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

Nieuw Kleuterschoolgebouw 
voor de Sint-Antoniusschool 

in Dugawar
Het aantal studenten die zich willen in-

schrijven aan de Sint-Antoniusschool in Du-
gawar stijgt elk jaar. Vorig jaar hadden we 320 
nieuwe leerlingen. Ook dit jaar verwachten we 
nog een toename van de vraag. We hebben bijna 
2.000 studenten en we hebben nog slechts één 
ongebruikt klaslokaal over voor het komende 
schooljaar. Om meer leerlingen de kans te geven 
om bij ons school te lopen, besloten we dus het 
gebouw uit te breiden. Aangezien de fundering 
van de basisschool niet stevig genoeg was om er 
nog een verdieping bovenop te zetten bedsloten 
we voor de kleuterschool een heel nieuw gebouw 
op te trekken achteraan op het terrein van onze 
campus. Dit nieuwe gebouw zal 12 klaslokalen 
tellen, om 400 tot 500 studenten op te vangen. 
Er kunnen in de toekomst ook nog enkele klas-
lokalen toegevoegd worden.

Om de kosten te beperken kozen we voor 
een gebouw zonder verdiepingen met een dak 
van metaalplaten. De prijs van deze constructie 
bedraagt naar schatting 100.000 euro.

De werken begonnen in de maand oktober 
en ze zijn nog bezig. We verwachten dat het ge-
bouw op tijd zal worden opgeleverd om onze 
nieuwe leerlingen te verwelkomen in juli 2020.

Aangezien de kleuterklasjes naar dit nieuwe 
gebouw zullen verhuizen, kan de bestaande ba-
sisschool, met in het totaal 18 klaslokalen, voort-
aan beschikken over lokalen 1 tot 5. Dit gebouw 
heeft voldoende capaciteit voor 700 leerlingen.
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bewustmakingsprogramma's om de dorpsbewo-
ners aan te zetten, echte artsen te raadplegen, 
maar er zal nog heel wat moeten gebeuren om 
hun eeuwenoude tradities om te buigen....

Pestgedrag wegens 
ongesteldheid : 

studenten uitgerkleed
Menstruatie is hier lange tijd een taboe 

geweest en menstruerende vrouwen worden in 
India nog steeds beschouwd als onzuiver, vooral 
onder traditionele hindoes.

Vaak worden ze uitgesloten van sociale en 
religieuze gelegenheden, mogen ze tempels en 
schrijnen niet binnengaan en moeten ze uit de 
keuken blijven.

Een recent incident in een hostel voor uni-
versiteitsstudenten, beheerd door een conser-
vatieve groep religieuze hindoes in de westelijke 
Indiase staat Gujarat haalde de voorpagina's. 
Het hostel houdt een register bij waarin jonge 
meisjes verondersteld werden hun namen in 
te schrijven wanneer hun menstruatie begon, 
zodat de school wist wie menstrueerde. Een 
groep van 68 meisjesstudenten die in het hostel 
verbleven was de vrijheidsbeperkingen die hun 
werden opgelegd tijdens hun menstruatie beu 
en kwamen hiertegen in opstand. Ze schreven 
hun namen niet meer in het register.

Gevolg ? Ze werden uit 
hun klaslokalen gehaald en 
gedwongen zich uit te kleden en 
hun ondergoed aan vrouwelijke 
lectoren te tonen om te bewij-
zen dat ze niet menstrueerden!

Het schoolhoofd en drie 
anderen zijn gearresteerd na-
dat een klacht tegen hen werd 
ingediend, te midden van grote 
publieke verontwaardiging. 
Dit was niet voor het eerst dat 
vrouwelijke studenten werden 
vernederd omwille van hun 
menstruatie.

In onze Sint-Antonius-
scholen gebeuren dergelijke za-
ken niet en wij geven de meisjes 
geregeld bewustmakingslessen 
en wapenen hen om niet toe te 
geven aan sociale taboes.

Dorpsgenezers 
Gargi, een leerling uit de vierde klas, kwam 

de laatste weken naar school met een verband 
omheen haar pols. Toen de onderwijzeres er-
naar vroeg, antwoordde ze dat ze gevallen was, 
maar dat de pols niet gebroken was. Maar op 
een dag kwam het verband los en toen de on-
derwijzeres het weer wilden bevestigen, zag ze 
het bot onder de huid uitsteken ! 

De staf belde haar ouders om te weten 
te komen wat er aan de hand was. De ouders 
zeiden dat ze hun dochter naar de genezer van 
het dorp hadden gebracht en die had wekenlang 
telkens wat zalf op de wonde gesmeerd en de 
pols met doeken verbonden. De ouders hadden 
geen idee van de toestand van haar pols, tot we 
hen erop wezen. Op ons verzoek brachten zij het 
meisje naar het ziekenhuis in de nabiurige stad, 
Moradabad, voor een röntgenonderzoek. Uit dat 
onderzoek bleek dat haar pols misvormd was 
door de foute behandeling. Wij raadpleegden 
twee orthopedische artsen, die beide bevestig-
den dat zij, aangezien de schade aan de groei-
schijf onomkeerbaar was, zal moeten wachten 
tot ze 17 is om een operatie te ondergaan die 
deze toestand weer rechtzet. Als ze het bot nu 
zouden doorsnijden, zou dat immers nog meer 
ongeregeldheden veroorzaken. Het meisje heeft 
problemen met schrijven en kan met die hand 
momenteel eigenlijk helemaal niets doen. 

Telkens als wij merken dat een leerling is 
gevallen of iets heeft gebroken komen wij meteen 
tussen en bieden wij degelijke zorg. Helaas bleef 
Gargi te lang onder onze radar ! We zorgen voor 

(vzw 2920/2001, onderneming 0474.050.084)

DeDeD doro pspsbebewoneners 
gagaanan noggo nnaaaar r
plplaaaatst elijjkek  
gegenezerss iinn plplaaaatsts 
vvan naaar eechtee 
artsen.

ACB-03-2020.indd   2 01-04-20   16:48:27



ACB News

Humanitaire Crisis in India
De heersende politieke partij in India, 

de BJP, wordt gedreven door de ideologie van 
"Hindutva", die de hindoeïstische levenswijze 
ziet als het enige authentieke model voor India. 
Een klinkende tweede verkiezingsoverwinning 
vorig jaar gaf eerste minister Narendra Modi een 
mandaat om zijn uitsluitingsbeleid onbeperkt 
door te zetten. Onlangs zei Unieminister Giriraj 
Singh dat alle moslims in India ten tijde van 
de afscheiding in 1947 naar Pakistan hadden 
moeten worden gedreven !

Op 5 augustus 2019 trok de Indiase rege-
ring het bijzondere statuut in van Jammu and 

Kashmir, een in meerderheid moslimstaat in 
India, gelegen in het noordelijke deel van India, 
bij de grens met Pakistan. Dat was al sinds de 
jaren 50 een eis van de hindoe-nationalisten. De 
Kashmirvallei werd onder een virtuele lockdown 
geplaatst, waarbij alle communicatielijnen wer-
den verbroken en politieke leiders onder huisar-
rest werden geplaatst. Het leven van 11 miljoen 
Kashmiri is sindsdien overhoop gegooid. De 
staat Kashmir is nu verdeeld in twee gebieden 
van de Unie...

Om illegale immigranten op te sporen zijn 
in de loop van de jongste vier jaar in Assam zo'n 
33 miljoen mensen gesommeerd, hun documen-
ten voor te leggen en te bewijzen dat ze al voor 
maart 1971 wortels hadden in die staat. Bijna 
2 miljoen mensen in Noord-Oost India die niet 
de juiste papieren konden voorleggen dreigen 
staatloos te worden. Nochtans zijn de meeste 
van deze mensen geboren in India en hebben 
hun families er generaties lang gewoond, volgens 
actievoerders. 

Toen kwam de centrale overheid met 
een wet, CAA (Citizenship Amendment Act), 
een nieuwe wet die toestaat dat migranten uit 
buurlanden zonder papieren staatsburgerschap 
aanvragen in India – behalve als zij moslims 
zijn. Hoewel het niet officieel is gezegd, werd 
deze maatregel genomen om dat deel van de 
illegale immigranten dat Hindoe was te inte-
greren, aangezien ook zij niet over de nodige 
documenten beschikten. Dit is de eerste wet 
sinds het uitroepen van de onafhankelijkheid 
van India die moslims expliciet uitsluit, en hier-
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tegen kwam massaal protest. Moslims zonder 
identiteitsdocumenten vrezen nu dat zij zullen 
worden bestempeld als "buitenlanders" ook al 
wonen ze al generaties in India. 

Massale oppositie tegen deze wet is uitge-
broken in heel India, zowel vanwege Hindoes 
als vanwege moslims. 

Het geweld in Delhi begon nadat een lokale 
BJP politicus aan een menigte verkondigde dat 
tenzij de politie de demonstranten tegen Citi-
zenship Amendment Act (CAA) van de straten 
veegde, hij dat zelf wel zou doen. Dat deden ze 
door winkels en woningen van moslims aan te 
vallen. De dodentol was na drie dagen geweld 
in Delhi, waarbij vooral moslims werden gevi-
seerd, bijna 50. Meer dan 200 anderen werden 
gewond bij die uitbarsting van geweld.

Hoewel zich onder de doden en gewonden 
mensen bevonden uit zowel de hindoe- als de 
moslimgemeenschappen, werden de moslims 
het zwaarst getroffen, van wie duizenden zijn 
verdreven.

De steden Sambhal en Moradabad, die 
dichterbij onze projecten liggen, zijn voorname-
lijk bewoond door moslims. In die steden zijn 
protesten en gewelddadige rellen uitgebroken, 
die veel arme mensen levens en bestaansmid-
delen kostten. Ons project stuitte tot nog toe 
niet op problemen. De realiteit is dat hindoes 
en moslims in het dagelijks leven harmonieus 
samenleven. Wat omgaat in India is geen simpel 
religieus conflict tussen hindoes en moslims 
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maar een politieke strijd tussen twee visies op 
India : tussen degenen die de staat zien als een 
open maatschappij en degenen die een chauvi-
nistische hindoestaat willen creëren. Wie in deze 
zijn slag thuishaalt is niet alleen van belang voor 
moslims of voor hindoes, maar voor alle Indiërs.

Pseudowetenschap 
met koeienurine

De koe is een heilig dier voor hindoes. 
Sinds de heersende politieke partij BJP aan de 
macht is gekomen in 2014, wordt er veel meer 
gedaan om koeien te beschermen. Een enorme 
hoeveelheid geld wordt geïnvesteerd in de bouw 
van koeienstallen. Er zijn groepen burgerwach-
ten opgericht om koeien te beschermen. Soms 
gebruikten die geweld, wat een aantal doden 
tot gevolg had.

Uitwerpselen en urine van koeien zijn 
veelgebruikte medicijnen geworden voor een 
hele reeks kwalen. In februari dit jaar had de 
regering van Uttar Pradesh naar verluidt beslo-
ten het gebruik van koeienurine als medicijn te 
promoten. Het ministerie van wetenschap en 
technologie richtte een 'nationale stuurgroep' 
op om onderzoek te sturen naar de verdiensten 
van Panchgavya, een traditioneel brouwsel 
van koeienuitwerpselen, urine, melk, wrongel 
en boter. 

Veel bedrijven begonnen winst te maken 
met koeienurine. Een liter koeien-
urine kan soms duurder zijn dan 
een liter koemelk ! 

De promotie van nationalis-
tische pseudowetenschap onder 
de BJP baart Indiase wetenschap-
pers en sceptici al jaren zorgen. 
De gevaren van disinformatie en 
misinformatie zijn duidelijk: in 
een ontwikkelingsland met sterke 
internetverbindingen en veel onge-
letterdheid kan slechte informatie 
fatale gevolgen hebben. De politici 
hebben zich schuldig gemaakt aan 
onverantwoordelijk gedrag.

Gezien de bevolkingsdicht-
heid en wankele gezondheidszorg 
in India vrezen experten dat het 
Coronavirus de zorginfrastruc-
turen zal overstelpen als het niet 
correct word aangepakt.

HiHiHH ndndddoeoefufufuuundndndnndamamamammmamenenenenee taatataaatalilililililistststststststs eneeneene oorgrgrgrganananisisererene  
kookookoeieieieienenennuurururuuru inininninnefefefefeffefeeeeeeeeeee ststststjejejejj s.s.s. ZZijijijijj zzzzzijijijjjn n n ererervavavavavv n n ovovverere tutuigigdd dadadd tttt 
dididitt t hehen zazazaazaal llllll bebebebeebebbescscsccscss hhehehehermmmmenee  tegggen hhhheteetet cccororo ononnnavavaavirri uuusus...

ACB-03-2020.indd   4 01-04-20   16:48:34




