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Vrijdag 22 februari 
De vertrekdag. Wij, Henk van Braak, Richard Berenschot, Ralph Berenschot, Benno Markslag 
en Derk Markslag, begonnen aan onze reis naar India. Er stond een vlucht van Dusseldorf 
naar Varanasi op de planning met tussenstops in Dubai en New Dehli. Wij hadden al 
meerdere verhalen gehoord over het immense India, over de taferelen die daar simpelweg 
op straat kunnen plaatsvinden, de bijzondere gerechten en natuurlijke de verschillende 
projecten van het Jianderfonds. Wij hadden ontzettend veel zin in deze bijzondere en 
veelbelovende reis, we waren vooral ontzettend benieuwd wat voor een reis wij zouden 
gaan maken. 
 
Zaterdag 23 februari 
In de loop van zaterdag 23 februari kwamen wij aan in Varanasi, een heilige plaats in het 
Noordoosten van India. Toen er een taxi geregeld moest worden naar onze eerste 
verblijfplaats merkten wij al dat we in India waren. Gezien het feit dat wij met 5 mensen 
vervoerd moesten worden, werd ons 1 taxi aangeboden maar zou er wel 1 koffer op het dak 
vastgebonden moeten worden. Hoewel wij het avontuur wel zagen zitten, hebben we toch 
maar 2 taxi’s genomen. De taxirit vonden wij prachtig, toen “begon” het allemaal. We waren 
letterlijk in een andere wereld beland. Iedereen reed door elkaar heen, koeien liepen over 
straat, houten palen fungeerden als steunpilaren bij meerdere bouwwerken en de claxon 
werd belangrijker dan de rem. Na een bijzondere maar ontzettend boeiende autorit waar we 
onze ogen uitkeken kwamen we aan bij Hotel Temple on Ganges. Hier hebben we ons snel 
opgefrist na een lange reisdag waarna we een avondboottocht over de Ganges hebben 
gemaakt. Lopend naar de Ganges werden we door letterlijk iedereen aangekeken en 
ervoeren wij in een minder snel tempo dan een auto hoe het op straat er nou echt aan toe 
ging.  
 
Binnen een paar seconden werden er meerdere zintuigen actief; je rook de gerechten die 
midden op straat werden gemaakt, je zag de chaos in het verkeer die tegelijkertijd altijd wel 
goed afliep, je voelde tijdens het lopen het verschil in wegdek door gaten in de grond. 
Eenmaal aangekomen bij de Ganges doken er gelijk verkopers op ons om drijvende 
bloemenkaarsjes te verkopen. Later bleek helaas dat de kaarsjes door de wind niet op de 
Ganges konden drijven. Wederom onze ogen uitgekeken tijdens de boottocht. Langs de kant 
van de rivier gebeurde zo ontzettend veel tegelijkertijd. Meerdere lijkverbrandingen en 
lichtshows met Indiase muziek vonden er plaats. Eenmaal weer aan land vond er ook een 
ceremonie plaats met verschillende dansjes, toeters en kaarsen. Nadat we een minuut of 10 
aandachtig hadden gekeken, viel ons komisch genoeg op dat er gewoon een koe middenin 
het publiek stond. Het bijzondere daaraan vonden we nog wel dat het gewoon kon, niemand 
die er iets van zei. Na de boottocht zijn we teruggelopen naar het Hotel voor een 
verrukkelijke vegetarische rijsttafel onder het genot van ons eerste King Fisher biertje. Op de 
achtergrond gezang van ceremonies en meerdere claxons, die in de loop van de avond 
afnamen maar zeker aanwezig bleven.  
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Zondag 24 februari 
Deze ochtend ging onze wekker om 05:30 uur om een 2e boottocht over de Ganges te 
maken. Zonsopgang moest nog plaatsvinden, maar het was al aardig druk bij de rivier. 
Aangezien het ochtend was kon alles veel beter worden waargenomen, zo zagen we mensen 
die de was aan het doen waren in de rivier of zichzelf aan het wassen waren. Ook vonden er 
monikken ceremonies plaats en sprongen er aapjes over de verschillende kleurrijke 
gebouwen.  
 
Maar wat ons het meest 
opviel was het feit dat veel 
mensen daar er maar gewoon 
“zijn”. Voor ons gevoel staan 
ze de hele dag op dezelfde 
plek en voeren niet heel veel 
uit. Zoals Richard het zo mooi 
zei: “In Europa moet je maar 
toegevoegde waarde hebben 
in het leven, hier in India 
“ben” je er maar gewoon”. Na 
de boottocht weer 
teruggelopen naar het Hotel 
voor ontbijt, tanden gepoetst 
en tas ingepakt voor een 
autorit naar Indara.  
 
 
Onderweg weer van alles mogen aantreffen; koeien midden op straat, fietsen die werden 
gerepareerd aan de zijkant van de weg. In totaal een paar uur onderweg geweest voordat 
we aankwamen bij de kostschool in Indara. Hier werden wij hartelijk ontvangen door de 
priesters die de school leiden en kregen wij onze kamers toegewezen voordat wij een 
rondleiding zouden krijgen. Tijdens deze rondleiding werd ons duidelijk dat de school op 
moment +/- 1030 leerlingen heeft en er Engels/Hindi medium wordt gegeven. De school was 
tijdens de rondleiding leeg aangezien het zondag was, maar een klaslokaal kon zo gevuld 
worden met 40 à 50 leerlingen. Gezien het feit dat wijzelf nog op school zitten vonden wij dit 
een hoog aantal, 25 à 30 leerlingen per klaslokaal in Nederland is al snel veel.  
 
Even later ook de andere schoolfaciliteit als de wc’s en douches bekeken waarna we de 
lepra-afdeling bezochten. Hier wonen patiënten met vergroeide benen en/of armen. Lepra is 
absoluut niet besmettelijk, maar toch worden deze mensen niet opgenomen in hun eigen 
maatschappij. Hier werd ons verteld dat de huidige patiënten ook niet uit de buurt komen, 
door schaamte voor anderen / buurtbewoners. Bij binnenkomst viel ons ook al erg op dat de 
patiënten in eerste instantie afstand hielden of zich onder een deken / gewaad probeerden 
te verstoppen. Na enige tijd stelden ze zich wel meer open en kwamen ook dichterbij, mede 
doordat wij in gesprek waren met verpleegsters van de patiënten.  
 
In verband met de afstand naar huis blijven sommige leerlingen op school, waardoor wij hen 
konden ontmoeten. Bij binnenkomst werden wij hartelijk ontvangen met een welkomstlied 
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en een bloemenketting. Er werden wederzijdse vragen gesteld die uiteindelijk hebben geleid 
tot zingen van het Wilhelmus waar (volgens ons) van genoten werd door de leerlingen. Wij 
konden met eigen ogen zien dat ze blijdschap en dankbaarheid naar ons uitstraalden. Het 
ongeloof en de waardering was te zien bij het uitdelen van een simpele pen en ballon. Na de 
ontmoeting met de vrolijke studenten zijn wij gaan eten en later richting onze kamers 
gegaan.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Maandag 25 februari 
Na het heerlijke ontbijt is er een stukje gewandeld richting 
de school, waar de leerlingen nu wel aanwezig waren in 
verband met een nieuwe schoolweek. Met grote ogen 
werden we aangekeken toen we het schoolplein betraden. 
In een interessant gesprek met de priester hebben we de 
verschillen kunnen ontdekken tussen het Nederlandse en 
Indiase schoolsysteem. Onze klassen zijn kleinschaliger, wij 
wandelen op de middelbare naar de verschillende lokalen 
bij een wisseling van een vak en wij gaan naar een 
middelbare school binnen een straal van 10 kilometer.  
 
Hierna zijn we met z’n allen naar de St. Norbert School in 
Goshi gereden. Wij werden ontvangen door 1 van de 3 
zusters, die tevens rector is op de school. Een rondleiding 
door de gehele school volgde waarin de muren in de gang 
prachtige muurschilderingen hadden. Op deze school was er 
wel nog een opvallende overeenkomst met onze middelbare 
school in Nederland, de tassen liggen allemaal in de gang 
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tijdens het maken van een examen. Het was namelijk examenperiode op de school. Na de 
rondleiding hebben we thee gedronken met onder andere de 3 zusters, die alle drie van een 
buitenlandse opleiding hebben genoten om hun kennis en ervaring op die wijze terug te 
geven aan India. Het theedrinken was de laatste activiteit op de St. Norbert School, want wij 
gingen door naar een school in Mirpur.  
 
Daar was geen examenperiode, waardoor wij wel contact hadden met sommige klassen. 1 
leerling wilde heel graag weten hoe onze namen worden geschreven, dus met behulp van de 
lerares werden al onze 5 namen in het Engels en in het Hindi op het bord uitgeschreven. Na 
een ronde door de school en een welkomsceremonie, inclusief stip op het voorhoofd en 
bloemenketting, werden wij uitgenodigd voor de lunch. De lerares van eerder had de lunch 
erg goed voorbereid, want aan eten was geen gebrek. Wij waren volgens haar “nice smart 
boys” die op het eind nog een vriendelijk bedoelde knijp in de wang kregen. Bij vertrek reed 
een lerares van de school met ons mee naar haar geboortedorp, iets verderop gelegen. De 
bewoners van het dorpje leken eerder bang voor ons, aangezien iedereen z’n huisje 
invluchtte. We hebben nog wel pennen kunnen uitdelen aan de dorpskinderen, waarna wij 
bedankt werden met een aanraking van onze voeten.  
 
Eenmaal terug bij de kostschool hebben we ons een halfuurtje kunnen terugtrekken. Hierna 
zijn we met Benno en Richard een rondje gaan lopen, richting het naastgelegen dorp. 
Verrassend genoeg waren de jongens van de kostschool die niet dagelijks naar huis gaan, 
cricket aan het spelen. Wij hebben nog een rondje meegespeeld, wat ontzettend leuk was!  
 
Na het potje cricket zijn we met z’n 4-en 
richting het dorpje gelopen. Het fijne aan die 
wandeling was dat je alles goed tot je kon 
nemen, omdat het wederom weer niet de 
snelheid had van een autorit. Er liepen koeien 
door het afval dat aan de zijkant van de weg 
lag, er werd gekookt op straat, groente en 
fruit werd verkocht naast een stinkende plas 
water en midden op de weg werd een 
vrachtwagen gerepareerd. Het was 
fantastisch om dit allemaal te mogen zien. Dit 
typende voelt het bijna onvoorstelbaar dat 
deze taferelen NU kunnen plaatsvinden in 
India.  
 
Na de wandeling zijn we weer ‘huiswaarts’ 
gegaan en hebben we weer heerlijk gegeten 
met de priesters samen. Eenmaal toen het 
donker buiten werd sloeg de vermoeidheid 
slaat toe, dus gingen we vroeg naar bed.  
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Dinsdag 26 februari 
De wekker gaat vroeg en de koude emmers water fungerend als douche doen ons goed. Na 
het ontbijt staat ons een lange reisdag te wachten. Onderweg weer van het prachtige India 
mogen genieten; bouwwerken die half af waren, koeien en geiten over straat en mensen 
zittend midden op de weg. Op straat viel het mensen op dat er “buitenlanders” vervoerd 
werden in twee auto’s dus wij werden vaak aangekeken en 1 keer werden er 
mandarijnstukjes naar onze auto gegooid door een groepje giechelende meiden.  

 
Na een rit van 12 uur uiteindelijk aangekomen in Hansa waar wij wederom een warm 
welkom kregen. De kinderen waren speciaal voor ons opgebleven om ons welkom te heten 
met meerdere liedjes, bloemen en slingers. Net zoals op de school in Mirpur zongen de 
kinderen een liedje op de melodie van een bekend kerstlied. “I want to wish you a merry 
Christmas” werd vervangen voor “We want to wish you a hearty welcome”. Na de hartelijke 
welkomsceremonie kregen wij onze kamer toegewezen en stond het avondeten al voor ons 
klaar.  
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Woensdag 27 februari  
Om 07:15 uur stond er een emmer warm water voor 
onze deur. Hiermee fijn kunnen douchen, om daarna 
een versierde eetruimte te betreden. Ik (Derk) was 
namelijk jarig deze dag en daarom is er ook voor me 
gezongen door het reisgezelschap en de priesters. Na 
het heerlijke ontbijt bestaande uit onder andere 
gebakken eieren kregen wij een uitgebreide ceremonie 
van de leerlingen van de school. Voorafgaand aan de 
ceremonie kregen wij allen een bloemstuk opgespeld 
en een stip op ons voorhoofd. Mijn verjaardag was 
niet onopgemerkt gebleven dus mocht ik een 
prachtige taart in ontvangst nemen waarbij ik volgens 
Indiase traditie een stukje taart aangereikt kreeg van 
priester Markus.  
 
De ceremonie bestond uit meerdere optreden van de 
leerlingen van het Engels medium en het Hindi 
medium. Alles werd uit de kast getrokken; de dansers 
en danseressen waren prachtig verkleed.  
 
 

Na de ceremonie begonnen de leerlingen weer 
met hun lessen, waarna wij alle klaslokalen 
bezochten. De kinderen waren (volgens ons) 
nerveus en blij om ons te zien, aangezien we 
met grote ogen werden aangekeken. Er werd 
een opgeblazen wereldbol meegenomen de 
klaslokalen in, waardoor wij de kinderen 
konden vragen om Nederland aan te wijzen. 
De vraag bleek iets te gedetailleerd, want 
Europa was wel aan te wijzen maar Nederland 
in de meeste gevallen niet. Alle kinderen 
hebben wij blij gemaakt met een pen, wat toch 
voor ons als een mooi gebaar voelde. Na de 
schoolbezichtiging werd de keuken en de 
slaapgelegenheid van de kinderen bekeken. 
Het blijkt dat de kinderen in stapelbedden 
zonder matras liggen en met 8 op 1 kamer 
slapen. Dit zette ons wel even met twee benen 
op de grond.  
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Na de lunch bij een school aangekomen, nadat we 
om 2 koeien hadden geslalomd. Nadat de 
geluidsinstallatie was aangesloten kregen wij 
wederom een prachtige welkomstceremonie.  
Na deze ceremonie mochten we alle kinderen blij 
maken met een pen. Bij het overhandigen van de 
pennen, viel ons erg op dat de kinderen geen 
oogcontact durfden te maken. De jongsten van de 
school hebben wij blij proberen te maken met een 
aantal ballonnen die wij voor ze hebben opgeblazen. 
Die poging is zeker gelukt: de ballonnen vlogen door 
de ruimte heen en alle kinderen, van de laagste tot 
de hoogste klassen, speelden ermee. De kinderen 
waren dolgelukkig. Na de gezellige tijd met de 
leerlingen, hebben wij de klaslokalen bekeken. Deze 
waren op het moment nog erg leeg, ook geen tafels 
en stoelen. Wel stond er in één van de klaslokalen 
een stier die onderdak voor de regen zocht, wat een 
komisch beeld gaf. 
 
 
 
Later op de middag hebben we een heel klein dorpje bezocht, waar we werden rondgeleid. 
Het dorpje was gelegen direct naast de school in Hansa. Tijdens de rondleiding kregen wij 
ook uitleg over de verschillende werkzaamheden die de bewoners verrichten, zo worden er 
bijvoorbeeld stroslierten aan elkaar gevlochten om uiteindelijk een matras van te kunnen 
vlechten. Eenmaal weer terug bij de school hebben we een avondgebed van de leerlingen 
meegemaakt, waarbij ze een wandelend gebed deden richting een standbeeld van Moeder 
Maria. Tijdens het avondeten interessante gesprekken mogen voeren met de priesters over 
het verschil tussen India en West Europa: het kastensysteem, de primitiviteit en 
gezagsverhoudingen. Daarmee hebben we woensdag 27 februari afgesloten.  
 
 
 
Donderdag 28 februari  
Volgens het ochtendritueel is er weer gedoucht met behulp van een emmer. Voorafgaand 
aan het ontbijt hadden we nog tijd over, waardoor we hebben geprobeerd internet te 
zoeken. Deze poging is niet gelukt, maar eigenlijk vonden we allebei 4 dagen geen internet 
ook wel eens lekker. Na het ontbijt hebben we de ochtendceremonie van de leerlingen 
bekeken. Alle leerlingen stonden in rijen opgesteld, met de oudsten van de klas achteraan en 
de leraren stonden om de rijen heen. Tijdens de ceremonie wordt er ook gezongen voor de 
jarigen van die dag. Tevens moet de klasmentor, een leerling, zijn of haar leerlingen 
controleren op van alles: schone nagels, schooluniformen in orde, etc. Indien er iets niet 
klopt, wordt dit genoteerd en zal het probleem met de desbetreffende leerling besproken 
worden. In de meeste gevallen wordt dan afgesproken dat de leerling het probleem de 
volgende schooldag opgelost moet hebben. Na het bijwonen van de ceremonie zijn wij 
doorgereden naar een school aan de zijkant van de hoofdweg waar onderwijs in het Hindi 
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wordt gegeven. Het was een kleine school, zo’n 5 à 6 klaslokalen. In 1 van de lokalen werd 
geen les gegeven, de leraar bleek absent te zijn. Wat ons sterk opviel en ons in eerste 
instantie zeer verbaasde was de motivatie van de leerlingen, ook nu hun leraar nergens te 
bekennen was. De kinderen waren namelijk heel geconcentreerd een boek aan het lezen. 
Indien bij ons op school in Nederland een leraar langer dan 20 minuten na aanvang van de 
les niks van zich had laten horen, was meer dan de helft van de klas allang vertrokken. Dit 
verschil hebben wij dus wel zeker waargenomen.  
 
Later hebben we onze tassen ingepakt voor onze vlucht naar Indore, met een tussenlanding 
in New Dehli. Op het vliegveld van Indore zijn we opgehaald door Father Lucas. Eenmaal in 
de auto viel ons al gelijk op dat Indore een relatief schone stad is vergeleken met 
bijvoorbeeld Varanasi. Later werd aan ons uitgelegd dat Indore een kleine belasting heft 
waarmee de stad schoon gehouden kan worden. Als eerste reactie hierop luidde: “Het kan 
dus wel in India”. Eenmaal bij het ziekenhuis aangekomen werden wij hartelijk ontvangen 
door meerdere nonnen met ieder hun eigen slaapkamer inclusief gepersonaliseerd 
naambordje op de deur! Later die avond is er samen gegeten, wat een ontzettend leuke 
avond was. Maar de reisdag hakte er toch wel aardig in, dus iedereen ging richting bed. 
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Vrijdag 1 maart 
Deze ochtend hebben wij samen met Benno en Richard een wandeling gemaakt buiten de 
ingang van het ziekenhuis. Na de korte wandeling hebben we het ziekenhuis bezocht, waar 
we werden ontvangen met een groot spandoek. Daarna volgde er, samen met Fahter Lucas, 
een rondleiding door het ziekenhuis onder leiding van 2 verpleegsters die beiden werkzaam 
zijn in het ziekenhuis. Eenmaal in het ziekenhuis viel het totaal niet op dat we in India waren. 
De apparatuur op de intensive care en verschillende onderzoeksapparatuur kwamen vrijwel 
geheel overeen met apparatuur in Europa. Rond 11 uur werd ik (Derk) opgehaald door een 
operatieassistente, want ik 
mocht een keizersnede 
bijwonen. Het eerste wat mij 
direct opviel was de naam van 
de afdeling: “operation 
theatre”. In Nederland heet dit 
simpelweg een 
“operatiekamer” of “OK”. 
Maar later hoorde ik dat in 
India een operatie wordt 
gezien als een toneelstuk, 
waarbij de arts(en) en 
assistent(en) word(en) gezien 
als de acteurs. Ik mocht me 
omkleden om me even later in 
steriele kleding te verplaatsen 
naar “OT 2”. Daar heb ik een gehele keizersnede mogen bijwonen, wat ik uiterst interessant 
vond! In Nederland zou zoiets minder snel mogen in verband met privacy wetgeving, dus ik 
heb deze kans niet laten gaan. Kijkend uit het raam was letterlijk India te zien: armoede en 
vervallen hutjes, maar in de operatiekamer zelf viel dat absoluut niet op. Exact dezelfde 
medische apparatuur werd gebruikt als in Nederland. Na de geboorte van het kind heb ik me 
weer aangesloten bij de rest van de groep en hebben we de rondleiding afgemaakt.  
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Na de lunch zijn we naar een borderschool voor meiden gereden. Daar werden we 
ontvangen door zusters die ons introduceerden met hun medical plan in de plaats Pipri.  
Bij dit project verlenen de zusters minimale gezondheidszorg aan vrouwen in omliggende 
dorpen. Dit heeft betrekking op voeding, hygiëne maar ook het helpen aansterken na een 
operatie. Tijdens de uitleg van dit plan werd ons bevestigd de vrouw als minderwaardig 
werden beschouwd door de man. Zo was er een vrouw die door complicaties haar 
baarmoeder moest laten verwijderen. De zusters hebben haar helpen aansterken na deze 
operatie, maar de echtgenoot was het absoluut niet eens met deze ingreep en heeft verhaal 
gehaald / een discussie begonnen bij de zusters. Woorden als “dan kan ze net zo goed nu in 
het bos worden begraven” werden tijdens die discussies klaarblijkelijk niet onder stoelen of 
banken gestoken, waar wij natuurlijk van schrokken. Na de uitleg hebben wij de school 
bezocht, waar de meiden al klaarstonden om ons te ontvangen. Er werd uitleg gegeven over 
de werkwijze van de school, maar ook werd ons duidelijk dat het merendeel van deze 
meiden thuis niet werd erkend. Indien één van de meisje bij de geboorte drie oudere broers 
bleek te hebben, dan hadden haar ouders na haar geboorte gewoon nog steeds 3 kinderen. 
Het bezoek aan dit project en aan de meiden borderschool heeft zeker wel indruk op ons 
gemaakt. Bij vertrek konden dan ook de zorgen van de zusters van hun gezichten worden 
afgelezen.  
 
Op de terugweg nog veel bavianen en passerende koeien mogen zien. Bij aankomst stond 
Fahter Salu op ons te wachten. Hij was overgekomen vanuit Tnasirapura waar hij een school, 
wat tevens een project is van het Jianderfonds, begeleidt. ’s Avonds met z’n allen ontzettend 
lekker gegeten, waarna de dag alweer voorbij was.  
 
 
Zaterdag 2 maart 
De laatste dag in India is aangebroken. Na het ontbijt zouden Benno en Henk een gesprek 
hebben met Salu, waardoor wij en Richard met Lukas meegingen naar een lokale tempel. 
Volgens de regels hebben we bij binnenkomst onze schoenen uitgedaan. Binnen de tempel 
waren heel veel mensen aan het bidden en er werd in groepjes gezongen. Alles was vooral 
ontzettend kleurrijk.  
 
Wij, als westerlingen, vielen 
natuurlijk ook erg op bij zo’n lokale 
bezienswaardigheid. Er werd zelfs 
een keer gevraagd of mensen met 
ons op de foto mochten. Lukas 
vertelde ons tijdens het bezoek dat 
het in India gebruikelijk is dat er 
verschillende goden voor 
verschillende gebieden zijn. Er is 
een god voor de liefde, voor familie, 
voor genezing etc. Daarom stonden 
er ook zoveel verschillende soorten 
beelden van goden.  
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Uiteindelijk werden we begeleid naar een ruimte waar we een bloemenketting ,een stip op 
ons hoofd en een armbandje kregen van een man in een prachtig oranje gewaad. Iets later 
vertelde Lucas ons dat de man relatief gezien een heel goed inkomen heeft, terwijl in onze 
ogen de “hulpjes” er omheen veel meer handelingen aan het verrichten waren maar zij geen 
inkomen genereren voor hun werk. In de auto terug hadden we wel echt heel goed door dat 
we echt ondergedompeld worden met de Indiase manieren, normen en waarden. Er bleken 
bijvoorbeeld bijna geen toeristen bij de tempel te komen en door de verschillende projecten 
komen wij in aanmerking met, voor ons gevoel, échte locals.  
 
Na dit uitje hebben wij ons weer bij Benno, Henk en Salu gevoegd en hebben wij geluncht bij 
de lokale bisschop. Dit was een bijzondere ervaring om mee te maken. Zijn verblijfplaats lag 
gelegen naast een drukke verkeersstraat, maar binnen heerste er een serene rust met af en 
toe een verkeersgeluid op de achtergrond. De lunch heeft ons die middag heerlijk gesmaakt.  
 
Na de lunch zijn wij doorgereden 
naar de St. Norbert girls border 
school. Op deze school hebben we 
allereerst een rondleiding gekregen, 
waarna we kennis hebben gemaakt 
met de leerlingen. De leerlingen 
zitten in een leeftijdscategorie van 3 
tot en met 18 jaar oud en zaten ook 
naar leeftijd / klas geordend voor 
ons. De meisjes oogden in eerste 
instantie zeer rustig, maar toen de 
pennen en ballonen eenmaal 
werden uitgedeeld brak voor de 
meisjes het feest los. Er werd 
gespeeld en gelachen.  
 
 
Even later zijn wij aangesproken door laatstejaars studenten. Zij waren erg benieuwd naar 
ons leersysteem en sociale leven. Voor deze meiden was het onwerkelijk dat twee jongens, 
die maar 2 jaar ouder zijn dan dat zijzelf zijn, helemaal naar India zijn gereisd. De meiden 
vertelden ons dat zij ook graag wilden reizen, maar op dat moment nog niet eens buiten de 
provincie waren geweest.  
 
Na een paar minuten kwamen we erachter dat deze meiden elkaar al 13 jaar kennen en 
ongeveer iedere dag met elkaar optrekken. Bij de vraag hoe ze het vonden om volgend jaar 
te beginnen op de universiteit, antwoordden ze dat ze daar vooral zin in hadden maar ook 
dat ze het lastig vonden om elkaar uit het oog te verliezen. Bij de vraag of ze contact met 
elkaar zouden houden werd er uitgebreid ja geantwoord en blij geknikt. Maar bij de vraag 
hoe ze dan met elkaar in contact zouden blijven werd het antwoord “met de vaste 
telefoonlijn” gegeven.  
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Even later sloten wij ons weer bij de groep aan om thee te drinken, maar we waren allebei 
nog een beetje beduusd van het gesprek met de laatstejaars scholieren. Hoe gewoon dingen 
in onze ogen zijn qua communicatie of reizen, doordat iedereen met een mobiel rondloopt 
en het openbaar- en vliegvervoer meer en meer vergemakkelijkt wordt, zo gewoon zijn deze 
dingen dus niet voor leeftijdsgenoten ergens anders op de wereld.  
 
En daarmee kwam de reis door India ten einde. We zijn teruggereden naar Indore en hebben 
onze spullen gepakt om naar het vliegveld te rijden. Daar hebben wij afscheid genomen van 
Father Lucas en Father Salu en begon onze reis terug naar Nederland.  
 
 
 
Wij hebben ons ontzettend mogen verheugen op deze reis en zijn ook ontzettend dankbaar 
dat we deze reis hebben mogen maken. Al meerdere malen hebben wij de verhalen van 
anderen over India gehoord, maar India moet toch wel echt zelf beleefd, gevoeld en ervaren 
worden. Wij zijn ons er sterk van bewust dat India volledig in ontwikkeling is en dat wij, op 
19 jarige leeftijd, bevoorrecht zijn met wat wij kunnen en al gedaan hebben met ons leven 
en vooral op onze leeftijd. Het is het fijn om te weten dat er personen en instellingen zijn, 
zoals het Jianderfonds, die zich sterk om anderen bekommeren. Wij hebben prachtige dagen 
gehad met mooie ervaringen, fijne gesprekken en een fantastisch reisgezelschap! 
 
Ralph Berenschot & Derk Markslag   


