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« Laten we de kinderen een opleiding geven voor een betere wereld »
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Rahrai —
bouwwerken
voltooid
De Sint-Antoniusschool in Rahrai wordt gebruikt
voor vele doeleinden. Eén vleugel
op het gelijkvloers
dient als centrum
voor beroepsopleiding voor vrouwen
en jonge meisjes.
Drie klaslokalen op
de eerste verdieping
worden gebruikt als
accommodatie voor leerkrachten die van ver
komen. In die ruimtes kunnen 12 vrouwelijke
leerkrachten ondergebracht worden. Deze lokalen, die tijdelijk zijn verbouwd tot slaapzalen,
kunnen weer worden ingezet als klaslokalen
als we ooit een apart verblijfsgebouw laten optrekken voor de staf. Al de overige klaslokalen
waren al bezet door de kinderen van de kleuterschool tot en met de vijfde klas en we hadden
tegen juli 2021 nieuwe klaslokalen nodig.
Om de klaslokalen in orde te hebben tegen
het volgende schooljaar zijn de werken voor de
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bouw van de tweede verdieping begonnen in
mei 2019 (zie nieuwsbrief 64). Toen de school in
maart 2020 sloot wegens de lockdown voor de
pandemie waren we daar nog volop mee bezig.
Er lagen ter plaatse al allerlei materialen opgestapeld en het werk helemaal stilleggen was
een te groot risico. De bouwvakkers bleven ter
plaatse, op de campus, en gingen door met de
werken. Ons oorspronkelijk plan was, dit jaar
de helft van de tweede verdieping af te werken
en een jaar later door te gaan met de rest van
het werk. Op een bepaald moment was het duidelijk dat de school niet zou open gaan in de
nabije toekomst, en toen besloten we maar om
meteen door te gaan met het tweede gedeelte.
Tegen februari 2021 was de ruwbouw van de
tweede verdieping af. De elektriciteit, de loodgieterij en de rest van de inrichting zullen nog
volgen. Dit gebouw omvat nu 19 klaslokalen
(plus drie die tijdelijk dienen als verblijfsplaats
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voor leerkrachten), een ruime bibliotheek, een mediazaal, een computerlabo en drie wetenschapslabo's, zoals
vereist door het Bestuur volgens de
bouwvoorschriften voor scholen binnen de affiliatie. Twee lokalen zijn
samengevoegd om te dienen als één
zaal op het gelijkvloers, voor ons sociaal werk.
We zullen ons volgend jaar, als
de oudere leerlingen naar het 8ste
leerjaar gaan, kandidaat moeten
stellen voor affiliatie met de Central
Board of Secondary School (CBSE).
Aan alle affiliatie-bouwvoorschriften
tot het 12de leerjaar is in dit gebouw
al voldaan. De labo's, de speelplaats
enz. zullen eerst worden ingericht en
uitgerust vooraleer we ons kandidaat
stellen voor de affiliatie.

Steun voor de Kasturbaschool
We hebben u al eerder verteld
over onze samenwerking met het
Kasturba-internaat dat op slechts
100 meter ligt van onze Sint-Antoniusschool in Rahrai. Het is een door
de overheid gerund internaat voor
arme meisjes zowel uit de dorpen in
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totaal verblijven er een 100-tal meisjes. Als ze het 8ste leerjaar achter de
rug hebben, zouden ze naar een anopenbare sector kunnen steunen en lokaal
dere school moeten gaan, maar de realiteit is
met hen kunnen samenwerken om het effidat ze terugkeren naar hun dorp en niet meer
ciënter te maken.
naar school gaan. Wij hebben deze kinderen
opgevolgd en we sponsoren hen nu, zodat ze
De scholen hernemen langzaam hun
toch naar de hogere klassen kunnen.
gewone activiteiten
Onlangs bouwde de overheid een hostel
De overheid van de staat Uttar Pradesh
voor wat oudere meisjes naast het bestaande
was
de eerste die de scholen in verschillende
internaat. Toen we één en ander nader gingen
fasen heropende voor kinderen van het 1ste tot
bekijken, realiseerden we ons dat er een school
de
de
het 12de leerjaar. Het 9de, 10de, 11de en 12de leervan de overheid vlakbij ligt voor het 9 en 10
jaar heropenden in oktober 2020, het 6de tot
leerjaar, die echter lange tijd disfunctioneel is
het 8ste in februari en de basisklassen, van het
gebleven. We grepen de kans om deze school
1ste tot het 5de, op 1 maart. De scholen moeten
nieuw leven in te blazen door leerkrachten te
ste
de standard operating procedure (SOP) voor
detacheren zodat kinderen die het 8 leerjaar
scholen toepassen, die onder meer inhoudt:
hebben afgemaakt in het Kasturba-internaat
geen grote bijeenkomsten, overal maskers,
voortaan in het nieuwe hostel kunnen verhanden ontsmetten, enz. De autoriteiten beblijven en naar school kunnen blijven gaan
zoeken elke school om te controleren of de
tot en met het 10de leerjaar. Uiteraard zullen
SOP wordt opgevolgd. De leerlingen kunnen
kinderen die in de buurt wonen en niet in
niet verplicht worden om naar school te komen
het hostel hoeven te verblijven, ook naar deze
en de ouders moeten daartoe eerst schriftelijk
openbare school kunnen komen. Dit is een
toestemming geven.
goed voorbeeld van de manier waarop we de
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Er moest ook worden voorzien
in transport voor de kinderen die
opnieuw schoollopen, dus rijden de
schoolbussen weer, nadat ze een jaar
hebben stilgestaan. Helaas zijn de
mensen in de omgeving die vroeger
zorgden voor privé-vervoer aan de
lockdown ten onder gegaan. Velen
van hen hebben hun voertuigen
van de hand gedaan. We zouden
graag een oplossing vinden voor dit
probleem.
De Corona-keten lijkt te zijn
gebroken in de omgeving van ons
dorp: er zijn recent geen gevallen
gerapporteerd. Nochtans houden de
mensen in het dorp zich aan geen
enkel Covid-protocol : ze zijn teruggekeerd naar hun gewone levens.
Wij duimen en hopen maar dat de
situatie blijft verbeteren en dat we
geen nieuwe golf van besmettingen over ons
heen zullen krijgen.

In de Sint-Antoniusschool in Dugawar
zijn de kinderen blij met de nieuwbouw
en de kleurige
g klaslokalen.

Het Opperste Gerechtshof over
schoolgeld
Ouderverenigingen en verenigingen van
eigenaars van privé-scholen in verscheidene
staten zijn naar de rechtbank getrokken om
een oplossing te eisen voor hun problemen.
Het was een diepe teleurstelling voor de ouders toen het Opperste Gerechtshof in februari
aankondigde dat ze de scholen het volledige
schoolgeld zullen moeten betalen voor de
duur van de pandemie. Ze zullen schoolgeld
moeten betalen vanaf maart vorig jaar maart,
en dat kan gebeuren in 6 termijnen. Het hof
verklaarde ook dat, of er betaald wordt of niet,
geen enkel kind kan geschrapt worden uit de
lijst van ingeschreven leerlingen en dat de
leerlingen van het 10de en het 12de leerjaar niet
kunnen worden verhinderd om deel te nemen
aan hun examens. Ouders die het schoolgeld
niet kunnen betalen dienen daarover te gaan
spreken met de betrokken school.
In sommige scholen zou deze situatie ertoe kunnen leiden dat ouders die veel schulden
hebben overgeleverd worden aan de willekeur
van de school en het valt te vrezen dat ouders
zich hierdoor gedwongen zullen voelen om
hun kinderen van school te halen, vooral als
ze meer dan één schoolgaand kind hebben.
Ouders uit de verschillende dorpen komen
hier in groep vragen om hun de schoolgelden
kwijt te schelden. We lossen de problemen
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met elk individueel gezin op. In Rahrai hebben
we het schoolgeld voor iedereen verlaagd. We
trachten te vermijden dat kinderen schoolverlaters worden, en willen zo snel mogelijk
weer zo veel mogelijk kinderen op onze scholen
verwelkomen.
Onlangs zijn de inschrijvingen voor het
volgend schooljaar begonnen. Aangezien dit
vorig jaar niet is kunnen gebeuren, zien we
voor dit schooljaar nog veel meer kandidaten
dan gewoonlijk. Ons nieuwe gebouw in Dugawar heeft een capaciteit van meer dan 500
kinderen, dus hopen we dat de inschrijving
vlot zal verlopen.

Nieuws uit Tahirpur
Onze mensen in de leprakolonie in Tahirpur blijven overleven met behulp van de
karige steun van de overheid. De meeste leprozen die leefden van de liefdadigheid van
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1,38 miljard hoopt India
300 miljoen mensen te
vaccineren tegen augustus 2021. Dertig miljoen
gezondheidswerkers en
beambten in de frontlijn (politie, soldaten)
zijn gevaccineerd voor
eind februari en vanaf
begin maart is begonnen met de 60-plussers
en mensen ouder dan
45 met co-morbiditeit.
Aanvragers moeten zich
registreren via een moDe studenten verpleegkunde die
biele app.
werden gesponsord door Het Werk
Roy Mathews, onze
der broden van Sint-Antonius
uitvoerende
directeur,
hadden ext
xtra ste
eun nodig
g dit jaar.
was een van de eer sten die de eerste dosis
kreeg toegediend in een
plaatselijk openbaar
ziekenhuis. Wij doen nu
het nodige om ouderen
te helpen transporteren
uit hun dorpen naar de
vaccinatiecentra, maar
het was schokkend,
vast te stellen dat de
meeste ouderen een
foute geboortedatum
in hun identiteitskaart
hadden laten zetten
(Aadhar). Zo staat op de
de bevolking, verloren hun inkomsten want
identiteitskaart
van
een
van de oudste leden
door pandemie-restricties zoals social distanvan
onze
zelfhulpgroepen,
die achter in de
cing kunnen zij geen mensen benaderen. We
zestig is, haar leeftijd opgegeven als 52 jaar...
hebben steun verleend aan de ouders van de
India heeft in het verleden al ervaring
leerlingen die wij sponsoren, die extra steun
opgedaan
met grootschalige en gerichte vacnodig hadden voor het verdergezet onderwijs
cinatiecampagnes
tegen allerlei ziekten, zoals
van hun kinderen. Eind november keerden de
mazelen,
tetanus
en
difterie, dankzij zijn natistudenten verpleegkunde die we sponsoren
onale Universal Immunization Program, dat elk
terug naar hun scholen in buurstaat Punjab.
jaar 26,7 miljoen pasgeborenen en 29 miljoen
Dat de school hulplessen inrichtte voor de
zwangere vrouwen inent. Het land heeft ook
kleintjes in de kolonie was een grote opluchpokken en polio uitgeroeid.
ting: zij bleven leren terwijl alle scholen dicht
De openbare ziekenhuizen zullen de maswaren. « We hebben al veel erger meegemaakt,
savaccinatie gratis uitvoeren, terwijl privéook dit zullen we wel overleven » : ze zijn ervan
ziekenhuizen tot 250 roepies per dosis kunovertuigd dat het allemaal wel zal lukken.
nen vragen. Twee vaccins, Covishield (Astra
Zeneca) en Covaxin (Indian) worden momenteel
De grootste vaccinatie-operatie ter
toegediend. India is een van de grootste vacwereld
cinproducerende landen ter wereld en deze
De COVID-19 vaccinatiecampagne begon
twee vaccins worden allebei aangemaakt in
in India op 16 januari. Met zijn bevolking van
India.
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