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

Telkens als ik er op bezoek kom, luisterde
ik altijd naar de verhalen uit de dorpen in de
omtrek van de school. De laatste keer was ik
nogal onder de indruk van het dorp Buknala.
Buknala ligt op 7 km van de Sint-Antoniusschool en heeft een bevolking van zesduizend
inwoners, waarvan de meerderheid moslim
zijn. Een trustfonds dat arme kinderen van de
moslimgemeenschap sponsort heeft ons benaderd met de vraag of we de kinderen van hun
dorp willen toelaten als de verhouding tussen
meisjes en jongens 3 tegen 1 is, in het licht van
ons beleid van bevordering van onderwijs voor
meisjes. De laatste twee jaar hebben wij 80 kinderen toelaten die door deze trust gesponsord
worden en daarnaast zijn er nog eens 50 kinderen uit datzelfde dorp die bij ons school lopen.
De veranderingen in de houding van deze
dorpelingen worden opgemerkt door de mensen
in de omgeving en een van de ouders van een
leerling van onze school vertelde aan Krishna,
onze coördinator, « Het is een mirakel, hoe de
mensen van Buknala naar ons gezicht begonnen te kijken als ze tegen ons spraken, hoe
ze beleefder tegen ons werden en socialer, en
dat was echt allemaal omwille van de kinderen van de Sint-Antoniusschool ». Dit dorp
stond erom bekend dat er veel herrieschoppers
woonden en de mensen uit naburige dorpen
vermeden zoveel mogelijk elk contact met hen.
De kinderen van de Sint-Antoniusschool
zijn hun geschiedenis aan het herschrijven door
niet alleen hun ouders en families te beinvloeden maar ook hun dorpsgenoten.
Dit is een grote verandering in hun leven.
Ze waarderen de opvoeding die deze kinderen mee naar huis nemen en beginnen
het leven in een ander perspectief te zien.
Zoals elk jaar heb ik het activiteitenverslag van het jaar doorgenomen. Laten
wij samen eens bekijken welke activiteiten hier hebben plaatsgehad in 2011.

Antoniusschool heeft ervoor gekozen om de
Central Board of Secondary School Education
(CBSE) te volgen aangezien de standaard van
deze Education Board beter is dan die van de
staat. De eerste stap die nodig is om te kunnen
aansluiten bij CBSE, is het aanvragen van een
verklaring dat de staat geen bezwaar heeft (No
Objection Certificate). Dit is vorig jaar gebeurd,
toen wij met ons 7de jaar zijn begonnen. De
volgende stap is het indienen van een aanvraag
bij de CBSE om te mogen aansluiten als de
leerlingen naar het 8ste leerjaar gaan, zodat de
Board de kwaliteit van het onderwijs op onze
school kan controleren voor ze overgaan naar
het 9de leerjaar. Om een 9de leerjaar te mogen
inrichten is de toelating/aansluiting van de
Board verplicht.
Dit is een langlopende procedure waar
een heleboel papierwerk aan te pas komt en
waarvoor wij aan de eisen moeten voldoen die
door de Board gesteld worden. Een echte bibliotheek, een echt labo, een geschikte speelplaats,
gediplomeerde leraars, enz... zijn allemaal verplicht. De school heeft al deze procedures juist
doorlopen en heeft in februari dit certificaat van
aansluiting bij CBSE behaald, zodat wij dit jaar
kunnen overgaan tot de oprichting van een 9de
schooljaar.
De hernieuwing van deze aansluiting dient
om de drie jaar te gebeuren. Om met een 11de
jaar te kunnen beginnen, is een aansluiting voor
het hoger secundair onderwijs vereist. Dit dient

Sint-Antoniusschool
Affiliatie met CBSE
Alle scholen in India moeten ofwel
met de overheid van de staat ofwel met
de Central Board geaffilieerd zijn. Sint-
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Jaar
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Kinderen
184
309
414
523
616
666
887
1054
Dorpen
15
20
37
45
49
57
65
71
Klassen Kleut.->1 Kleut.->2 Kleut.->3 Kleut.->4 Kleut.->5 Kleut.->6 Kleut.->7 Kleut.->8
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Dit is de
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te gebeuren als de school het 10de jaar aanvat.
Het is onze bedoeling om tot en met een 12de
jaar aan te bieden. Daartoe zullen wij weer bijkomende klaslokalen en andere faciliteiten moeten
bouwen, die nodig zijn voor de leerjaren van het
hoger secundair onderwijs. Het huidige gebouw
kan maximum 1.250 leerlingen bevatten en we
zullen binnenkort dus alweer moeten beginnen
te plannen voor de toekomst!
De avondschool voor degenen die niet goed
kunnen volgen, na de lessen, blijft doorgaan.
Kinderen uit naburige dorpen en degenen die
over fietsen of andere transportmiddelen beschikken komen deelnemen aan deze studiesessies. Ook kinderen bij wie thuis een sfeer hangt
die niet bevorderlijk is om te studeren komen
dan ook op school studeren.

Transport
U herinnert zich misschien dat wij al sinds
de start van ons project de dorpelingen hebben
aangemoedigd om voor transport voor hun
kinderen te zorgen. Er was bijna 7 jaar voor
nodig om wat positieve antwoorden te krijgen!
Vorig jaar hebben twee dorpsbewoners uit de
omtrek het initiatief genomen om schoolbussen
te kopen. Eén van hen is een lening aangegaan
bij GMVS en is die op dit ogenblik aan het terugbetalen. Dit is een goede start en we hopen
dat we nog meer mensen bij de transportkwestie
kunnen betrekken.

Dorpsanimatieprogramma
Het Dorpsanimatieprogramma omvat de
vorming van zelfhulpgroepen, Socio-economische zelfverwezenlijking van de armen, bewustmaking van de dorpelingen omtrent gezondheid

(vzw 2920/2001, onderneming 0474.050.084)

en hygiëne, Inentingen voor zwangere vrouwen
en baby’s enzovoort.
Het gebied dat hierdoor bestreken wordt:
7 dorpen met een bevolking van ongeveer
50.000 mensen in de omgeving van de SintAntoniusschool.

Microkrediet
Microkrediet door zelfhulpgroepen (Self
Help Groups, SHG) is een van de voornaamste
activiteiten van de GMVS-vleugel die sociaal
werk doet. Dit programma wordt sinds 7 jaar
geïmplementeerd en er is sinds de aanvang een
geleidelijke vooruitgang te zien in de houding
van de dorpelingen die bij dit programma betrokken waren.
Gedurende de eerste 45 jaar moest het
personeel van huis tot huis gaan om de vrouwen te motiveren om naar de vergadering te
komen en het niet op te geven. De constante
motivatie vanwege onze sociale werkers heeft
hen geholpen om stabiel en consistent te zijn
en vandaag hebben ze zichzelf verwezenlijkt. Ze
leren lezen en schrijven, naar de bank gaan om
geld te storten, verslagen en rapporten van hun
groepen opmaken en bijhouden…Deze activiteit
maakt vrouwen niet alleen economisch, maar
ook sociaal sterk. Er komen nu meer vrouwen
naar voren, om te vragen om nieuwe groepen
op te starten.
Jaar

SHG

Vrouwen

Dorpen

2011

55

628

7

De bank geeft geen leningen aan mensen
die noch werk, noch land hebben. De locale
mensen die geld uitlenen rekenen een woekerrente aan en voor arme mensen is zo’n lening
onbetaalbaar.
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De onderlinge leningfaciliteit van de SHG
biedt mogelijkheden voor de leden om een lening
aan te gaan bij hun eigen groep tegen een zeer
lage rente en zo te investeren in iets dat hun een
klein inkomen zal verschaffen. De interest op
de lening wordt terug toegevoegd aan de groep,
zodat het geld van de groep blijft aangroeien.
Deze steun geeft hen ook het vertrouwen dat zij
zullen kunnen overleven in noodgevallen.
Leden die een lening van de SHG hebben
gekregen om buffels te kopen en kruidenierszaakjes te beginnen, stellen het goed, ze kunnen
hun gezin onderhouden en een deel van hun
inkomsten sparen.
Gemiddeld bedraagt zo’n lening ongeveer
Rs. 10.000 (175 euro). Als voorbeeld geven wij
hier wat cijfers van leningen die in het jaar 2011
door SHG leden zijn aangegaan voor verschillende doeleinden:
61 leden hebben hun landbouwbedrijf verbeterd.
60 leden hebben hun woonst verbeterd.
22 leden hebben buffels gekocht.
10 leden hebben Wc’s geplaatst.
21 leden hebben een kruidenierszaak geopend .
15 leden hebben hun dochters laten huwen.
50 leden hebben hun kinderen inschreven op
scholen.
15 leden zijn medisch behandeld.

Bewustmakingsprogramma
48 Algemene Bewustmakingsprogramma’s
zijn aangeboden, die de volgende onderwerpen
behandelden: het concept van Community
Based Organisation, Gezondheid en Hygiëne,
het doden van vrouwelijke baby’s, Gender Sensitization enz.
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Er zijn een HIV- AIDS Dag, een Kleinemeisjesdag, een Milieudag en Vrouwendag gehouden,
met speciale activiteiten in elk van de dorpen.
Enkele honderden vrouwen en mannen uit de
dorpen hebben aan deze activiteiten deelgenomen.

Opleidingsprogramma’s
Vermicomposteren : het doel van deze
opleiding is het verkrijgen van een betere opbrengst uit de landbouwgronden. 50 boeren
hebben deze opleiding genoten. De dorpelingen
die de opleiding hebben gevolgd leren op hun
beurt de nieuwe technieken aan andere boeren
uit hun dorp aan.
Zuivelbehandeling : 50 vrouwen hebben
deze opleiding genoten, waarmee ze leerden
hoe ze de melkproductie in hun dorp kunnen
doen renderen.
Borduren : 80 vrouwen uit de zelfhulpgroepen hebben een opleiding van een maand
genoten.
Leiderschapstrainingsprogramma : 30
leidsters van zelfhulpgroepen hebben deze opleiding gevolgd (zie afbeeldingen op de volgende
pagina).

Medische Kliniek en Gezondheidszorg
Elke week kunnen de dorpelingen terecht
in de mobiele kliniek. Deze kliniek dient niet
alleen om voor de patiënten te zorgen, maar
ook om de dorpelingen bewust te maken van
het belang van gezondheid en zuiverheid van het
milieu enz. Zwangere vrouwen worden geregeld
onderzocht en worden geholpen om zo veilig
mogelijk kunnen bevallen.
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Kinderen tussen 0 en 5 jaar worden hier
geregistreerd en er wordt voor gezorgd dat ze
allemaal gevaccineerd worden.
Jaar

Patiënten

Zwangere vrouwen

2011

4123

212

2010

3318

187

Sponsoringprogramma
Het sponsorschapsprogramma in de lepraklinieken van Delhi en Sonipat wordt goed opgevolgd. Het team van sociale werkers volgt elk
van de 40 kinderen in het sponsorschapsprogramma op, en al hun behoeften met betrekking
tot hun scholarisatie worden door hen voldaan.
Hun ouders/families worden bezocht en
begeleid zodat ze hun kinderen beter kunnen
opvoeden. Vele van deze kinderen gaan intussen naar de secundaire school. Er worden ook
speciale lessen georganiseerd voor de zwakkere
leerlingen
BIC : BPOTBEB1 — IBAN : BE 36 0003 0002 9181
(Fiscaal attest, 40€ min.). Werk der broden vzw,
A. Delzennestraat 9, 7800 Aat. http://www.WerkDerBroden.org
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De School in Orissa
Chattamba Basisschool in Kahuchuan:
deze school gaat tot het 7de leerjaar (13-jarigen)
en de kinderen die daarna willen voortstuderen
moeten naar andere scholen elders in de stad
gaan. Hier leest u hierover de mail van Fr. Bennichan, de verantwoordelijke voor dat project :
In Kahuchuan verloopt alles vrij vlot. We
hadden dit jaar 76 kinderen in het internaat
en 60 in de middenschool. In het 6de leerjaar
waren er 36 nieuwe inschrijvingen. Naarmate
de jaren vorderen, neemt het aantal kinderen
op school toe. Hoewel het een klein gebouw is
en de mensen hier weinig belang hechten aan
onderwijs voor hun kinderen, zijn deze instellingen allebei gestadig aan het vooruitgaan en
een goede naam aan het verwerven.
De kinderen van onze school die hebben
deelgenomen aan de staatsexamens zijn allemaal geslaagd en toegelaten tot verschillende
secundaire scholen. Ik heb geprobeerd om de
meeste van hen te laten inschrijven aa, de
missiescholen. Er zijn er een aantal die naar
scholen met internaten gaan die door de staat
worden beheerd.
Het is de eerste keer ooit in de geschiedenis van deze streek dat er zoveel kinderen
geslaagd waren in het 7de jaar en zich wilden
inschrijven voor het 8ste leerjaar. Ik ben daar
allemaal zo blij mee! Dit is alleen kunnen gebeuren dankzij uw steun en aanmoediging en
wij zijn uw organisatie heel dankbaar.
HEEL ERG BEDANKT ALLEMAAL !
Fr. Bennichan SVD, verantwoordelijke voor
het project in Orissa (Het grondgebied van de
Kauchaun stammen), december 2011.

In 2012
Behalve de bestaande activiteiten zijn er
nog een paar bijkomende gepland voor dit
jaar. De National Bank for Rural Development
(NABAD) heeft onze projecten en ons personeel
van nabij gevolgd, en heeft het project en ons
team van sociale werkers verschillende keren
bezocht. Zij waarderen onze bestaande projecten en hebben hun steun aangeboden om
ons in staat te stellen om nog meer mensen
te bereiken. Wij hebben bij hen een aanvraag
ingediend om twee programma’s financieel te
steunen: de oprichting van een landbouwersclub en een opleidingsprogramma inkomstenverwerving voor vrouwen. Momenteel wachten
wij nog op hun antwoord.
Verantwoordelijk uitgever : M. Valentin, A. Delzennestraat 9, 7800 Aat
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