag neemt toe, want ook het aan-
tal kinderen in de kolonies en in de school 
van Sint Antonius groeit. Om aan de huidige 
vraag te kunnen voldoen hebben wij contact 
opgenomen met de school Saint-Boniface 
in Brussel om hen te vragen een steentje bij 
te dragen tot onze missie, en de school was 
meteen graag bereid om een vastenactie voor 
ons op touw te zetten om fondsen te werven 
voor de kinderen van de school van Sint An-
tonius. Het charisma van Saint-Boniface is 
ons welbekend, en wij danken de leraars, de 
leerlingen en de staf voor hun bereidheid om 
ons te helpen !

Nieuws van de Sint-Antoniusschool

De zomervakantie is hier begonnen op 15 
mei. De school heropent op 3 juli.

Er heeft een epidemie van waterpokken 
gewoed hier in de streek, en jammer genoeg 
zijn helemaal op het einde van het schooljaar 
twee van onze personeelsleden besmet ge-
raakt net voor ze met vakantie zouden gaan. 
Dat was een probleem, want in die toestand 
met de trein gaan reizen is geen sinecure, en 
reserveren voor een latere datum was niet 
meer mogelijk, want alle plaatsen zijn hier 
altijd lang van tevoren al gereserveerd. De 
treinreis naar huis duurt 56 uur en op dat 
ogenblik was het 47°C warm. Dit jaar was de 
hitte in het noorden van India het hevigst in 
40 jaar, en er zijn vele doden gevallen omwille 
van de hitte.

Wij hebben voor het schooljaar 2006 
vier extra leerkrachten aangeworven uit 
Kerala (Zuid India, 2000 km van Asmoli).
De inschrijvingen voor het nieuwe schooljaar 
waren begonnen in maart-april en we tellen nu 
bijna 400 leerlingen – we zijn van plan het bij 
400 te houden want we kunnen er niet méér 
opvangen wegens plaatsgebrek.

Nieuws uit de dorpen in de omtrek van 
de school

In de laatste nieuwsbrief schreven wij 
al over het feit dat we er nieuwe mensen bij 
hadden gekregen om de ronde van de dorpen 
te doen. Zij zijn van deur tot deur gegaan om 
de bewoners te ontmoeten en een goed beeld 
te krijgen van de levenswijze van de dorpelin-
gen. Daarbij is gebleken dat velen lijden aan 
besmettelijke ziekten en dat de gezondheid 
van de mensen in het algemeen erbarmelijk 
is. De staf suggereerde dat wij misschien 
Gezondheidskampen konden organiseren in 
de dorpen, waar de mensen zich door artsen 
kunnen laten onderzoekers. Nog een gebied 
waarop wij ons nuttig kunnen maken is het 
ondersteunen van de openbare scholen, die 
hier zeer slecht presteren. De enige manier 
om hen hulp te bieden is door alle ouders te 
motiveren om hun kinderen regelmatig naar 
school te laten gaan en te zorgen dat er nieuwe 
leerkrachten worden aangeworven die de hui-
dige leraars kunnen bijstaan en ervoorkun-
nen zorgen dat de plaatselijke scholen beter 
worden georganiseerd.

Wij zijn begonnen met de bouw van de eerste ver-
dieping van de Sint-Antoniusschool (Dugawar, India) 
tijdens de schoolvakantie (mei-juni).

ACB-06-2006_v2015.indd   2 29/01/2015   15:41:25



ACB News

Transformator gestolen

Eén van de voornaamste problemen 
waarmee wij in de school en in het verblijf 
van de leerkrachten te kampen hebben is het 
ontbreken van elektriciteit. De elektriciteits-
toevoer wordt hier hoogstens enkele uren per 
dag verzekerd, en vaak zelfs helemaal niét. 
Twee jaar geleden waren we er dan ook niet op 
gebrand om veel geld te gaan uitgeven aan een 
nieuwe transformator voor het schoolterrein 
(een vereiste als we een vaste aansluiting wil-
len hebben) en hebben we genoegen genomen 
met een tijdelijke aansluiting via een trans-
formator in de buurt. Deze transformator be-
hoorde toe aan een groep plaatselijke boeren, 
die hem oorspronkelijk hadden aangeschaft 
om hun velden te kunnen irrigeren. Maar 
twee maanden geleden was die transformator 
verdwenen ! De transformator is erg duur 
en de dieven hebben die kapotgemaakt en 
er alle kabels uitgehaald. De boeren hebben 
een klacht ingediend, maar er is zelfs nog niet 
eens iemand naar komen kijken.

Er is begonnen met de bouw van de 
eerste verdieping

Zoals jullie in de vorige nieuwsbrief 
konden lezen zijn we intussen bezig met de 
uitbouw van de school. We hadden gepland 
om zoveel mogelijk af te hebben tijdens de 
vakantieperiode, zodat de kinderen er tijdens 
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Verantwoordelijk uitgever : M. Valentin, A. Delzennestraat 9, 7800 Aat

Het Werk der 
broden van Sint 
A n t o n i u s  v a n 
Padua is een on-
afhankelijke or-
ganisatie zonder 
winstoogmerk, 
die zich inzet om 

voor en met kinderen te werken. Wij 
geloven dat alle kinderen recht hebben 
op gezondheidszorg, onderwijs en een 
toekomst waarin zij hun talenten kun-
nen ontwikkelen en realiseren. 

 Wij worden ondersteund door de 
gulle giften van particulieren. Ons 
werk vindt voornamelijk plaats in het 
noorden van India.Onze nieuwsbrief 
wordt elk kwartaal verzonden naar al 
wie ons steunt.

maar het schoolter-
rein zouden betreden 
en dat de kinderen 
het feit dat ze in een 
leprozenkolonie wo-
nen, zouden geheim 
houden. Toen de ou-
ders dit vernamen 
hebben ze zich verzet 
en gezegd dat ze hun 
kinderen niet naar 
een school wensten 
te sturen die hun 
ware situatie niet kan 
aanvaarden. En er-
gens konden we niet 
anders dan het eens 
zijn met hun mening, 
aangezien onderwijs 
nu eenmaal niet al-
leen gaat over leren 
lezen en schrijven. 
Daarom hebben wij 
beslist dat we extra 
bijlessen gaan geven 
zodat deze kinderen 
toch een behoorlijk 
niveau kunnen ha-
len. 

Molly Sebastian, Project man ag er

het schooljaar niet teveel last van zouden on-
dervinden. Er komt op dezelfde verdieping 
ook een bibliotheek en een multifunctionele 
ruimte. Die zal tijdens het weekend ook ge-
bruikt worden voor seminaries en voor 
educatieve activiteiten voor de dorpelingen.   
De verdieping zal ons toelaten om 400 bij-
komende leerlingen toe te laten – en hopelijk 
hoeven we dan de eerstkomende drie jaar de 
school niet verder uit te breiden !

Hoewel – het leerkrachtenverblijf zal 
tegen volgens schooljaar volledig bezet zijn, 
en het zal straks nog moeilijk worden om de 
nieuwe leraars te huisvesten.

Nieuws uit de leprozenkolonies

Wij hebben een evaluatie gedaan van de 
kwaliteit van het onderwijs in de verschillende 
scholen waar ‘onze’ kinderen uit de kolonies 
school lopen. We hebben besloten dat we hen, 
waar mogelijk, van school kunnen doen ver-
anderen en hen kunnen inschrijven in betere 
scholen. We hebben een vergadering belegd 
met hun ouders en dan hebben we scholen be-
naderd die kwalitatief beter waren. Maar die 
scholen waren niet erg opgezet met het idee 
om onze kinderen uit de kolonies toe te laten 
en lieten ons weten dat ze de kinderen wel wil-
len aannemen op voorwaarde dat hun ouders 
of andere familieleden nooit de school of zelfs 
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