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

Het is alweer 10 jaar geleden dat het Werk
der Broden voor het eerst binnenkwam in de
Asmoli development block. Het is ook 10 jaar
geleden dat wij ons ambitieuze plan met u deelden om een onderontwikkelde streek te gaan
ontwikkelen. We zijn sindsdien een heel eind
opgeschoten, en dat is dankzij uw steun !
De initiatieven die wij de laatste 10 jaar
hebben genomen op de projectlocaties vertegenwoordigen een menselijk waardesysteem dat
zingeving en vervulling voor het leven te bieden
heeft. Voor zowel mannen als vrouwen, voor
jong en oud, voor al wie voldoende wilskracht
en doorzettingsvermogen heeft, ligt de weg nu
open. Zij mogen hun toestand niet langer wijten
aan het lot, want wij hebben hun kansen geboden! De zieken worden behandeld, de armen
worden financieel gesteund, de ongeletterden
kunnen leren lezen en schrijven en de ongeschoolden krijgen een opleiding. Honderden
mensen in deze streek leiden nu een nieuw
leven. De waarde die Kerstmis aan de wereld
verkondigt – geef om de ander en deel met hem –
wordt onder deze mensen dagelijks gevierd ! Er
heerst nu vreugde, er is hoop voor de mensen
van goede wil ! In naam van hen allen wens ik
elk van u een zalig kerstfeest !

De school is helemaal volzet
Ja, het is echt waar : er is in onze SintAntoniusschool in het dorp Dugawar (U.P.,
India) geen enkel lokaal meer beschikbaar
voor het nieuwe academische jaar (dat begint
in april 2013).
1.200 leerlingen bezetten alle beschikbare
ruimte in de school! We zijn van plan om voor
de 120 nieuwkomers van het komende jaar
een laboratoriumlokaal te gebruiken, en de
activiteitenzaal van de basisschool, tot de benedenverdieping van de volgende nieuwe vleugel
klaar is - hopelijk in maart 2014.

Een nieuw samenwerkingsverband met de BESIX Foundation !
De BESIX Foundation is een non-profitorganisatie die financiële
steun geeft aan verenigingen die actief zijn in
België en in het buitenland, rond één van de
volgende drie thema’s:
milieu, bouw en onderwijs. Zoals u ziet : het
schoolproject in Dugawar past perfect binnen
het kader van deze drie thema’s.
Misschien herinnert u zich dat wij al
eerder steun hebben ontvangen van de BESIX
Foundation voor de bouw van de eerste
vleugel van de middelbare school in 2009 (zie
nieuwsbrief 25). Sindsdien is de stichting onze
inspanningen om de streek op te bouwen blijven
opvolgen en nadat de mensen van de stichting
ons zijn komen opzoeken om de resultaten te
bekijken werd er besloten om financieel tussen
te komen in de bouw van de nieuwe vleugel van
de school. (www.besixfoundation.com)

De volgende fase van de bouwwerken...
De prijs van constructiewerken is hier aan
het stijgen. Materialen en man-uren worden
almaar duurder. Het bestek voor de benedenverdieping alleen al van de volgende vleugel
van de Sint-Antoniusschool bedraagt ongeveer
150.000 euro. Eén derde van dat bedrag wordt
geschonken door de BESIX Foundation. Wij zijn
de stichting dankbaar voor haar voortdurende
steun, die ons in staat stelt om weer een heel
eind verder te komen met ons project !
Hoewel we nu van plan zijn om alleen de benedenverdieping te bouwen, is het de bedoeling
om er later een eerste en een tweede verdieping
aan toe te voegen, zoals bij de eerste vleugel.
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Zonnepanelen voor
de Sint-Antoniusschool
De meesten van jullie zijn goed op de hoogte van
de geschiedenis van de Sint-Antoniusschool...
voor degenen die ons later vervoegd hebben volgt
hier een opsomming van de ontwikkelingen sinds
het begin :

Mijlpalen in de ontwikkeling van de school
2003: Aankoop van 2,5 hectaren grond in Dugawar, een
plek die door de dorpelingen verlaten was, om er
een school op te bouwen. Er was geen echte school
of hospitaal in de regio.
2004: Bouw van het gelijkvloers van de basisschool. Er
zijn 9 klaslokalen, waarin 160 leerlingen van 4 tot
6 jaar aan hun schoolcarrière beginnen, de eerste
generatie die school zal lopen. In het begin moesten we huis-aan-huis gaan praten met de ouders
om ze te motiveren. Nu komen ze uit zichzelf.
2006: De eerste personeelsverblijven (6 appartementen) worden gebouwd. Aangezien er geen locale
gekwalificeerde leerkrachten beschikbaar zijn,
worden er leraars aangetrokken uit Zuid-India
(afstand: 2.000 km van de school). De huizen in
het dorp hebben geen faciliteiten (zoals Wc’s) om
leraars die van elders komen comfortabel te huisvesten. Verblijfsruimte creëren was dus een dringende vereiste.
2007: De eerste verdieping van de basisschool wordt gebouwd, met nog eens 9 klaslokalen. Er zijn dat jaar
720 leerlingen ingeschreven.
2010: Eén vleugel van het gebouw van de middelbare
school is af. Er worden drie lokalen gebruikt voor
sociaal werk en opleiding van de dorpelingen.
2011: Er is een tweede verblijf voor de leerkrachten van
de hogere jaren. Er wonen nu 28 personeelsleden
op de campus van de school. Er worden schoolbussen voorzien voor leerlingenvervoer want de dorpen liggen ver uit elkaar en de kinderen beschikken zelf niet over transportmiddelen.
2011: De school heeft van de Central Board toelating gekregen om onderwijs aan te bieden tot en met het
tiende leerjaar. Een grote stap in de geschiedenis
van de Sint-Antoniusschool. Hiervoor moest veel
administratief werk verricht worden.
2012: Leerjaren van kleuterschool tot het 9de jaar (van 3
tot 15 jaar ). Totale bezetting: 1.200.

In het jaar 2009 kwam de BESIX Foundation de school bezoeken. Het was in de zomer en
de temperatuur bedroeg 42° Celsius ! Zij waren
dus niet alleen in de gelegenheid om de werken
te inspecteren, maar ook om te ondervinden hoe
het is om in die hitte te leven zonder toegang
tot elektriciteit om ventilators en lichten van
energie te voorzien. Toen wij hun onze plannen
voorlegden om zonnepanelen te installeren,
begrepen ze zeer goed waarvoor we die nodig
hebben. Dankzij de BESIX Foundation hebben
we hier vandaag een 6 KV zonnepaneelsysteem !
We krijgen nu 4 uur elektriciteit voor de staf op
de campus en de computers op school kunnen
er ook mee opgeladen worden !
Soms vragen er mensen in België waarom
we niet meer zonnepanelen installeren... maar
op school moet de energie die de zonnepanelen
leveren opgeslagen worden in batterijen om te
kunnen gebruikt worden als het nodig is. In België kunnen wij ‘s nachts of wanneer het bewolkt
is rekenen op het openbare elektriciteitsnet om
de nodige elektriciteit te leveren… maar op het
Indiase platteland bestaat dat niet ! De levensduur van zo’n batterij is gemiddeld 5 jaar en
dan moet ze vervangen worden. Dat is een grote,
telkens weerkerende kost.
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Toekomstplan
2013: De kinderen van het 9de leerjaar zullen naar het
10de kunnen overgaan. Er wordt bijgebouwd voor
de nieuwkomertjes.
2014: De benedenverdieping van de tweede vleugel zou
klaar moeten zijn. Aanvraag indienen bij de Central Board voor een 11de en 12de leerjaar (CBSE).
Voldoen aan de academische vereisten voor een
11de en het 12de leerjaar (voornamelijk wetenschapslabo’s).
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Een nieuw Opleidingscentrum !
Wij waren heel verwonderd toen Prathama
Bank, de bank waarmee wij de laatste 8 jaar
een overeenkomst hebben gehad voor ons SHG
(Self Help Groups) programma, ons voorstelde
om ons centrum voor sociaal werk op school op
te zetten als hun Regionaal Opleidingscentrum.
Het is ook in hun belang als de leden van de
zelfhulpgroepen worden opgeleid, om hen te
helpen zelfredzaam te worden. Ons centrum ligt
midden tussen de dorpen en is dus toegankelijk
voor de dorpsbewoners. De voorzitter van deze
bank was op vele van onze programma’s uitgenodigd en hij was onder de indruk van het werk
dat GMVS (Gramin Manav Vikas Samiti), onze
plaatselijke organisatie, verricht. Dit is een grote
stap in de ontwikkeling van de streek.
Het opleidingsprogramma is begonnen in
september. Er worden de dorpelingen verschillende vaardigheden bijgebracht, zoals bijen houden en kaarsen maken, die hen in staat zullen
stellen om zelf de kost te verdienen. Er zijn al
360 mensen opgeleid en velen van hen zijn al
op verschillende domeinen aan het werk. Naar
verwachting zullen gemiddeld 1.200 mannen en
vrouwen per jaar opgeleid worden en die zijn
niet allemaal afkomstig uit ons projectgebied,
maar ook uit naburige streken. Wij
zullen in volgende nieuwsbrieven
gedetailleerd verslag uitbrengen over
dit nieuwe programma.
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De viering houdt in dat je je huis schoonmaakt
en de lamp de hele nacht brandend houdt om
de godin Laxmi te verwelkomen. De mensen
kopen nieuwe kleren en delen snoepgoed uit
aan vrienden en familie.

Diwali,

lichtjesfestival !
Er is in Noord-India op 13 november « Diwali » gevierd. Hoewel dat
een Hindoefeest is, neemt iedereen er
met evenveel enthousiasme aan deel !
Het woord « Diwali » betekent
‘een rij lampen’. De betekenis ervan
is de overwinning van goed op kwaad.
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De Mahilamandals (vrouwengroepen) van GMVS kwamen samen
om Diwali te vieren, zonder daarbij
rekening te houden met kaste of religie.
De festivals en vieringen brengen hen
dichter bij elkaar, nu ze samenwerken
n
voor eenzelfde doel.
Rekha, een lid van de Dugawar
ar
Mahilamandal groep zei hierover:
« Dit jaar bestond het Diwalifeest
est
niet alleen uit het schoonmaken van
an
mijn huis en het bereiden van snoepgoed
oed
voor mijn familie en vrienden. Ik voel me
gelukkig als ik zo kan samenwerken met
een groep waar ik deel van uitmaak. Dit
is een grote verandering in mijn leven.
n. We
hebben een beter leven als we één zijn
jn en
de handen in elkaar slaan voor een beter
leven in ons dorp. We zijn ons bewust geworeworden van onze sterkte als groep en als
s stem
tegen onrecht, om goedheid in ons dorp
orp toe
te laten. Dat is wat Diwali eigenlijk iss en ik
ben blij dat de staf van GMVS er bij is om ons
te begeleiden.»
In verschillende dorpen rond de Sint-Antont-Antoniusschool zijn er nu zeer actieve opkomende
omende
Mahilamandals aan het werk. De groepen
bestaan uit vrijwilligers die willen werken
k aan
BIC : CPHBBE75 — IBAN : BE90 1262 0485 0532
(Fiscaal attest, 40€ min.). Werk der broden vzw,
A. Delzennestraat 9, 7800 Aat. http://www.WerkDerBroden.org

de ontwikkeling van hun dorp. De leden van
onze SHG (Self Help Groups) maken daar ook
deel van uit. Ze komen geregeld samen om de
gebeurtenissen in hun dorp te bespreken en
oplossingen te zoeken. Ze hebben besloten om
een eigen uniform te dragen: blauwe sari’s voor
de Hindoes en blauwe Salwar Kamees voor de
Muslims. Wanneer ze ergens samen zijn valt
hun aanwezigheid op en het uniform heeft ook
een sterke psychologische impact op henzelf. De
laatste maanden zijn ze erin geslaagd om één en
ander te veranderen in de dorpen. Zo is de vrouwengroep van Dugawar bijvoorbeeld de Block
Development officer gaan opzoeken in diens
kantoor om aan te klagen dat bepaalde mannen uit het dorp het gemeentehuis misbruiken
om er dag en nacht alcohol te drinken en kaart
te spelen. De vrouwen en meisjes waren bang
van deze mensen
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De locale krant heeft een stuk gepubliceerd ove
over de
Diwali-vieringen
i
van vrouwen van onze Mahilamandalss op
de campus van de Sint-Antonusschool. De foto toont de
vrouwen in hun uniform, samen gezeten in de vorm van
een "deep" lamp. Ze hadden voor de gelegenheid kaarsen
g maakt die ze in de dorpe
ge
p n in de omge
g ving
g verkochten.
Verantwoordelijk uitgever : M. Valentin, A. Delzennestraat 9, 7800 Aat
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