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

en het afschaffen van abortus op vrouwelijke foe-
tussen zijn punten die bij ons al centraal staan 
vanaf het prille begin. Dankzij onze inspanningen 
van de afgelopen 10 jaar is de mentaliteit van de 
mensen wat hun dochters betreft veranderd. Ze 
zorgen beter voor hun dochters, sturen ze naar 
school. Om deze nieuwe houding wijder te ver-
spreiden in bredere lagen van de gemeenschap 
in deze streek hebben de vrouwenverenigingen in 
augustus 2017 een rally doorheen de gemeente 
Asmoli gehouden. Zo’n 700 vrouwen uit verschil-
lende dorpen kwamen bijeen om hieraan deel te 
nemen. Ze hadden spandoeken gemaakt waarop 
hun slogans stonden. Het is immers zo dat arme 
gezinnen niet voor al hun kinderen hoger onder-
wijs kunnen betalen. Ze kiezen er dan voor om 
hun zoons naar school te sturen en hun dochters 
thuis te houden, om hen zo snel mogelijk uit te 
huwelijken, soms zelfs voor ze 18 zijn. 

India's Ongewenste 
meisjes

Het is zwaar, een vrouw te 
zijn in India. Een eerstgeboren 
dochter is er niet welkom en 
een tweede dochter wordt be-
schouwd als een ramp. Stel je 
voor dat er nog meer meisjes 
komen. De laatste 30 jaar zijn 
er in India naar schatting 12 
miljoen meisjes geaborteerd 
in India. Als hun kinderen 
trouwen, worden gezinnen 
met meisjes verondersteld 
bruidschatten te betalen aan 
de familie van de bruidegom, 
en dat wordt vaak gezien als 
een financiële last. Ondanks 
strikte abortuswetten blijft het geboortecijfer 
voor meisjes in steeds dalende lijn gaan.

« Beti Bachao, Beti Padhao », « Red meisjes, 
geef meisjes onderwijs » is een sociale cam-
pagne van de Indiase overheid om de bewust-
wording te stimuleren aangaande dit probleem 
en de doeltreffendheid te verhogen van de sociale 
hulpdiensten bestemd voor meisjes. Volgens de 
gegevens van de census bedroeg de verhouding 
tussen jongens en meisjes bij kleine kinderen 
(0–6 jaar) in India 927 meisjes voor 1000 jongens 
in 2001, en zakte dit cijfer naar 918 meisjes op 
1000 jongens in 2011. Het « Beti Bachao, Beti 
Padhao » plan, dat in januari 2015 werd gelan-
ceerd, concentreerde zich aanvankelijk met ac-
ties vanuit meerdere sectoren in 100 districten 
verspreid over het hele land, waar de verhouding 
bijzonder scheef zat. Onze projecten liggen in 
deze geselecteerde districten. Deze campagne fo-
cust op het onderuithalen 
van vooroordelen en de 
diepgewortelde patriar-
chie in de maatschappij. 
De doelstellingen zijn het 
voorkomen van elimina-
tie van kinderen op basis 
van hun geslacht, het 
bevorderen van het over-
leven en de bescherming 
van meisjes en het ver-
strekken van onderwijs 
aan meisjes. Het verzelf-
standigen van vrouwen, 
het aanmoedigen van 
onderwijs voor meisjes 
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een discussie over de agendapunten. 
Een van de items was een 'picknick in 
Mathurai'. De groepsleider keek naar 
ons, en zei : « We zijn nooit buiten de 
omgeving van Asmoli gegaan en zou-
den er graag een dag op uit trekken, 
naar Mathurai. We zouden het Werk 
der Broden dankbaar zijn als jullie 
ons met de bus daarheen zouden wil-
len brengen ».

Ze vroegen ons dus, hun tripje te 
sponsoren door de bus van de Sint-An-
toniusschool in Dugawar ter beschik-
king te stellen. Mathurai-Vrindavan 
staat bekend om zijn oude religieuze 
tempels. De stad ligt op zes uur rijden 
van Dugawar. Ze schenen niet terug te 
schrikken voor een busrit van meer 
dan 12 uur ! 

Wij waren bereid hen te helpen, dit 
uitstapje te organiseren, maar school-
bussen hebben officieel geen toelating 

om te rijden buiten de streek waar ze geregi-
streerd zijn. Dus zorgden we voor een autocar 
en daarin vertrokken ze allemaal, om 4 uur ‘s 
morgens, om de dag door te brengen in Mathu-
rai en ‘s avonds om 10 uur weer thuis te komen! 
De dorpsoverste maakte van de gelegenheid ge-
bruik om mee te gaan, met zijn gezin. Het werd 
voor hen allen een prachtige dag !

Zorgen voor hun gezin is waar onze dorps-
vrouwen dag en nacht mee bezig zijn. Uitstapjes 

Wij willen deze gezinnen helpen om hun 
dochters naar school te laten gaan tot ze hun 
diploma van de middelbare school hebben be-
haald, en hen vervolgens helpen om tenminste 
een diploma te halen van een technische oplei-
ding in ons ITI of onze beroepsopleiding, zodat 
ze onafhankelijker in het leven zullen staan. 

Yogesh wou graag een zoon, en zelfs nadat 
hij vijf dochters had gekregen, gaf hij het idee 
van een zoon niet op. Twee jaar geleden was 
het zover: hij werd gezegend met een zoontje! 
Yogesh en zijn vrouw staan open voor verande-
ring. Ze houden van hun dochters en doen hun 
best om die allemaal naar school te laten gaan. 
De meisjes groeien allemaal voorspoedig op en 
studeren blijgezind. Hun ouders zijn niet bezig 
met de gedachte, hen uit te huwelijken. Ze zijn 
eerder bezig met wat er nodig is om hen toe te 
laten, op eigen benen te staan. 

 De Central Board of Secondary Education 
(Centraal bestuur van het Middelbaar Onder-
wijs) moedigt hogere opleidingen voor meisjes 
aan (vanaf de 10e klas) door per gezin één kind 
te sponsoren, maar alleen als dat kind een 
meisje is én het enige kind in het gezin.

De picknick van de 
vrouwenvereniging

In augustus organiseerde een vrouwenver-
eniging een bijeenkomst in een van de dorpen in 
ons projectgebied. Ook wij waren daarbij aanwe-
zig. Zoals gewoonlijk begon de bijeenkomst met 
een gezongen gebed, gevolgd door welkomst-
woorden van een van de leden. Daarna volgde 
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maken ter ontspanning konden ze zich nooit 
veroorloven. Maar toen ze gingen deelnemen 
aan ons project braken ze met deze traditie en 
kwamen ze voortaan bij verschillende gelegen-
heden bijeen in de gemeente. De werknemers 
van het Werk der Broden die hen op weg hielpen 
en zelfs de bezoekers uit België hebben wat dat 
betreft veel impact op hun denkwijze. Voor de 
vrouwen is een stem in het kapittel hebben en 
het organiseren van zo’n trip een grote stap, 
een reële verwezenlijking. Dat stadium hebben 
ze nu bereikt. Dat ze zelf op het idee kwamen 
voor een uitstap en een picknick leek ons een 
nieuwe mijlpaal, een nieuwe start !

Groot alarm in Delhi !
Delhi is de vijfde meest dichtbevolkte stad 

in de wereld, met een bevolking van meer dan 
21 miljoen mensen. Delhi is berucht om zijn 
ellendige luchtkwaliteit, die in de winter nog 
veel verslechtert. De Indiase hoofdstad is soms 
ten prooi aan een ware paniek, wanneer de be-
woners, winterdag na winterdag, telkens weer 
ontwaken in dikke grijze smog… De officiële 
grens voor fijn stof in de lucht, dus PM 2.5 
partikeltjes, bepaald door de Europese Unie 
is 25 microgram per kubieke meter op een 
dag. In Delhi werd de situatie alarmerend toen 
het niveau van PM 2.5, dat diep in de longen 
doordringt, in november in sommige stadsge-
deelten tot 700 microgram per kubieke meter 
bedroeg. Te grote hoeveelheden van dit fijn stof 
beschadigen de longen en veroorzaken hartziek-
ten en andere levensbedreigende kwalen. Met 
het zware verkeer, de smerige lokale industrie 
en de kolencentrale is dit de nationale hotpot 
van luchtvervuiling. Deze situatie verslechtert 
pijlsnel in de winter doordat boeren in omlig-
gende staten dan de strostoppels op hun velden 
afbranden om hun velden vrij te maken. Ook 
lage windsnelheden, stof van bouwwerven en 
vuurwerk dat gebruikt wordt bij festivals dragen 
bij tot de verhoging van het pollutieniveau.

De Indian Medical Association (Indiase 
Artsenvereniging) riep de «medische noodtoe-
stand» uit en riep de overheid op om «alle mo-
gelijke inspanningen te doen om deze dreiging 
af te wenden». De scholen in Delhi werden een 
week gesloten. Artsen adviseerden mensen om 
antipollutie-maskers te dragen als ze buiten 
kwamen of zich verplaatsten met het openbaar 
vervoer. Mensen met bestaande ademhalings-
problemen moesten inhalators gebruiken, zich 
laten injecteren tegen griep- en longontsteking 
en luchtzuiveringstoestellen in huis halen.

Een nieuw onderzoek naar de impact van 
luchtvervuiling op de levensverwachting door 
Michael Greenstone, professor economie aan de 
Universiteit van Chicago wees uit dat de mensen 
in Delhi 6 jaar langer zouden kunnen even als 
India alleen al maar zijn nationale standaard 
voor PM 2.5 van maximum 40 microgram per 
kubieke meter zou halen. Ze zouden 9 jaar 
langer kunnen leven als India de norm van de 
Wereldgezondheidsorganisatie zou halen, van 
maximum 10 microgram per kubieke meter.

Weggaan uit Delhi is een optie voor wie zich 
dat kan veroorloven, maar dat zijn er niet veel. 
De mensen die geen alternatief hebben raken 
echt in paniek, naarmate ze de giftige lucht 
noodgedwongen blijven inademen.

Onze schoolprojecten liggen op 4 uur rijden 
van Delhi, in een landelijke omgeving die niet 
wordt aangetast door de stedelijke vervuiling.

Voortijdig vertrek van Gulnaz
De voorbereidingen voor Kerstmis zijn be-

gonnen in onze twee scholen en in de dorpen 
in de omgeving. Bij deze gelegenheid moeten we 
extra denken aan Gulnaz, die vroeger degene 

http://www.werkderbroden.org
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was die het gros van deze voorberei-
dingen op zich nam, geholpen door 
de kinderen.

Zes jaar geleden, toen Gulnaz 
kwam solliciteren voor een baan 
als lerares lichamelijke opvoeding, 
waren we echt onder de indruk van 
haar persoonlijkheid. Ze was onaf-
hankelijk, lichamelijk sterk en goed 
opgeleid! In de moslimgemeenschap 
in deze streek konden we zelden zo’n 
persoonlijkheid vinden. Ze werd leer-
kracht op onze school en werkte vijf 
jaar bij ons, tot ze vorig jaar voorgoed 
wegging. Haar laatste werkdag op 
school was een vrijdag. Op zaterdag 
belde ze de school om ons te laten 
weten dat ze paratyfus had en na 
een paar dagen uitzieken terug naar 
school zou komen. Twee dagen later 
konden we het dan ook nau-
welijks geloven toen ons het 
nieuws bereikte dat ze overleden 
was. Achteraf vernamen we dat 
moeraskoorts was gesteld als 
diagnose en haar toestand op 
dinsdagavond plots was verer-
gerd. Ze werd naar het plaat-
selijke ziekenhuis gebracht, 
maar daar konden ze haar niet 
de juiste behandeling geven. Ze 
ging snel achteruit en op weg 
naar het hoofdziekenhuis blies 
ze haar laatste adem uit.

Gulnaz was iemand die 
bleef glimlachen in de ergste 
crisis en zelfs de moeilijkste 
situaties vreedzaam wist op te lossen. Ze vond 
het altijd leuk om programma’s te plannen en 
schoolfeesten te organiseren. Hoewel kinderen 
zich na verloop van tijd beter aanpassen aan 
nieuwe situaties zullen velen haar toch vreselijk 
blijven missen. 

Toen ik een van de oudere leerlingen vroeg 
of hij Mw. Gulnaz miste, antwoordde hij : 
« Natuurlijk mis ik haar, maar ik geloof dat 
ze daarboven over ons waakt. » De gedachte 
dat de dood niet het einde is, brengt ons veel 
vertroosting !

Samen met alle kinderen van onze scholen 
en alle vrouwen die deelnemen aan onze projec-
ten, die zo dankbaar zijn voor alle programma’s 
die we hier hebben lopen, wensen wij jullie een 
Zalig Kerstfeest ! We bidden dat het nieuwe jaar 
u gezondheid, vrede en geluk moge brengen.

Werk der broden vzw, Chemin des Champs des Dailles 3, 7800 Aat. http://www.WerkDerBroden.org 
BIC : CPHBBE75 — IBAN : BE90 1262 0485 0532 (Fiscaal attest, 40€ min.) Verantwoordelijk uitgever : M. Valentin
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In de Sint-Antoniusschool in Dugawar reiken we intussen r
de Gulnaz Memorial Ever Rolling Trophy uit, een trofee y
voor de winnaars van een sportwedstrijd, die we inrichten 
ter nagedachtenis van onze betreurde leerkracht.

Zalig Kerstfeest !
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