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

om de cursus – sporadisch – volgen. Ondanks al 
deze nadelen zetten we elk jaar een stap vooruit; 
door studenten te aanvaarden die bereid zijn om 
geregeld te komen, hen te motiveren en dagelijks 
op te volgen. En we zien positieve resultaten !

In een maatschappij waar certificaten kun-
nen gekocht worden en onderwijs te koop is, 
kan belang hechten aan kwaliteit irrelevant 
lijken. Maar we weten dat het een kwestie van 
tijd is, voor mensen wakker worden en beseffen 
dat over kwaliteit geen compromissen kunnen 
gesloten worden. We zien al mensen die belang-
rijke functies bekleden wijzen op dit grote falen 
van het huidige technisch onderricht. Vorig jaar 
was er een initiatief van het Skill Development 
Department, een nationale bestuurseenheid, 
om de zeer slechte kwaliteit van opleidingen in 
de ITI-sector aan te klagen. Het departement 
benadrukte dat, door de lage kwaliteit van de 
opleidingen, de arbeidsgeschiktheid bijzonder 
klein is. De overheid was gedwongen om alle 
Industrial Training Institutes in het land te eva-

Nieuws van 
het ITI in Dugawar

Het is intussen meer dan twee jaar geleden 
dat we u nog nieuws brachten over ons St. An-
thony’s Industrial Training Institute (ITI).

Onze voornaamste doelstelling voor dit op-
leidingscentrum was, zoals we in onze ACB-News 
51 zeiden, te zorgen dat de studenten de cursus 
regelmatig volgden. Het zit niet in de lokale cul-
tuur om regelmatig naar technische scholen te 
gaan en het is echt moeilijk om hen te doen be-
grijpen dat, eens ze een goed diploma hebben, 
dat een troef voor het leven is. Vele jongeren die 
naar het ITI komen zijn afkomstig uit heel arme 
gezinnen en helpen hun ouders het gezin te on-
derhouden en het is moeilijk voor hen om elke 
dag de cursus te volgen en naar school te komen. 
Sommigen werken al in de naburige steden en 
hebben wat praktische ervaring met de thema’s, 
maar hebben een diploma nodig om een goede 
baan te pakken te krijgen en komen enkel daar-
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Tewerkstelling van onze 
afgestudeerden

De laatste drie jaar studeerden zo’n 150 
studenten af aan onze ITI en meer dan 50% 
van hen zijn nu al aan het werk bij bedrijven. 
Sommigen vonden een baan in een nabijgelegen 
stad, terwijl anderen naar Delhi gingen of naar 
naburige Indiase staten.

lueren. Alle technische scholen moesten hun 
instelling zelf beoordelen en die beoordeling 
werd dan geëvalueerd door een team van experts 
van de overheid. Gebaseerd op die beoordeling 
werden de best presterende ITI’s geselecteerd 
voor subsidiëring door de overheid. Tot deze 
stap werd besloten om de kwaliteit te verhogen 
van de opleiding in deze instellingen en om ITI’s 
die het goed doen, te promoten..

Onze technische school heeft zichzelf be-
oordeeld en werd vervolgens ook gecontroleerd 
door de overheidsbeambten. Het evaluatieteam 
checkte echt alle details en was tevreden over 
onze prestatie en merkte onze oprechte inspan-
ningen op om kwaliteit te brengen met ons werk. 
Ze beoordeelden onze school als de beste in 
de regio en volgens hen kwamen we dan ook 
in aanmerking voor overheidssubsidie voor de 
komende vier jaar. Die subsidie zorgt ervoor dat 
elk van onze studenten voor 100% gesponsord 
wordt door de overheid.

Om het diplom betaalbaar te houden voor 
minder begoede kinderen, hadden we het 
schoolgeld heel laag gehouden. Het evaluatie-
team van de overheid vond ons schoolgeld veel 
lager dan de kosten die de school had en ver-
hoogde het tot 1.800 roepies per maand, zowat 
een verdubbeling. Elk van onze studenten zal dit 
bedrag op zijn bankrekening ontvangen en moet 
dit bedrag dan aan ons betalen als schoolgeld. 
Deze nieuwe steun 
zal ons helpen, de 
salarissen van onze 
staf te betalen en de 
technische school 
in stand te hou-
den zonder dat Het 
Werk der broden 
van Sint Antonius 
er nog geld in hoeft 
te stoppen ! Dit 
stelt ons in staat 
om studenten uit 
de armste gezin-
nen toe te laten. Of 
deze studiebeur-
zen ook na die eer-
ste vier jaar zullen 
blijven komen, zal 
afhangen af van de 
goodwill van de po-
litieke partijen die 
dan aan de macht 
zullen zijn…

(vzw 2920/2001, onderneming 0474.050.084)
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Pradeep is een van onze studenten van de 
lichting 2015-2017 – specialisatie elektriciteit. 
Zijn ouders konden met moeite overleven van 
de opbrengst van hun lapje grond. Na het 12de 

leerjaar in een Hindi middelbare school ging 
hij naar St. Anthony's ITI. Hij volgde de lessen 
regelmatig en slaagde voor de examens. Nadat 
hij het diploma had behaald van de tweejaar-
lijkse opleiding vond hij een baan bij een metro-
toeleveringsbedrijf in de staat Haryana, een 
naburige staat van de staat Delhi. Dit bedrijf 
produceert airco’s voor de Metro.

Onze ITI in deze regio biedt mogelijkheden 
aan wie vaardigheden en vooruitgang nastreeft 
in dit leven. Vanaf deze generatie kan het aantal 
jongeren dat naar de steden gaat als dagloner 
dan ook verminderen.

Vele van onze studenten werken nu in volle 
tevredenheid in veel verschillende bedrijven. 
Sommigen van hen helpen ook anderen aan een 
baan in hun eigen bedrijven. De verandering is 
dus bezig en de ontwikkeling is gaande !

Werken in de leprakolonie
De Geest van Kerstmis waart rond en we 

zijn weer in het seizoen van de viering van de 
liefde van God voor de mensheid ! Als we te-
rugkijken naar dit jaar 2018 kunnen we zonder 
aarzelen zeggen dat we een verschil hebben 

gemaakt in de levens van zovele mensen in 
ons project.

Aisha is een leerkracht van ons School Sup-
porting Program, gecreëerd in de Tahirpur Le-
prosy Colony bij Delhi. We kennen haar al sinds 
ze klein was. Ze deelt met ons haar ervaring van 
de voortdurende zorg van God in haar leven.

« Ik groeide op geconfronteerd met de 
harde realiteit van dit leven. Het was niet 
makkelijk, maar we leerden te wachten tot 
kwade dagen voorbijgingen en te vertrouwen 
op de voorzienigheid van God. Mijn moeder 
was een bron van kracht voor mijn broer, mijn 
vader en mij !

Mijn ouders doorstonden nogal wat beroe-
ring in hun leven, want ze werden besmet met 
lepra. Ze moesten hun huis en gemeenschap 
verlaten toen ze nog jong waren en gaan wo-
nen in deze kolonie, die 1.000 kilometer van 
hun geboorteplaats verwijderd ligt. Zoals de 
meeste mensen hier ontmoetten ze elkaar in 
de kolonie en trouwden er. Mijn vader vond een 
baantje als bewaker, zodat ze de eindjes aan 
elkaar konden knopen. Het ergste van alles 
gebeurde vorig jaar, toen hij ’s nachts werd 
aangevallen door een man, die zuur in zijn 
gezicht wierp. Mijn vader, die al een been kwijt 
was door de lepra, moest voortaan ook een 
oog missen. We gingen eindeloos veel keren 
naar het ziekenhuis, smekend om hulp van de 

http://www.werkderbroden.org

PrPrraaadeep is bllij met zijn job! Zijn moeder 
isssisss heel trots op haar zoon en de hele 
fffaf milie kan zich nu een beter leven 
veroorloven. Zijn jongere broer werd 
ook een student aan ons ITI. Hij zit in 
de lichting van 2018-2020. Pradeep is 
eeeennn vovovovoororororbebebebeeleleleldddd vavavavannnn dededede vvvvererereranananandededederiririringngngng ddddieieieie 
we wililililddddenn brbrbrbrenenenengegegegennnn inininin ddddezezezezeeee ststststrererereekeekek, memememetttt 
de oprichting van ons ITI.
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mensen daar. We gingen er bijna onderdoor, 
maar de vele helpende handen, waaronder die 
van het Werk der broden van Sint Antonius, 
hebben ons ook daar overheen geholpen.

Tussendoor had ik mijn studies beëindigd 
en had ik een baan nodig om ons gezin te kun-
nen onderhouden. Het was niet gemakkelijk 
voor mij om een baan te vinden buiten de 

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

(vzw 2920/2001, onderneming 0474.050.084)

kolonie. Maar het nieuwe School Supporting 
Program van het Werk der broden ging net van 
start ! Dus alweer heeft de voorzienigheid ons 
niet in de steek gelaten en ik geloof dat we de 
hand van God zullen zien zegevieren over het 
kwaad dat ons omringt !

Werken met kinderen en hen helpen, te 
leren, maakt me gelukkig.  Ik weet niet wat het 

leven voor ons in petto 
heeft, maar ik kijk niet 
naar morgen en leef 
van dag tot dag. Het 
Werk der broden heeft 
het verschil gemaakt 
voor velen van ons in 
de kolonie, en de kin-
deren die we steunen 
groeien voorspoedig 
op. Mijn broer werd 
door het Werk der bro-
den gesponsord en hij 
maakt momenteel ook 
zijn twaalfde jaar af. 
We danken elk van de-
genen die dit mogelijk 
maken !

We wensen u allen 
een gelukkig Nieuwjaar 
en bidden om de zegen 
van God voor elk van u 
en al uw geliefden ! »
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Aisha en n n nn hahahahaarararar fffffamamamamililililiieieieie 
titt en jjjjjjjaaaaaaaaaaaar r teetetetet rrururuug.ggg.g ....
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