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

Terug naar
school
Een grote stap
naar het nieuwe
normaal !
In verscheidene staten in India zijn de scholen weer open na
maanden sluiting omwille van
de pandemie. De
meeste scholen
heropenen in fasen, met beperkte
leerlingenaantallen en met regels voor social distancing. Hoewel er wordt gevreesd voor een derde golf in
de nabije toekomst werd de opvoeding van de
kinderen toch belangrijker geacht dan het risico
dat hiermee gepaard gaat. De data geven aan
dat de positiviteitsratio in de populatie hoog is
en zelfs als er een nieuwe golf zou uitbreken
zal die mogelijk niet zo'n zware belasting van
de ziekenhuizen en zoveel doden met zich meebrengen als we hebben gezien tijdens de tweede
golf. Voor veel leerlingen was de heropening van
de school een pure noodzaak, om hun studies
te kunnen voortzetten zonder zware gevolgen
van de onderbreking. De online lessen hebben
de kloof tussen rijk en arm dieper gemaakt.
Terwijl de privéscholen en hun leerlingen vlot
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overschakelden op online lessen, hadden de
gemeenschapsscholen daar moeite mee. Hun
leerlingen hadden vaak geen laptops of smart
phones en geen toegang tot internet, waardoor ze een achterstand kregen. Velen zijn na
17 maanden zelfs het alfabet vergeten. Maar
de Indiase schoolwetgeving schrijft voor dat
kinderen tot de vijfde klas automatisch mogen
overgaan. De bedoeling daarvan was, de druk
van de schouders van de kinderen te halen
terwijl ze werden opgevangen in een begripvolle
leeromgeving. De scholen hebben die regels
ook dit jaar gevolgd, ondanks dat het leerprogramma voor zovele leerlingen is onderbroken.
De situatie was dezelfde voor alle kinderen
in ons project in de Tahirpur Leprakolonie. De
basisscholen in Delhi zijn nog niet opnieuw
geopend, maar ons schoolhulpprogramma in
de kolonie is wel open en de leerlingen volgen
daar de lessen. De bewoners van de kolonie
mochten de campus niet verlaten gedurende de
pandemie en dat heeft geholpen om het virus
daar weg te houden. Alle provisies, zoals voedsel, medicijnen enz., zijn ter plaatse voorzien.
Terwijl de mensen stierven in Delhi, waren zij
daar veel veiliger.
De pandemie heeft de kloof tussen de
geslachten wel dieper gemaakt op het gebied
van onderwijs. Veel gezinnen verkozen om de
opvoeding van hun zonen voorrang te geven en
die van de meisjes op een zijspoor te zetten. Devi
(schuilnaam) is een van de meisjes van de SintAntoniusschool die in een dergelijke situatie terechtkwam. Haar beide broers kregen een smart
phone en bijlessen om zich voor te bereiden op
hun examen. Devi had geen eigen smartphone
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en moest bovendien alle huishoudelijke taken
echt niet hebben, dan helpen we hen op fivolbrengen. Zoals zovelen bezat ze bovendien
nancieel vlak.
geen schoolboeken. Op die manier verloor ze
De lockdown heeft in het algemeen een
geleidelijk de band met de online lessen en
nefast effect gehad op meisjes, zoals blijkt uit
slaagde ze niet voor haar examens. Ze was
het stijgend aantal kindhuwelijken en kinontmoedigd en wilde niet terug naar school.
derarbeid. In India mogen meisjes onder de
We namen het initiatief om haar te motiveren
leeftijd van 18 volgens de wet niet trouwen.
om toch terug te komen. In extreem armoeMaar op het platteland zien we het hoogste
dige gemeenschappen worden meisjes toch al
aantal kindbruiden in de wereld, niet minder
niet aangezet om te studeren. Als ze eenmaal
dan 1/3 van het totale aantal in de wereld. In
thuisgebleven zijn, is het moeilijk om hun
het projectgebied van Rahrai zagen we dat vele
familie te overhalen
om hen weer naar
« Na een afwezigheid van twee jaar ben ik in de tweede week van
n se
s ptember teruggekkee
erd
rd
school te laten gaan.
naar de projectgebieden. De heropening van de school was de ge
elegenheid voor mij om
o
hen ter plaatse te bezoeken. Het was een ware vreugde om terug naar de campus te gaa
an
We doen ons best
en het leven te zien hervatten waar het was stilge
g vallen. » Mollyy Sebastian
om zoveel mogelijk
meisjes die uitgevallen zijn, terug te
winnen. Sommige
ouders kiezen voor
een andere school
en laten hun kinderen naar de lokale
Hindi middelbare
school gaan om het
hoge schoolgeld voor
kwaliteitsonderwijs
uit te sparen. Als we
weten dat dergelijke
ouders de middelen
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meisjes jonger dan 15 getrouwd zijn. Zelfs
een van onze personeelsleden in de school
in Rahrai huwelijkte in juli haar 15-jarige
dochter uit. De lockdown en het feit dat een
uithuwelijking kosten bespaart zijn de twee
voornaamste redenen voor deze stijging.
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In onze scholen
Voortijdige schoolverlaters
en nieuwe inschrijvingen
De intensiteit van deze periode van
pandemie is voelbaar aan het aantal
voortijdige schoolverlaters in onze SintAntoniusscholen. In Rahrai is 40 % van
de leerlingen nog niet teruggekeerd naar
school, zelfs twee weken na de heropening.
In Dugawar is zo'n 25% niet opgedaagd. De
voornaamste reden voor de afwezigheden
is het schoolgeld. Veel ouders hebben kinderen bij ons van school gehaald en sturen
hen nu naar de openbare scholen in de
omgeving. We hebben al een groot deel van
ons schoolgeld geschrapt, veel meer dan
de overheid aan de scholen had gevraagd.
Tegen het midden van september
waren in Rahrai 120 nieuwe leerlingen
ingeschreven en in Dugawar 200. De ouders aarzelen nog om hun kleintjes naar
school te sturen, omdat ze vrezen voor een
derde golf. De inschrijvingsperiode voor de
jongste kinderen wordt dit schooljaar dan ook
verlengd. Als de gezondheidssituatie stabiel
blijft, verwachten we dat er zich dit schooljaar
nog veel nieuwe leerlingen zullen aanmelden.

Vaccinatiecampagne
De overheid had beloofd, dat alle volwassenen zouden gevaccineerd zijn tegen eind
2021. Maar de onzekerheid blijft of ze over
voldoende dosissen zal beschikken. Volgens
de Indiase volkstelling uit 2011 zijn zo'n 900
tot 950 miljoen mensen hier 18 of ouder en
dus kandidaat om te worden gevaccineerd.
Voorlopig tellen we bijna 15 % volledig gevaccineerden en 50 % die een eerste prik hebben
gekregen. India drijft nu zijn vaccinatiecampagne op om een derde golf te vermijden. Momenteel krijgen enkel 18-plussers het vaccin.
Covaxin, het vaccin dat in India is gemaakt,
wacht nog op de goedkeuring door de Wereld
Gezondheids Organisatie en het gebruik ervan
voor kinderen in India wordt nog bestudeerd.
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Het merendeel van ons personeel is volledig gevaccineerd en enkelen wachten nog
op hun tweede dosis. Hoewel de dorpelingen
aanvankelijk aarzelden om zich te laten vaccineren heeft de tweede golf en het aantal
mensen dat toen is gestorven aan Covid hun
wel van gedacht doen veranderen.

5 jaar sinds onze eerste
twaalfdejaars afstudeerden
Vijf jaren zijn verstreken sinds onze eerste
groep leerlingen van de Sint-Antoniusschool
in Dugawar afstudeerde aan het hoger middelbaar. Velen van degenen die het Werk der
broden een goed hart toedragen hebben mij
gevraagd naar de leerlingen die afstudeerden
aan de Sint-Antoniusscholen. Hoewel het lastig
is om in contact te blijven naarmate de jaren
verstrijken, vernemen we toch geregeld nieuws
van hen. Velen komen sporadisch eens terug
naar school om ons gedag te zeggen en sommigen komen graag op bezoek bij onze laatste- en
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voorlaatstejaars om hen te motiveren met hun
verslag over hun ervaringen in de wereld. De
overheid en de publieke sector hebben elk hun
eigen examens om kandidaten voor posities
te rekruteren. Na het twaalfde jaar kunnen
afgestudeerden hun toekomstige loopbaan
bepalen en zich voorbereiden op de verschillende examens die kunnen leiden tot een baan
bij de overheid. Deze examens behoren tot de
meest gewilde in India en hiervoor slagen is
voor velen een droom die bewaarheid wordt.
Het minimale diploma dat vereist is voor deelname hangt af van de positie waar de aspirant
naar streeft. Een bachelor biedt toegang tot
vele verschillende posities. Honderdduizenden kandidaten nemen elk jaar deel aan deze
examens en alleen de allerbesten krijgen een
baan.
We zijn er erg trots op dat veel van onze
leerlingen zijn geslaagd in een aantal van deze
examens en al aan het werk
zijn in verschillende overheidssectoren. Sommigen
van jullie herinneren zich
misschien Pallavi, waar over we al spraken in een
voorgaande nieuwsbrief
(ACB-News 53, 2016). Ze
is afgestudeerd in 2016
en werd overheidsbeambte
in 2019. Ze werkt voor de
centrale overheid in Delhi.
Toen Kushi kwam ons
twee jaar geleden op school
kwam opzoeken, was ze
overgelukkig en blij ons te
kunnen vertellen dat ze was
geselecteerd door WIPRO,
een Indische multinational
die diensten levert op het
gebied van IT, consulting
en business processes. Ze
was er erg trots op dat degene die haar had geïnterviewd, haar gevraagd had
aan welke school ze had
gestudeerd. Kushi werkt
nu als project manager in
Maharashtra.
Nirbhay studeerde af
in 2017 en kreeg onlangs
een baan in het Delhi Development Authority. Lalith,
nog een afgestudeerde uit
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2017, werkt nu bij de Indiase Luchtmacht.
Deepender werkt dan weer bij de Indiase post
als postmeester.
En zo werken er nog veel anderen op verschillende posities in verschillende delen van
het land. Artsen, verpleegsters, fysiotherapeuten, ingenieurs, IT-ers, in overheidsdienst
of bij privé-bedrijven... er werken nu oudleerlingen in vele domeinen. Er zijn slechts
weinig meisjes getrouwd. Sommigen van hen
werken nu bij ons als leerkracht.
Het feit dat ze vloeiend Engels spreken
heeft onze oud-leerlingen goed geholpen bij
hun examens. De zware omstandigheden van
hun kinderjaren helpen hen nu om wilskrachtig hun doelstellingen te bereiken. Ja, onze
school heeft zijn bijdrage geleverd, door hen
voor te bereiden om in competitie te gaan met
hun leeftijdgenoten in de steden - en te slagen ! Zo maken zij ons dus op hun beurt trots !

Veell oud
Ve
ud-l
-lee
-l
eerlinge
ee
g n vvan de Sint
ntt Antoniusscholen bou
nt-A
o wen
n nu een
succ
su
c essvoll be
cc
bestaan
e
op
p, zo
oal
a s Kush
hi, Pallavi, Nirbha
hayy en De
Deep
epende
er...

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

ACB-09-2021.indd 4

04/10/2021 18:05:01

