
Woensdag 25 Oktober 
 
Op woensdag 25 Oktober ben ik met Jurgen van Ast vertrokken voor een reis naar India.  
Doel van de reis was het bezoeken van projecten die gesteund worden door Stichting Jiander Fonds. 
 
Na een vlekkeloze vlucht Dubai zijn we uiteindelijk op donderdagmorgen rond 9.00 uur 
aangekomen in Bangalore, waar het tijdsverschil met Nederland 3,5 uur bedraagt. Na het 
afhandelen van de immigratieformaliteiten zijn we op het vliegveld zeer warm verwelkomd door 
Father Salu en Brother Binu, respectievelijk priester en broeder die leiding geven aan het eerste 
project dat we gaan bezoek, de St. Norbertschool in T.Narasipura. 
 
Per auto zijn we richting Mysore / T.Narasipura vertrokken, een plaats die ruim 300 kilometer onder 
Bangalore ligt. Bangalore is een metropool met me dan 10 miljoen inwoners. Ondanks de kennis van 
dat feit, blijft de impact van de turbulentie en chaos vooral in de straten Bangalore immens. 
Onderweg hebben we heerlijk geluncht en om maar meteen te acclimatiseren hebben voor een 
currygerecht gekozen. Blijft bijzonder welke heerlijke maaltijden ze in deze landen kunnen maken 
voor (lage) bedragen die wij ons niet kunnen voorstellen. 
 
Rond 3 uur in de middag zijn we uiteindelijk aangekomen op de school waar Salu samen met Babu, 
eveneens priester, en Binu leiding aan geeft. 
 
Salu is na zijn Masterstudie, die hij genoten heeft in Nederland, teruggekeerd naar India, om in de 
staat Zuid India een sociaalproject te ontwikkelen. 
Salu heeft in NL zijn Mastertitel gehaald en daarvoor een scriptie geschreven over de effecten die 
een structureel educatietraject kan hebben op de totale sociale ontwikkeling van een 
plattelandsleefgemeenschap.  
 
Onder auspiciën van de Canonry uit Mananthavady, heeft Salu in T.Narasipura  een school 
neergezet, waarbij zijn uiteindelijke droom en doel is om alle leeftijdsgroepen vanaf 3 jaar t/m 20 
jaar van passend onderwijs te voorzien. 
Onderwijs voor de allerkleinsten in de peuterklasjes tot het bieden van onderwijs op 
Universiteitsniveau voor die jongeren die dat niveau aankunnen. Zoals gesteld is de intentie van de 
school dat de jongeren met hun kennis, vaardigheden en houding, die ze op school opdoen, 
structureel van betekenis kunnen zijn voor de ontwikkeling van het gebied. 
 
In maart 2015 had ik reeds een bezoek gebracht aan Salu en zijn project, waarbij het een van 
schoolgebouwen van nu, toen nog in aanbouw was. Foto 2015. 
 



 
 
 
Het blijft indrukwekkend te zien waar de gedrevenheid, vasthoudendheid en ideologie van Salu en 
zijn collega’s nu in 2017, 2,5 later na ons eerste bezoek, tot geresulteerd heeft. 
Inmiddels zitten er 872 leerlingen op school en werken dagelijks 61 stafleden  mee aan het geven en 
faciliteren van onderwijs. Foto 2017. 
 

 
 
 
Stichting Jiander Fonds is betrokken geweest bij de realisatie van de scheikunde-, natuurkunde- en 
computerlokalen. Tevens is een bijdrage geleverd om meerdere beamers en schermen aan te 
schaffen en tot slot de basketbalpalen voor het sportveld voor de school. 
Het resultaat maakt indruk op ons en is van een niveau, wat je eerlijk gezegd niet verwacht in een 
land als India. 
 



 
 

 
 
Na de eerste vermoeiende dag hebben Jurgen en ik heerlijk gegeten in de schoolfaciliteit, waar Salu, 
Babu en Binu ook wonen en waar wij ook onze slaaplek hebben toebedeeld gekregen. 
 
Vrijdag 27 oktober 
Op de vrijdag hebben we 's morgens eerst een dienst bijgewoond die de priesters en broeder iedere 
morgen verzorgen. Het is indrukwekkend te zien met welke overgave zij hier vorm aan geven om 
vervolgens als echter fieldworkers weer over te gaan tot alle orde van de dag. 
 
Vlak voor schoolaanvang kwam de een na de andere schoolbus (9 stuks) aanrijden om in meerder 
etappes de kinderen uit de kring rond 30 kilometer rond school op te halen.  Het was een bijzonder 
vrolijk en hartelijk tafereel! 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
De kinderen zijn stelden zich uiteindelijk gedisciplineerd op het schoolplein op, waarna het 
schoolappel plaatsvond. Salu stelde ons voor aan alle kinderen als real fathers. 
Een titel die we eigenlijk best voor het verblijf in India wilden dragen . 
 
Die ochtend en middag hebben we uitgebreid de ontwikkeling van de school met Salu besproken 
waarbij alle details, alle facetten waar hij als 'general manager' van de school mee te maken krijgt, 
aan de orde zijn gekomen.  
 
Het is bijzonder is het te zien dat alleen al in de ochtend hij tientallen telefoontjes krijgt van ouders 
die vragen hebben over de schoolontwikkelingen en -prestaties van hun kinderen. 
Salu stipt hier een Indiaas dilemma aan, dat onlangs ook in Nederland het nieuws heeft gehaald . 
Namelijk het feit dat veel ouders hele hoge, veelal veel te hoge, verwachtingen hebben ten aanzien 
van de prestaties van hun eigen kinderen. 
De meeste ouders hebben nagenoeg zelf geen opleiding genoten, ook niet op overheidsscholen. 
Eigenlijk weten de ouders niet goed wat ze van een school mogen verwachten en denken, nu hun 
eigen kinderen wel naar school kunnen en mogen, dat ze tot de grootste prestaties in staat zijn. Dat 
veroorzaakt stress niet alleen bij de leerlingen, maar uiteindelijk ook bij de schoolleiding en 
onderwijzend personeel om de verwachtingen van de ouders op de juiste wijze bij te stellen. 
 
De St. Norbertschool biedt  onderwijs op een niveau dat nog nooit eerder daar in de regio is 
aangeboden. Kinderen in een cirkel van 30 kilometer om T.Narasipura komen naar deze private 
school. Daarbij is er bewust voor gekozen dat er niet gekeken wordt welke achtergrond de kinderen 
hebben. Dus ongeacht de kasteafkomst, alle kinderen mogen naar deze school waar in elk geval het 
standaard lesprogramma wordt gegeven jn de lokale taal Kannada.  
Tevens wordt onderricht in de Engelse taal waardoor de school zich English Medium School mag 
noemen. 



Daarmee onderscheidt de school zich in ieder geval van overheidsscholen waar alleen onderwijs in 
Hindi wordt gegeven. Met name de jongste kinderen pakken het leren van de Engelse taal snel op. 
 
De overheidsscholen zijn veelal kleiner, waarbij de accommodatie slecht is en het onderwijzend 
personeel wel eens uit zichzelf een snipperdag neemt ........ 
Het bijzondere is dat het personeel op overheidsscholen meer verdienen dan personeel op een 
private school, zoals de St. Norbertschool. 
Aan Salu en zijn medewerkers is het derhalve de taak om de juiste staf aan te nemen met de juiste 
motivatie en die tevens het idealisme natreven waar Salu, Babu en Binu voor staan.  
 
St. Norbertschool 
Bij zijn toelichting op de ontwikkelingen van de school licht Salu toe, dat hij zich bewust richt op de 
realisatie van 1 groot project met impact voor een groter gebied, in plaats van meerdere kleinere 
projecten in de omgeving of een nog groter gebied. 
 
Naar zijn mening is India er niet armer geworden in de afgelopen decennia en help je de mensen 
juist door ze zich te laten bewust worden van de mogelijkheden om te werken aan een 
zelfvoorzienend leven. 
Deze vorm van ontwikkelen staat voor hem gelijk aan helpen op de langere termijn en heeft  
zijn voorkeur heeft. Naar zijn mening moet je de mensen helpen systemen te bouwen.  
 
Wanneer je mensen helpt zonder ze te wijzen op en leren van eigen mogelijkheden om 
zelfvoorzienend te leven, is het naar zijn mening slechts korte termijn gericht. 
Uiteindelijk kun je niet iedereen tegelijkertijd helpen, zo is de wrange constatering ook van Salu. 
Het lijken slechts een paar volzinnen van hem, maar de betekenis wordt ons in alle omvang duidelijk. 
 
Door kinderen van alle achtergronden te accepteren, die bewust níet op school overnachten, 
probeert hij de integratie van 'alle achtergronden' te bevorderen. 
Kinderen slapen gewoon thuis en zo wordt getracht dat ze het geleerde, de discipline en houding 
van school ‘meenemen’ naar huis. 
Alle kinderen dragen bewust hetzelfde uniform, iedereen is immers gelijk. 
Ook laat hij kinderen tot de school toe die het onderwijs helemaal niet kunnen betalen.  
Het studiegeld om een jaar naar school te kunnen gaan bedraagt ongeveer, inclusief uniform,  
tas en de boeken kosten ongeveer € 300 per jaar. 
Van het totaal aantal kinderen op school mag conform doelstelling 15% van de kinderen zónder het 
betalen van studiegeld naar school. 
 
De kinderen ontwikkelen zich snel en praten sowieso al sneller Engels die hun eigen ouders.  
De school wil uiteindelijk de beste leerlingen de mogelijkheid bieden om een universiteitsniveau te 
halen, maar dat zal zeker niet voor iedereen weggelegd zijn. 
Na de schoolperiode hebben deze kinderen de mogelijkheid om te gaan werken of zelfstandig te 
functioneren.  Hiermee kunnen de kinderen een rol spelen binnen de eigen dorp waar ze opgroeien, 
waarbij veelal degene die geld kan verdienen, een groot deel van het gezien c.q. de familie draagt. 
 
Een voorbeeld daarvan is Rajani. 
Hij is door Salu in 2012 opgepikt en begeleidt door zijn schoolperiode. 
Nu werkt Rajani bij Salu als onderwijzer op de St. Norbertschool en is inmiddels in staat om voor zijn 
ouders, zijn zus met man en kinderen en zichzelf een nieuw groter huis te bouwen. 
 
Die avond hebben Salu, Babu en Binu ons meegenomen naar een kleine bergtop waar bovenop een 
tempel gevestigd is. Enige probleem is was dat deze tempel alleen te bereiken was door het 
beklimmen van 565 traptreden. 



 

 
 
 
Een vermoeiende actie, maar deze 2 bijna 50-ers uit Nederland hebben de 3 priesters uit India met 
vlag en wimpel verslagen. Wederom vond Salu de naam 'real father' echt op plaats.  
 
Afsluitend aan de avond hebben we samen met hen en tevens 2 priesters uit Duitsland en Amerika, 
die eveneens projecten bezochten, gegeten en een biertje gedronken. 
 
Zaterdag 28 oktober 
 
Op de zaterdagochtend zijn Jurgen en ik meegereden naar een kapel in T. Narasipura waar iedere 
ochtend een van de priesters een dienst verzorgd. 
Deze kapel / huis wordt bewoond door 4 zusters die ons na de dienst een heerlijk ontbijt hebben 
aangeboden. 
Na deze hartelijke ontmoeting hebben we onze koffers gepakt en heeft Salu ons meegenomen naar 
Kerela het gebied waar hij is opgegroeid. 
Na een lange autoreis zijn we geëindigd in het klooster van Manathavady waar we die nacht 
uiteindelijk ook zouden overnachten . 
 



 
 
In de middag hebben we een theeplantage bezocht en tevens een fabriek waar uiteindelijk het 
gehele productieproces plaatsvind. De medewerkers aldaar vertelden vol trotst hun bevindingen en 
ervaringen en de eigenaar van de plant nodigde ons uit voor ....... uiteraard een kopje thee. 
 
Die avond hebben we een zogenaamde vesper met een dienst bijgewoond.  
Tijdens deze mis werden liederen door de ruim 20 om en nabij 16-jarige jongeren die in het klooster 
een opleiding genieten. Aan het einde van een 3 jarige periode wordt beoordeeld welke jongere 
definitief kiest voor de opleiding van priester. 
De jongeren komen allen uit Kerela en hebben allen dezelfde geloofsrichting binnen het katholiek 
christelijke geloof. Salu licht toe dat gemiddeld 3 tot 5 van deze jongeren definitief doorstromen 
naar de priestersopleiding. De anderen keren terug naar de ‘gewone maatschappij’ waarbij de 
discipline die ze tijdens de eerste opleiding aangeleerd hebben gekregen, hen veelal verder brengt 
dan degenen die een dergelijk opleiding niet genoten heeft. 
 
Na de Vesper neemt Salu ons mee naar de theeplantage op de heuvels en bovenop de heuvels 
voeren we leuke gesprekken. Salu zou graag op de betreffende heuvel een rustoord willen bouwen 
zodat hij daar ooit, op zijn toekomstige oudedag daar van de rust en bezinning kan genieten. 
Het zou daar ook wel een soort van meditatieoord van willen maken. 
Hij licht toe dat het klooster van Mananthavady een Canonry is en geen Abbey (Abdij). 
In een Abbey staat het ceremoniële aspect veel centraler dan in een Canonry en een Abbot heeft 
binnen de kerk meer status dan een Canonry. 
Fieldworkers zoals Salu geven niet zoveel om status en teveel kerkelijke ceremonie,  
zo bemerken wij.  
Wel gaven we aan het wel een gemiste kans is, daar de meeste Abdijen hun eigen bier brouwen, 
waar Salu zeer hartelijk om moest lachen. 
 
Zondag 29 oktober 

 
Deze zondagochtend zijn we vroeg met de auto vanuit Mananthavady vertrokken naar Mysore om 
de rechtstreekse lijnbus te nemen naar het vliegveld in Banagalore.  
Uiteindelijk hebben we nog kunnen ontbijten met Salu in Mysore, waarna we afscheid hebben 
genomen van hem en hem bedankt voor de hartelijke ontvangst en gastvrijheid.   
 



Vervolgens zijn via Delhi naar Indore gevlogen. In het geheel was het een hele lange reisdag die 's 
ochtend om 6.00 startte en eindigde om 23.00 uur in Indore waar we van het vliegveld werden 
opgepikt door Father Lucas. 
Tijdens het drinken van een paar biertjes hebben we veel gepraat en gelachen met Lucas.  
We hebben herinneringen opgehaald van mijn bezoek van maart 2015 aan het ziekenhuis waarvan 
Lucas de algemeen directeur is. 
Het ziekenhuis was destijds nog in aanbouw, maar momenteel en sinds november 2016 volledig in 
operatie. We sliepen bij hem thuis waarbij we ieder de beschikking hadden over een eigen kamer 
met toilet en wc.   
 
Maandag 30 oktober 
 
Na het ontbijt bij Lucas thuis heeft hij ons uitgebreid het ziekenhuis laten zien. 
 
In 2015 heb ik het gebouw 'in aanbouw' gezien en uiteindelijk foto's en verslagen van andere reizen 
van februari jl, maar de werkelijkheid is nog veel imposanter.  
Wat staat een bijzonder mooi gebouw! In één woord: indrukwekkend. 
Eigenlijk bizar om te zien wat Lucas de afgelopen jaren heeft gepresteerd.  
Met ontzettend veel doorzettingsvermogen en executiekracht heeft hij dit ziekenhuis draaiende 
gekregen.  
 

 
 
Het ziekenhuis is gebouwd om ook de allerarmsten die juiste gezondheidszorg te kunnen bieden. 
Lucas licht toe dat in India, dat momenteel 1,4 miljard inwoners heeft nog steeds 350 miljoen 
inwoners een daginkomen heeft van minder dan € 1,00. 
Een onvoorstelbaar groot aantal mensen, die geen geld overhouden om goede medische verzorging 
te kunnen bekostigen. Lucas geeft aan dat de overheid de focus anders heeft liggen en veel 
overheidsgeld bedoeld voor de armeren, de juiste doelgroep niet bereikt vanwege de corruptie die 
in het land, zeker bij overheidsfunctionarissen, nog steeds heerst. 
 
Het Bisdom wil de gezondheidszorg bereikbaar maken voor de allerarmsten, ongeacht religieuze 
afkomst. Om die reden heeft het Bisdom van Indore jaren geleden grond aangekocht waarop dit 
ziekenhuis gebouwd is. Stichting Jiander is één van de donateurs die de uiteindelijke realisatie 



hebben mogelijk gemaakt. 
 
Daarbij wordt een systeem gehanteerd, waarbij de rijkere patiënten altijd hun medische fees 
moeten voldoen. Bij een voldoende gezonde exploitatie kunnen de armen vrijgesteld worden van 
het betalen van de medische fees.  Deze worden dan voldaan door het Bisdom. 
 
De mensen die voor het eerst het ziekenhuis bezoeken voor een poliklinisch consult betalen een fee 
van Rps 100, wat om en nabij € 1,33 is. Een herhalingsbezoek kost € 0,66 
Een ziekenhuisopname kent verschillende tarieven voor de wat betreft de kamerkeuze. 
 
Wanneer een patiënt een private room wel kost dat Rps 2000 en daar bovenop komen Rps 800 voor 
het doktersbezoek aan het bed. 
Een semi private room kost Rps 1200 en Rps 500 voor het doktersbezoek. 
Een nacht op een algemene kamer kost Rps 500 en Rps 300 voor het doktersbezoek. 
 
In het ziekenhuis hebben we alle faciliteiten bekeken en waar mogelijk ook een kort praatje kunnen 
maken met enkele doctoren. Wat opvalt is dat de dokters vast in dienst zijn bij het ziekenhuis voor 
de periode van 9 tot 14 uur dagelijks.  De doctoren werken niet alleen vanuit het ziekenhuis,  
ze trekken ook de kleinere dorpen in om medische hulp te bieden.  Deze wordt bekostigd cq 
gesponsord door het Bisdom en mede op deze wijze wordt ook een beetje naam gemaakt voor het 
ziekenhuis. Daarnaast werken veel doctoren ook elders en/of houden er een privékliniek op na. 
Lucas geeft aan dat wel een uitdaging is om de juiste doctoren met de juiste attitude te vinden die 
zich volledig voor het idealistische doel van het ziekenhuis willen inzetten. Er zijn tal van doctoren 
die zeer financieel gedreven zijn en zich moeilijk 'laten binden'.  
 
Het was voor Jurgen en mij een boeiende onderneming om samen deze projecten in India te 
bezoeken. 
Binnen slechts een etmaal weer teruggekeerd naar Nederland, maar met veel relativerende 
ervaringen rijker…… 
 
Benno Markslag  


