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INDIA 2005 

 
Delhi 
Het is zondag 6 februari als we vertrekken naar Delhi. Het vliegtuig heeft op Schiphol 
3 uur vertraging, waardoor we uiteindelijk ver na middernacht (lokale tijd) 
aankomen. 
Ondanks het late tijdstip, is het ontzettend druk op het vliegveld. Allerlei mannetjes 
willen onze bagage dragen, in de hoop een beetje fooi op te strijken. Deepak, een 
zakelijke kennis van Henk, is ons komen afhalen en heeft een taxi geregeld, dus dat 
hoeven we niet meer te doen. 
Terwijl we naar het hotel rijden, krijgen we alvast een glimp te zien van het 
chaotische verkeer, waarbij Henk mij verzekert dat dit nog niets is (ai). In het donker 
zie je hier en daar troosteloze hutjes langs de kant van de weg en ook daarvan 
wordt mij verteld dat dat nog niets is….(ai, ai) 
Als we aankomen zijn onze kamers nog niet klaar (het is drie uur in de ochtend!). Het 
duurt gelukkig niet lang en als we eindelijk op bed liggen hebben we nog vier en 
een half uur slaaptijd, dan staat het ontbijt al weer klaar. 
 
Het hotel is klasse. Het staat als een soort oase in een gebied dat verder een 
gigantische bouwput lijkt. Buiten is de lucht grijs, het regent op onze eerste dag in 
India en de wegen staan hier en daar behoorlijk blank. We bezoeken met Deepak 
twee fabrieken van de zakenpartners van Kramp en lunchen daarna in een ander 
prachtig hotel. Het is bizar hoe je via een toegangshek van de chaos en de rotzooi 
op straat ineens in de wereld van rijk en 
sjiek belandt. Arm en rijk, mooi en lelijk 
vloeit hier vlekkeloos in elkaar over. 
We rijden door New Delhi en ook langs 
oud Delhi, maar we hebben niet veel tijd 
om uit te stappen. We zien de 
parlementsgebouwen, het rode fort, de 
Gate of India. Vanuit de veilige (hoewel, 
met dit verkeer is dat een rare 
uitdrukking) omgeving van de auto kijk ik 
mijn ogen uit. Het is niet te bevatten wat 
we zien: alles en iedereen rijdt toeterend 
en bellend door elkaar heen. Op fietsen 
worden stapels tapijten, buizen, blikken enzovoort vervoert. Overal zijn koeien en 
langs de kant van de weg staan overal mensen. Sommige om over te steken, 
anderen staan ergens op te wachten en sommigen lijken er maar gewoon te staan. 
Van alles is er veel! Het is fantastisch om vanuit de auto te observeren, ik weet niet 
hoe ik me zou voelen als ik er zelf tussen zou lopen.  
     
Varanasi 
Dinsdagochtend vliegen Henk en ik met een binnenlandse vlucht naar Varanasi.  
Wanneer we aankomen schijnt de zon en is het zo’n 22 graden. Het vliegveld ligt 
een stukje buiten de stad en met een taxi rijden we naar het hotel. Naarmate we 
dichter bij de stad komen wordt het verkeer drukker en ook de bebouwing langs de 
weg (een hele rits winkeltjes en hutjes). In de stad zelf is de chaos compleet: tussen 
alle verkeer dat voornamelijk uit fietsers en fietsriksja’s bestaat, lopen mensen, 
koeien, kippen, honden, buffels en varkens allemaal kriskras door elkaar. Een trottoir 
of stoplicht zie je ongeveer nergens. Er wordt voortdurend gerinkeld en getoeterd.  
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Ons hotel ‘Temple on Ganges’ ademt een vriendelijke sfeer uit. Pater Bernard (uit 
Heeswijk) is al aanwezig en we vinden hem op het dakterras van het hotel samen 
met  father Arockia en father Benjamin, twee Norbertijner paters uit India, die een 
deel van de reis met ons mee zullen gaan, en Sanjay een vriend van Bernard. Wij 
schuiven aan voor de lunch. 
Het uitzicht vanaf het dak is fantastisch. Het hotel ligt bijna aan de Ganges. Een 
eindje verderop beginnen de Ghats (de beroemde trappen die naar de Ganges 
leiden).  
Sanjay werkt samen met zijn vader als masseur in Varanasi en hij is bezig een huis te 
bouwen aan de overkant van de Ganges voor zijn familie (16 mensen) en daar 
zullen we een kijkje gaan nemen. Om bij het huis te komen steken we de Ganges 
over met een bootje. 
Aan de overkant is de drukte van de stad op slag vergeten. Er zijn velden en bijna 
geen huizen. Na een stuk lopen door de akkers komen we bij de bouwplek van het 
huis van Sanjay. Er wordt nog volop gewerkt aan de bouw, maar er komt geen 
machine aan te pas. De vrouw van Sanjay is te verlegen om ons te ontmoeten, 
maar ze maakt wel thee voor ons allemaal.   
Daarna lopen we door de velden naar de hoofdweg en gaan met een busje naar 
het paleis van de laatste Maharadja van Varanasi.  Dat maakt een beetje een 
vervallen indruk, maar je kunt zien dat het vroeger een prachtig gebouw moet zijn 
geweest. In de buurt van het paleis is het weer een drukte van belang op straat. 
Nadat we bij een stalletje op straat een bakje yoghurt hebben gegeten (uit een 
aardewerken kommetje dat je na het eten gewoon op straat kapot moet gooien), 
lopen we via de pontonbrug over de Ganges weer terug naar de overkant. Het is 
inmiddels bijna helemaal donker en overal zijn lichten aan en branden vuren, het ziet 
er sprookjesachtig uit.  
 
De volgende dag krijgen Henk en ik een sightseeingtour door Varanasi met Sanjay 
als onze gids. We lopen een heel eind langs de kade van de Ganges en zien 
onderweg mensen die zichzelf wassen, mensen die kleding staan te wassen, 
bedelaars, heilige asceten, straatkinderen, buffels, koeien, honden, handelaars en 
wandelaars en zelfs plekken waar aan lijkverbranding wordt gedaan. 
De Ganges is een heilige rivier, dat trekt veel pelgrims naar Varanasi. Sterven aan de 
Ganges betekent verlossing. Dat verklaart ook het grote aantal gehandicapte, 

zieke, hulpbehoevende en oude mensen, 
die hier hun dood af zitten te wachten. 
Tegelijkertijd is er ook veel kleurrijks te zien, 
en als je een beetje gewend bent, kijk je je 
ogen uit.  
Hoe verder we lopen, hoe drukker het 
wordt. Vlakbij de Nepalese tempel lopen we 
de trappen op en verdwijnen in de nauwe 
straatjes van de stad waar allerlei winkeltjes 
gevestigd zijn.   
Vanaf de hoogste verdieping van een huis 
waar we naar binnen zijn gegaan, krijgen 
we zicht op de heilige gouden tempel van 
de stad. Deze tempel is alleen voor Hindoes 
toegankelijk en er mogen geen foto’s van 
gemaakt worden. Je kunt hem vanaf de 
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straat niet zien, maar zo vanuit de hoogte wel.    
Met de fietstaxi gaan we vervolgens naar de Bharat Mata Temple. Daar mogen we 
wel naar binnen, als we onze schoenen maar uitlaten. Op de grond ligt een 
afbeelding in steen en in reliëf van India, maar verder is er niet veel te zien. Er 
hangen wat vergeelde foto’s en afbeeldingen van grote leiders (onder andere van 
Mahatma Gandhi).  
We keren terug naar het hotel voor een lunch (we zijn nu ongeveer 24 uur in 
Varanasi, maar het voelt alsof we er al een week zijn, zoveel indrukken doen we op) 
en daarna gaan we met Bernard naar een zijdewinkel. We krijgen een kijkje achter 
de schermen en zien de weefgetouwen en de ateliertjes waar versiersels worden 
geborduurd op de stoffen. Er werken ook kinderen. Ik weet niet goed wat ik daarvan 
moet vinden. Als je de hele ochtend allerlei zwerfkinderen hebt zien handelen en 
bedelen, dan lijkt dit werken in een atelier nog niet zo’n slecht alternatief, maar het 
blijft kinderarbeid.  
We stappen een kamer binnen vol doeken en worden gevraagd om te gaan zitten 
op matrassen op de grond. We krijgen thee en één voor één worden hele ladingen 
doeken voor ons uitgevouwen. Eén man doet het woord, drie anderen kijken toe en 
vouwen af en toe iets op waarvan we aangeven dat het niet echt onze smaak is. 
Het is best spannend want we moeten ook nog onderhandelen over de prijs. De 
man noemt een bedrag en op advies van Bernard bied ik ongeveer 10% lager. De 
verkoper gaat meteen akkoord en ik ben behoorlijk opgelucht.   
Die avond gaan we met Bernard en Sanjay in een bootje weer de Ganges op. Bij 
één van de ghats zal een religieuze ceremonie plaatsvinden (een Puja). Onderweg 
steken we allemaal een kaarsje aan en doen een wens terwijl de kaarsjes wegdrijven 
op het water. Het is al donker en de Puja ziet er indrukwekkend uit: met veel muziek, 
vuur en ceremoniële bewegingen van hindoepriesters. Het is een drukte van belang. 
We kijken eerst een tijdje toe vanuit het bootje en klimmen later aan wal om 
vandaar af te kijken. Als we genoeg gezien hebben vertrekken we naar een 
restaurant voor het diner. En dan is het al weer bedtijd.  
 
Donderdagochtend rond 6.00 uur: We staan op het dakterras. We zijn veel te vroeg, 
maar we willen de beroemde sunrise niet missen. Het is nog mistig, maar uiteindelijk 
rond 6.35 uur komt de zon op. Een goed begin van de dag.  

Na het ontbijt pakken we onze koffers en 
stappen in een taxi (een auto van het hotel) 
die ons naar Indara, het eerste project waar 
het Jianderfonds bij betrokken is, zal brengen. 
Onderweg stoppen we bij Sarnath. Daar 
bezoeken we een Tibetaanse tempel, waar 
een enorm gouden Boeddhabeeld staat, en 
we lopen door het befaamde Deerpark 
alwaar Boeddha zijn eerst rede zou hebben 
gegeven voor zijn volgelingen. Op de plek 
waar dat is gebeurd is een enorm massieve 
toren opgetrokken (een stupa).   

Als we verder rijden zien we onderweg naast de gebruikelijke riksja’s, fietsen, auto’s, 
vrachtwagens en mensen die langs de weg lopen, ook nog transport met ossen, met 
kamelen en er loopt zowaar iemand met een olifant. Uiteindelijk komen we rond 
17.00 uur in Indara aan.  
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Indara 
Het Missieterrein ligt achter een stenen omheining naast een moslimdorp. Het ziet er 
bijna paradijselijk uit. Als we aankomen staan de boarding kinderen klaar met een 
welkomstkrans en een welkomstlied. Er worden bloemblaadjes over ons heen 
gestrooid en we maken kennis met de paters die hier wonen. We zien ook father 
Arockia en father Benjamin terug (die zijn hier al een dag eerder naar toe gereisd) .   
We krijgen allemaal een eigen kamer en kunnen ons een beetje opfrissen. Er is 
speciaal voor ons op iedere kamer een emmer warm water neergezet – omdat uit 
de douche alleen koud water komt.  
Daarna lopen we naar het jongensverblijf. De jongens laten ons zien waar ze eten, 
slapen en huiswerk maken.  Een aantal herinnert zich nog dat Henk hier twee jaar 
eerder ook al is geweest. De jongens zijn tussen de 6 en 16 jaar oud en we laten ze 
raden hoe oud wij zijn. Een jongen kijkt mij aan en roept 65. Henk schatten ze 45. En 
bedankt! 
 
Die eerste nacht in Indara slaap ik geweldig, maar Henk vertelt de volgende 
ochtend dat hij gek werd van de trein. Er is namelijk een spoorlijn naast het terrein en 
de trein, die ’s nachts ook vrolijk doorrijdt, begint telkens van verre te toeteren als 
waarschuwing. En dan is er nog een nachtwacht. Die doet ‘s nachts zijn ronde over 
het terrein terwijl hij om de zoveel seconden op een scheidsrechterfluitje blaast om 
te laten weten dat hij er loopt. Ik heb alleen 
´s morgens de zoetgevooisde stem van een 
Indiase zanger gehoord, die uit de boxen 
schalt bij de kerk. Het is religieuze muziek om 
mensen naar de mis te lokken, ik vind het wel 
aangenaam wakker worden, maar het 
begint wel rond 5.30 uur….    
Vandaag bezoeken we Ghosi. Er staat een 
school van de Norbertijnen waar twee 
nieuwe lokalen feestelijk geopend moeten 
worden.  
Er is een heel welkomstprogramma gemaakt 
door de kinderen, met dansjes en liedjes en ook krijgen we kransen omgehangen. 
Later gaan we met een onderwijzeres langs alle klassen. De deuren van de lokalen 
staan open, dus je hoort goed wat er in elke klas gebeurt. In de kleuterklassen zitten 
ruim 70 kinderen per lokaal. Ik mag een tijdje meekijken bij de kleintjes.  
De school gaat in de komende twee jaar verder uitbreiden.  Er is al wel grond, maar 
daar moet nog een boundary omheen (een stenen omheining). Als ze dat niet snel 
doen, dan kunnen anderen zich op het terrein gaan vestigen, en die krijg je er pas 
weer af door een rechtszaak aan te spannen (kost veel tijd en geld).  We lunchen 
met de paters in Ghosi en rijden daarna door naar Mirpur, daar is ook een terrein 
van de Norbertijnen. Het is ongeveer een half uur rijden. We krijgen wederom een 
programma van dansjes en toneeltjes. Daarna is er een ceremoniële plechtigheid: 
de stenen voor een nieuw te bouwen deel aan de school moeten worden ingewijd. 
Bernard wordt gevraagd om de zegen uit te spreken.   
Op het terrein van de paters in Mirpur is ook een dispensary (een soort kleine 
polikliniek) waar mensen met kleine medische aandoeningen en problematische 
bevallingen geholpen kunnen worden. De mensen uit het dorp Mirpur zijn over het 
algemeen erg arm en kunnen vaak bijna niets voor medische hulp betalen. Daar 
wordt zeer coulant mee omgegaan. Een bevalling kost bijvoorbeeld 300 roepies. Als 
het lukt om de helft te betalen is het al meegenomen. Blijkt de baby een meisje, dan 
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wil het nog wel eens voorkomen dat er niets betaald wordt. Een meisje betekent 
veel kosten (want ze moet een bruidschat mee krijgen en bovendien gaat ze na 
haar huwelijk bij de ouders van haar echtgenoot wonen, dus ze kan niet voor haar 
eigen ouders zorgen).   
We gaan met twee zusters het dorpje Mirpur in en kijken onze ogen uit. Er staan 
lichte zandkleurige lemen woningen en het lijkt of er amper elektriciteit is. Er wordt 
buiten gekookt op een houtvuur. We mogen bij een paar mensen binnen kijken en 
zien bijna geen meubilair. Een vrouw komt met een baby op me af en de zuster legt 
uit dat ze wil dat ik het kind zegen. Ik voel me vereerd, maar tegelijkertijd ook 
beschaamd (wie ben ik nou helemaal dat ik dat kan doen). Het kind is minder van 
mij gecharmeerd en zet het op een huilen.  
     
De tweede dag blijven we in Indara. Het is zaterdag en de kinderen hebben een 
halve dag les. Henk en ik gaan iets buiten het schoolterrein kijken hoe de kinderen 
van heinde en ver aankomen lopen of fietsen. Wij zijn zelf kennelijk ook een 
bezienswaardigheid, want al snel vormt zich een groep kinderen om ons heen.  
Ook op deze school is er een welkomstprogramma voor ons gemaakt dat na de 
ochtendgymnastiek op het schoolplein begint. We zien het nieuwe  computerlokaal 
en het vernieuwde dak (waarvan de kosten deels door het Jianderfonds zijn 
betaald).  
‘s Middags bezoeken we het onderkomen van de leprozen dat hier vlakbij ligt. Hier 
werken de franciscaner broeders. Er is onderdak voor ongeveer 40 leprozen. Het is 
aangrijpend om de mensen te zien. De meeste wachten hier op hun dood en zullen 
nooit meer terug in de samenleving kunnen omdat ze uitgestoten zijn. Van een groot 
aantal komt nooit familiebezoek. Sommige patiënten zijn minder door de lepra 
beschadigd dan anderen en verrichten klusjes op het terrein (bijv. werken in de tuin).  
We drinken thee bij de franciscaner broeders en daarna gaan we cricket spelen met 
de boarding jongens. Als we bij het 
cricketveld aankomen, zijn de teams al 
gemaakt en ik ben vrolijk ingedeeld bij 
het Nederlandse team. Dat lijkt voor de 
hand liggend, maar Henk speelt in 
team India. Een aantal paters speelt 
ook mee (zelfs de abt van Indara, die 
toch al in de 70 is). Mijn team is als 
eerste aan slag en er volgt een 
spannend spel waarvan ik beetje bij 
beetje begin te begrijpen wat nou 
eigenlijk de bedoeling is. Hoewel ik 
amper een bal kan raken, blijk ik als 
enige op mijn vingers te kunnen fluiten (wat toch ontzag van mijn medespelers 
oplevert). Henk speelt veel beter dan ik, maar jammer voor hem: ik zit in het beste 
team, want wij winnen (Ha!).  
  
Na de wedstrijd krijgen de bewoners in het leprozenverblijf een feestmaaltijd 
aangeboden van Henk. De ontroering en de dankbaarheid bij de mensen is zo 
groot dat ik me schaam dat wij in Nederland soms nog liggen te zeuren als er maar 
drie soorten beleg op tafel staan. Sommigen kunnen het eten amper naar binnen 
krijgen omdat ze geen vingers meer hebben.   
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Zelf eten we later met alle kinderen van 
de boarding, waar we een feestavond 
mee houden. We zitten op de 
binnenplaats van het jongensgebouw, 
maar de meisjes en de meeste paters zijn 
er ook. We krijgen dansjes en stukjes en 
liedjes voorgeschoteld en moeten zelf 
ook wat zingen. Henk en ik doen een 
couplet van oerend hard (ze verstaan de 
tekst toch niet).    
Het eten laat lang op zich wachten 
omdat de kok stomdronken op de grond 

in het kookgedeelte is aangetroffen en iemand anders op het laatste moment 
moest inspringen.   
 
 
De derde dag in Indara is een zondag. We kunnen uitslapen want de mis begint 
ditmaal pas rond 9.00 uur (in plaats van 6.50 uur).  ‘s Middags wandelen we naar 
een moslimdorp net achter het missieterrein. Broeder Anand begeleidt Bernard, Henk 
en mij naar een familie die sari’s maakt. Bernard wil er mij één cadeau doen en ik 
zeg geen nee. Terwijl we er naar toe lopen, worden we gevolgd door een hele stoet 
kinderen en een aantal volwassenen. 
Broeder Anand, die in dit gebied al 26 jaar heeft gewerkt kent de families uit het 
dorp goed en vertelt dat we bij één van de armste gezinnen uit het dorp op bezoek 
gaan. Uit het armenfonds van de missieprocuur heeft dit gezin een weefmachine 
gekregen (om inkomsten te genereren). De oudste zoon gaat met sponsorgeld naar 
school en nu blijkt ook het huis aan een onderhoudsbeurt toe.  
We krijgen thee en zitten in de woon- annex slaapkamer waar negen mensen 
moeten leven en slapen. De sari’s zijn prachtig en we kopen er een paar.  
Ik ben inmiddels wat meer gewend geraakt aan alle starende gezichten. Net zoals 
alles in India vreemd voor mij is, zijn wij natuurlijk een bezienswaardigheid voor hen. 
We lopen langs een voetbalveld, en wanneer we opgemerkt worden, loopt het hele 
veld (spelers en toeschouwers) naar ons toe. Dat is een dag eerder ook al gebeurd 
en toen schrok ik me rot. Nu kan ik er wel om lachen. 
 
We moeten vroeg naar bed, want morgen rijden we naar Kunthi (in de staat 
Jharkhand) en father Benjamin wil om 4.30 uur vertrekken, omdat hij voor het donker 
wil aankomen en het een reis van 14 uur zou kunnen worden. Wij vragen of dat 4.30 
uur Dutch of Indian time is (aangezien wij herhaaldelijk als eerste ergens zitten te 
wachten). Benjamin drukt ons op het hart dat we echt om 4.30 uur gaan rijden, dus 
of we alsjeblieft op tijd willen zijn. We bespeuren enige ernst als Benjamin ons 
vervolgens vertelt dat we paspoort en geld op ons lijf moeten dragen… Het blijkt dat 
er verkiezingen in Kunthi en omgeving zijn en dat dat een periode van onrust is. Hij 
hoopt niet dat we iets vervelends tegen gaan komen, maar voor het geval we uit de 
auto moeten omdat onze bagage doorzocht moet worden, is het beter om 
waardepapieren niet in de tassen te laten. Met een niet geheel en al gerust gevoel 
gaan we vroeg naar bed.  
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Onderweg naar Kunthi 
Om 4.30 staan Henk, Bernard en ik gereed voor de ingang van het patershuis. Het is 
nog stikdonker en behalve vader Bartol, die niet meegaat maar een ontbijt voor ons 
klaarmaakt, zien we niemand.    
Om 4.45 uur komt Benjamin er aan en een kwartier later zijn ook Father Nicky en 
Arockia gereed. Na een snelle kop koffie die we staand in de keuken opdrinken, 
rijden we om 5.15 uur weg (dus toch Indian time).   
Ons eerste obstakel is meteen de spoorwegovergang. De spoorbomen zitten dicht, 
maar na vijf minuten wachten is er nog geen teken van een trein geweest. Father 
Nicky besluit om maar eens te gaan toeteren, en ja, dat blijkt effect te hebben. De 
spoorwegwachter komt na een tijdje zijn huis uit en gooit de bomen omhoog. 
Kennelijk gebeurt dat wel vaker. De wachters gooien voor de zekerheid de bomen 
naar beneden als ze zelf gaan slapen, dan kan er in ieder geval niets mis gaan. Wij 
lachen er hartelijk om en de fathers lachen even hard mee: ‘this is India’.  
Vooral het eerste deel van de rit zijn de wegen beroerd. We rijden richting de 
highway en verwachten dat het vanaf daar een stuk beter zal gaan (de highway is 

nog wel onder constructie maar voor 80% 
gereed). Als we de highway eindelijk bereiken 
blijkt dat die 80% waarschijnlijk in de fundering van 
de weg zit, want de bovenlaag is verschrikkelijk… 
We moeten telkens wisselen van weghelft (en die 
overgangen zijn vreselijk oneffen) en we staan ook 
nog een tijd in een file omdat er een opstopping 
van vrachtwagens is ontstaan bij die wisselpunten. 
Het moet gezegd, het werkt wel op de 
lachspieren. Als deze weg voor 80% klaar is, dan 
wil H. ook wel 80% van de projecten financieren… 
Er valt onderweg van alles te zien, maar 
vermoeiend is het wel (zeker voor de fathers die 
afwisselend achter het stuur zitten). Het verkeer is 
chaotisch en er zijn ook nog eens een aantal 
processies omdat het een feestdag voor de godin 
van de wijsheid is, zodat we meerdere malen tot 
stilstand komen. De tocht is ongeveer 625 km, 
maar we doen er uiteindelijk ruim 15 uur over. 

Gelukkig is de weg in de staat Jharkhand een stuk beter, maar het is inmiddels 
donker en de tegenliggers hebben veelal geen benul van wanneer ze het grote licht 
moeten dimmen. Of ze hebben geen licht. Blij dat ik niet hoef te rijden…  
 
Kunthi 
Als we uiteindelijk rond 20.30 uur in het bisschopshuis in Kunthi aankomen, krijgen we 
allemaal een eigen kamer om ons iets op te frissen. We maken kennis met de 
bisschop en daarna kunnen we nog een avondmaaltijd nuttigen, wat een luxe! 
Bernard is direct na aankomst toch maar even naar een dokter gebracht omdat hij 
al een paar dagen darmproblemen heeft en zich daar zo langzamerhand toch 
zorgen over begint te maken.   
De  volgende ochtend ontbijten we met zijn allen in de eetzaal. Bernard is gelukkig 
ook al op de been, maar zijn vertrouwen in de arts van gisteravond blijkt gering. De 
man heeft een paar keer op zijn rug en borst staan kloppen, vroeg toen wat voor 
medicijnen hij uit Nederland had meegenomen en zei vervolgens dat die excellent 
waren. Daar kon Bernard het mee doen.            
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Na het ontbijt hebben we een bijeenkomst met father Sunil, hij vertelt ons over de 
geschiedenis en de problematiek van deze regio en wat de ideeën zijn voor 
projecten in dit gebied.  Er wonen in deze regio een aantal stammen (Tribals). Het 
zijn verschillende volken die een groot inferioriteitsgevoel hebben en angstig zijn voor 
alles dat anders is. Ze leven met name in de bossen en staan heel dicht bij de natuur. 
Er blijken niet alleen economische problemen (er is bijna geen werk en velen 
verdienen geld met het illegaal verkopen van hout uit de bossen), maar ook is er 
veel ongeletterdheid en liggen op sociaal gebied grote problemen. Een aantal 
moeders is verslaafd aan de alcohol (die ze zelf produceren met een bepaald soort 
tropische bloem uit het woud). Daardoor zorgen ze niet meer voor hun kinderen.  
’s Middags worden we door Father Emile meegenomen voor een wandeling door 
Kunthi. Het is uitzonderlijk rustig op straat. Er rijdt geen auto want het is de dag van 
de verkiezingen en gemotoriseerde voertuigen met meer dan 2 inzittenden worden 
aangehouden (voornamelijk uit angst dat er mensen in zitten die bijvoorbeeld het 
stembureau willen overvallen).  
Jharkhand is één van de armste staten van India, maar tegelijkertijd is de omgeving 
prachtig omdat hier veel meer bos is dan in Uttar Pradesh. Emile vertelt ons veel over 
de armoede die in dit gebied heerst en de  problematiek van corruptie die hier 
hoogtij viert. Je zou er moedeloos van worden.  
 

De tweede dag dat we in Kunthi zijn, is Bernard 
jarig.  De paters hebben voor taart gezorgd en 
er wordt voor hem gezongen. Daarna gaan we 
met de auto naar het nieuw aangekochte stuk 
land van de Norbertijnen waar een school, een 
multi-purpose hal en een patershuis moet 
komen. Er wordt al gebouwd en men is bezig om 
een bron te graven. De manier waarop dit 
allemaal gebeurt doet Middeleeuws aan. Er 
wordt met zand gesjouwd, gegraven en 
gehesen zonder machines of dieren.   
Het land lijkt wat afgelegen te liggen, maar er 
zijn hier meerdere dorpen in de buurt. Bij één 
ervan stappen we uit en krijgen we een 
ontvangst die zo in een National Geographic 
documentaire had kunnen zitten. Het hele dorp 
is uitgelopen en zingt en danst voor ons. We 
worden met water besprenkeld, krijgen kransen 
omgehangen en onze handen worden 

gewassen. We krijgen offers (aardappels en eieren) terwijl ze zelf al zo weinig 
hebben. Het is hartverwarmend en de mensen kijken bijzonder vrolijk. Na alle 
verhalen van gisteren had ik het beeld gekregen van diep ongelukkige mensen met 
een alcoholverslaving, maar dat beeld kan ik nu gelukkig bijstellen.  
Nadat we een paar huizen van binnen hebben bekeken vertrekken we weer. We 
gaan naar een schooltje in een nabij gelegen dorp. Het onthaal is wederom 
feestelijk, maar het schoolgebouw zelf verkeert in belabberde omstandigheden. Er 
zijn maar drie lokalen (zonder meubilair) voor 250 kinderen. Ook de uniformen van 
de kinderen blijken van dichtbij in uiterst slechte staat te verkeren, en veel kinderen 
zien er slecht uit. Je kunt zien dat de armoede hier groot moet zijn. 
Voor de lunch vertrekken we met de auto de bossen in. We rijden ongeveer drie 
kwartier en komen dan bij een inheems dorpje dat totaal afgelegen ligt (de weg is 
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een hobbelig zandpad, dat in de regentijd soms dagen niet begaanbaar is). In het 
dorp woont ook een pater. Hij is er zelf niet, maar we zijn uitgenodigd bij zijn broer en 
diens vrouw. Als we allemaal zitten, gaat de vrouw onze voeten wassen. Ik voel me 
wat gegeneerd door haar onderdanige houding, maar begrijp dat het een eer is 
om de voeten van je gasten te wassen (daar zou je bij ons eens mee moeten 
komen…). Het vuile water wordt zelfs over het dak uitgegooid als een zegening voor 
de woning.  
 
Donderdagochtend ontbijten we met de bisschop. Vandaag zullen we naar Ranchi 
gebracht worden omdat we van daaruit doorvliegen naar Patna. Er is helaas slecht 
nieuws: Alle voertuigen in en rond Ranchi worden tegengehouden door 
medestanders van een politiek leider die in de verkiezen een nederlaag heeft 
geleden. Het is een wraakactie, maar hoe komen wij op die manier bij het 
vliegveld? 
Father Sunil weet gelukkig een alternatieve route die door een gebied gaat waar 
weinig aanhangers wonen van deze politicus. Die route is wel een stuk langer, dus 
we vertrekken meteen na het ontbijt. Alles gaat goed, het landschap is prachtig en 
we zijn ruimschoots op tijd voor onze vlucht naar Patna. 
 
Patna 
Rond een uur of twee in de middag arriveren we in Patna, waar we afgehaald 
worden door Sister Maggie. Het hoofdkwartier van zuster Maggie en haar Bihar 
Domestic Workers’ Welfare Trust (BDWWT) is gevestigd op de bovenste verdieping 
van een soort flatgebouw met vijf etages.  
Maggie vertelt ons waar de BDWWT zich zoal voor inzet. Veel meisjes, die van het 
platteland komen worden door familie naar de stad gestuurd. Soms kunnen ze niet 
eens lezen of schrijven, dus de kans dat ze in verkeerde handen vallen (uitbuiting of 
prostitutie) is enorm groot. Ze willen gaan werken als ‘domestic worker’ maar omdat 
dat geen erkende functie is, zijn ze soms vogelvrij. Wat de BDWWT doet, is 
bemiddelen, voorlichten en zorgen dat de werkgevers zich aan regels houden. Ze 
moeten een contract tekenen waarin voorwaarden staan zoals afspraken over 
salaris, vrije dagen en werkzaamheden. Tekenen ze dat niet of houden ze zich niet 
aan de afspraken, dan krijgen ze geen personeel. De stichting controleert ook het 
salaris omdat sommige meisjes zelf niet eens kunnen tellen en zien of ze genoeg 
uitbetaald hebben gekregen. Iedere zondag zijn er bijeenkomsten voor de meisjes 
waar ze trainingen krijgen en onderling verhalen uit kunnen wisselen. De meeste 
meisjes zijn ouder dan 16, maar er zijn ook meisjes die jonger zijn.  
Naast het werken met deze domestic workers hebben ze ook een project voor de 
kinderen in de steenfabrieken. We krijgen er een aangrijpende video over te zien. Er 
wordt ons verteld dat tot vrij recent de eigenaren van de steenfabrieken geen enkel 
sociaal gevoel bij hun personeel hadden. Ze lieten kinderen werken, zagen het nut 
van scholing al helemaal niet in en maakten misbruik van hun personeel, die in hutjes 
op het fabrieksterrein wonen. Het was heel lastig voor de BDWWT om überhaupt voet 
aan de grond te krijgen op die fabrieksterreinen, maar bij enkele eigenaren is 
inmiddels het besef doorgedrongen dat hun werkers toch ook bepaalde rechten 
hebben en daarom laten ze toe dat de stichting op het fabrieksterrein een schooltje 
is begonnen en dat er basale medische hulp wordt gegeven. Helaas zijn er nog veel 
meer eigenaren die daar nog niets van willen weten.  
Alsof dat nog niet genoeg is, gaan we na deze vreselijke verhalen een wandeling 
door de slums maken. Ik loop er een beetje verdoofd achteraan. Ik ben me zo 
bewust van mijn bevoorrechte positie waar ik helemaal niets voor gedaan heb 
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(behalve geboren worden in een blank gezin in Nederland) en ik schaam me dat ik 
hier loop. Het is niet dat ik het niet wil zien, maar het feit dat ik er alleen naar kijk en 
straks weer weg ben is beschamend. Alles loopt hier door elkaar. Arm en rijk. Het is 
bizar om in een straat aan de ene kant uitnodigende winkels te zien en aan de 
andere kant de krotten. Er lopen mannen in pak, komend van hun werk op kantoor, 
langs de krotjes alsof het de normaalste zaak van de wereld is… ik kan er gewoon 
niet bij. Vieze zwarte varkens schoffelen door de rotzooi langs de weg. Schurftige 
honden lopen overal. Gehandicapte mensen houden hun hand op als je langs loopt 
en kinderen in vodden zwermen om ons heen. Het is echt een nachtmerrie. En toch, 
veel van de mensen in de krotjes staan ons vrolijk en geïnteresseerd aan te kijken, ik 
weet niet of ik terug moet lachen of huilen.  
 
Wij blijven ditmaal in een hotel slapen en gaan de volgende ochtend met Bernard 
en Sanjay(die voor de BDWWT werkt)  naar de bewuste steenfabrieken aan de 

oever van de Ganges. Er is ons 
gevraagd om niet te filmen (om vooral 
niemand tegen ons in het harnas te 
jagen). Op het terrein  van de 
steenfabriek is een klein schooltje. Het is 
niet veel meer dan een afdak en er 
zitten wel 200 kinderen op de grond (van 
0 tot 10 vermoed ik). Oudere kinderen 
hebben de zorg voor de kleintjes en veel 
kinderen dragen een baby op hun 
schouder. Er zijn kinderen met huiduitslag 
door vitaminegebrek en veel zien er 
verlopen uit. De ballonnen en snoepjes 
die we uitdelen worden gretig in 

ontvangst genomen. Het is hartverwarmend en hartverscheurend om daar te zijn.  
De eigenaar van de fabriek is ook op het terrein en we lopen naar hem toe om 
kennis te maken. Wij vragen hem wat algemene dingen over het productieproces 
van de stenen en hij laat ons alles geduldig zien. Iets kritisch laten we op verzoek van 
de zusters helemaal achterwege en ook al zien we toch een paar kinderen werken, 
we vragen er niets over.  
 
We zijn per autoriksja naar het terrein gereden en de chauffeur, die niet veel ouder 
dan 16 kan zijn, heeft op ons staan wachten buiten het fabrieksterrein. Hij krijgt eerst 
zijn autoriksja niet meer aan de praat (Henk helpt nog met duwen) en even later 
moet hij stoppen voor wat benzine. Het wordt gehaald bij een kraampje langs de 
weg. Nadat hij uit een potje benzine in de taxi heeft gegoten loopt hij naar de 
mensen bij het kraampje en blijft daar een hele tijd staan praten. Uiteindelijk komt hij 
terug met een stuk tuinslang en een lege pot. Hij zuigt aan de slang en laat de 
benzine uit de tank weer terug in de pot stromen. Op de gok meet hij af hoeveel hij 
er ongeveer in eerste instantie in heeft gegoten en brengt dan de halfvolle pot weer 
weg. Kennelijk moest hij te veel betalen voor de benzine en heeft hij nu alles weer 
teruggegeven. Henk kan zijn ogen bijna niet geloven en begint te lachen. We 
vertrekken weer, dan maar zonder benzine. De chauffeur slaagt er in om, zonder 
nog een tankpoging te ondernemen, ons naar een gebouw van de zusters Urseline 
te brengen, waar we thee krijgen. We worden volgestopt met lekkers en vertrekken 
dan weer naar het hotel.  
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Staaltje Bihar-corruptie: In het hotel staat een bord bij de receptie met de koers van 
de dollar en de euro. Voor een euro krijgen we  51 roepie en wij besluiten om 200 
euro te wisselen (in Varanasi kregen we 53 roepie voor een euro, maar goed).  
Als we een tijdje later in de bar zitten, komt de man van de receptie naar ons toe en 
vertelt dat er een fout is gemaakt. Er is met de bank gebeld, en de koers blijkt maar 
44 roepie te zijn! Of we even het verschil willen teruggeven. Ik ben perplex. Door alle 
verhalen over corruptie in deze staat ben ik meteen overtuigd van kwade opzet. 
Henk is echter minder negatief en denkt dat er sprake is van een misverstand. De 
man gaat op verzoek van Henk nog een keer de bank bellen, maar komt terug met 
hetzelfde verhaal. Dat kan helemaal niet (tenzij er een bom in Europa is gevallen… 
of iets anders ergs), maar de man blijft onverstoorbaar. Henk probeert de man met 
logica te overtuigen: dan zou er een koersval van 25% zijn geweest in 3 dagen!! 
maar de man haalt zijn schouders op en zegt dat we ons geld terug kunnen krijgen. 
Dat doen we dus maar. We moeten er wel een beetje om lachen en discussiëren of 
hier nou sprake is van onwetendheid of poging tot oplichting. Henk gaat uit van het 
eerste, ik van het laatste.  Bij een internetpunt in het hotel controleren we vervolgens 
zelf de koers (stel dat die toch ineens drastisch is ingestort… het zou ook nogal veel 
consequenties voor de projecten en de financiering ervan kunnen hebben). Op de 
site staat de dagkoers op 57 roepies! We printen het uit en Henk beent er mee naar 
de receptie. De man die ons geld (niet) gewisseld heeft schiet weg naar een 
kamertje ergens achter en komt niet terug. Als uiteindelijk iemand anders Henk te 
woord staat zegt hij dat Bihar nou eenmaal andere koersen hanteert dan de rest 
van India… tja, zo kan ik het ook.   
 

De volgende ochtend pakken we eerst onze koffers 
en gaan dan met een taxi naar het kantoor van de 
BDWWT. Daar krijgen we een lunch en word ik door 
sister Maggie in een sari gehesen. Er komen langzaam 
aan steeds meer Domestic workers 
binnengedruppeld. Normaal gesproken is zondag de 
dag dat de meisjes komen en wordt er gebruik 
gemaakt van een zaal bij de zusters van een 
congregatie in de buurt. Vandaag is het zaterdag en 

de zaal is niet vrij, dus verzamelen de meisjes zich nu allemaal in het kantoortje. Het is 
een te kleine ruimte voor alle meisjes, maar niet iedereen kan komen omdat ook in 
Bihar verkiezingen zijn en het verkeer voor problemen zorgt. We krijgen een 
programma voorgeschoteld van dans en zang en een aantal meisjes vertelt hun 
persoonlijke verhaal. Een meisje zingt ‘we shall overcome’ en het raakt ons allemaal 
diep.   
Rond 7 uur gaan we naar het vliegveld van Patna en vliegen vervolgens naar Delhi 
terug.  
 
Delhi 
We hebben 1 overnachting in het hotel waar we twee weken geleden voor het eerst 
waren. Onze kamers zijn opgewaardeerd en we krijgen alle drie een bijzonder ruime 
suite. Het is bijna jammer dat het al middernacht is als we aankomen en dat we de 
volgende morgen om 9 uur al weer zullen vertrekken…Echt profiteren van die luxe 
kunnen we dus niet. 
We ontbijten, de volgende ochtend, met de twee zakenpartners van Henk. Zij zijn al 
om 7.30 uur naar het hotel gekomen en blijken bijzonder sympathieke lui. Ze lenen 
een privé-chauffeur uit aan Bernard om naar Agra te reizen, en daarmee scheiden 
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onze wegen want Henk en ik vliegen naar Bangalore. Tijd dus om afscheid te 
nemen. Het is wel een raar idee dat we nu zonder Bernard verder gaan, hij heeft 
zoveel voor ons geregeld en ons zoveel uitleg gegeven over allerlei projecten dat 
het vreemd voelt om zonder hem door te reizen.  
We nemen een taxi naar het vliegveld.  
 
Kengeri (bij Bangalore) 
De reis gaat voorspoedig en op het vliegveld van Bangalore staan de zusters Alice 
en Mercy op ons te wachten met bloemen. We rijden eerst naar het terrein van hun 
congregatie in Kengerie (net iets buiten Bangalore). Hier worden jonge novicen 
opgeleid. We verblijven in het gastenhuis. Het is drukkend warm (zo’n 29 graden) en 
droogte is hier een groot probleem. De zusters zijn hard bezig om oplossingen te 
vinden zodat de tuinen waar allerlei 
gewassen gekweekt worden genoeg 
water kunnen blijven krijgen.  
Om 17.00 uur staat de inauguratie van 
het huis van Pream op het programma. 
Pream is een weesjongen waar de 
zusters een huisje voor hebben laten 
bouwen, zodat hij op termijn daar een 
gezin kan stichten. Henk heeft dat 
gefinancierd. Natuurlijk volgt ook hier 
een ceremonie. Een priester zegent het 
huis, Henk knipt een lint door en er is 
voor de hele straat eten. Iets hartigs en 
iets zoets, dat schrijft de traditie voor. Er zijn ongeveer 50 mensen en iedereen heeft 
iets meegebracht voor het huisje. In het keukentje wordt een pan melk opgezet en 
die moet overkoken (dat brengt voorspoed).    
 
De volgende ochtend vertrekken we met sister Alice en sister Mercy naar de Bazaar 
in Bangalore waar we speelgoed inslaan voor de kinderen in het weeshuis in 
Shettihally. De speelgoedwinkeltjes (ter grootte van een garagebox) vinden we na 
een tijdje zoeken vrij snel, het speelgoed kopen is een heel ander verhaal. Er zijn een 
aantal winkeltjes bij elkaar en Alice en Mercy lopen heen en weer tussen 
verschillende zaakjes. Ze bekijken allerlei speelgoed uitvoerig, voeren tussentijdse 
onderhandelingen, lopen weg, zetten iets apart om het vervolgens toch weer terug 
te leggen en raken ongeveer alles aan. Het duurt ruim twee uur voor we alles 
hebben. De verkopers laten braaf alles zien, halen dingen van hoge stapels en 
komen zelf met suggesties en hebben een geduld waar je u tegen zegt, maar 
waarschijnlijk is hun dagomzet vandaag hoger dan ze in een hele week bij elkaar 
verkopen.  
 
Shettihally 
We rijden vervolgens met wat kleine onderbrekingen (wat boodschappen en een 
lunch onderweg) door naar Shettihally, zo’n vier uur rijden. We komen rond 19.00 uur 
aan. De kinderen zijn naar de mis, maar komen al vrij snel nadat we gearriveerd zijn 
terug en zijn door het dolle heen. We krijgen een welkomstdansje en worden 
vervolgens aan de hand door het hele gebouw mee gesleept. We moeten alles 
zien. De verschillende ruimtes, maar ook iedere foto en afbeelding aan de muur: 
“Look uncle, look,  Jesus!”. Hun enthousiasme is hartverwarmend. Ze helpen ons de 
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bagage naar het ziekenhuisje te brengen dat op hetzelfde terrein ligt. Daar zullen wij 
overnachten. Daarna gaan ze eten en wij ook, apart met de zusters. 
 
De volgende morgen na het ontbijt worden de cadeaus uitgedeeld aan de 
kinderen. Ze hebben die ochtend allemaal vrij van school gekregen, dus ze kunnen 
een tijd met de nieuwe dingen spelen. De ballonnen zijn het meest populair. Er is hier 
ook een albinomeisje van bijna 2 jaar oud. Ze heeft spierwit haar en een hele lichte 
huid. Haar ogen zijn een beetje rood en ze kan slecht tegen daglicht (ze houdt 
overdag steeds haar hand voor haar ogen en haar hoofd scheef).  
De kinderen helpen elkaar met het nieuwe speelgoed en de grote kinderen duwen 
de kleintjes op hun nieuwe driewielertjes rond. Ze variëren in de leeftijd van 0 tot 
ongeveer 12. Daarna gaan ze naar een boarding bij een school voor oudere 
kinderen. Er is nog wel een meisje van 13, maar zij is geestelijk gehandicapt en gaat 
niet naar school. 
We horen van zuster Alice dat ze graag financiële ondersteuning zou willen voor het 
bouwen van een afscheiding rondom het terrein van het weeshuis. Kennelijk ligt er 
een alcoholstokerij vlak achter het weeshuis en daardoor is er veel overlast, ook 
wordt er gestolen van het terrein. De zusters zijn bang dat ze de kinderen niet 
genoeg kunnen beschermen. Een muur zou de overlast in ieder geval een stuk 
minder maken, en de honden (die er bijzonder afschrikwekkend uitzien) zouden dan 
ook ’s nachts losgelaten kunnen worden om het terrein te bewaken. Nu kan dat niet, 
omdat ze dan kunnen weglopen. Terwijl we daarover praten, komt een landarbeider 
ineens het veld af met een slang in zijn hand. Het beest blijkt niet echt gevaarlijk voor 
mensen, maar ze maken hem wel dood.  

 
Terwijl wij koffie gaan drinken, worden de 
kinderen aan het huiswerk gezet omdat ze 
vanmiddag wel naar school moeten. Ze 
zitten met hun schooltas op de grond en 
doen hun best, maar houden ons ook de 
hele tijd in de gaten en willen ons laten 
zien wat ze al kunnen. Ik vind het 
verbazingwekkend dat ze drie talen zullen 
moeten leren met elk een totaal ander 
schrift. Hier in het zuiden is Kanada de 
belangrijkste taal en dat leren ze dan ook 
als eerste. Daarnaast krijgen ze ook Hindi 

(wat een heel ander schrift heeft). En dan krijgen ze uiteindelijk ook nog Engels (met 
weer een ander alfabet….). Een jongen laat zijn tekeningenschrift zien, het staat vol 
met prachtige tekeningen van Jezus. 
De zusters lopen ons steeds te verzorgen. We krijgen allerlei lekkere dingen te eten en 
telkens schuift iemand weer iets anders onder onze neus. Zelfs als we in het 
Nederlands tegen elkaar iets over het eten zeggen, lijken ze ons nog te verstaan. Wij 
begrijpen natuurlijk niets van hun onderling gefluister. Ze knikken overal lachend en 
beleefd om en wij weten niet of we hun plannen door elkaar gooien of dat alles 
naar wens gaat.   
Na de lunch lopen we naar de school in het dorp. Daarna bekijken we de kerk en 
gaan weer terug naar het terrein van de zusters. Er wordt gesproken over de 
projecten die de zusters willen realiseren. Naast de omheining, die het meest urgent 
is, moet er ook iets gedaan worden met het ziekenhuisje. Dat staat namelijk zo goed 
als leeg, terwijl het vrij nieuw is. Er is het idee om van het ziekenhuis een 
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verzorgingstehuis voor alleenstaande ouderen te maken. Dat lijkt een goed idee. Als 
ouderen geen familie hebben die voor ze kunnen zorgen, dan is er verder weinig 
geregeld.  
    
Na het avondeten krijgen we een dans en liedjesvoorstelling door de kinderen. Het is 
erg gezellig en ik snap wel dat dit weeshuis Henk zo aan het hart gaat. Een aantal 
kinderen herkent hem ook van vorig bezoek. En ze gaan zo lief met elkaar om. Als 
het programma af is, is het al half 10 en blijkt dat de kinderen zelf nog moeten gaan 
eten! Dat wisten wij niet en we vragen of ze dan morgen wel wat langer mogen 
uitslapen, maar dat kan helaas niet, want morgenvroeg is er de mis en die mogen ze 
niet overslaan (wat een discipline!). 
 
Vanochtend dus naar de mis rond 6.30 en daarna ontbijt.  Als de grote kinderen 
naar school zijn, gaan wij met vier kleintjes in de auto met zuster Alice en zuster 
Mercy een eindje rijden. We rijden naar de plek waar vroeger de zusters gevestigd 
waren. Er staat nog een prachtige ruïne van hun toenmalige kerk. Ze moesten hier 
weg omdat er een dam werd gebouwd en het hele land onder water zou komen te 
staan. Op het moment dat wij er zijn staat de kerk op droge grond, maar je kunt zien 
dat dat niet altijd het geval is. De locatie is prachtig en we gaan zelfs nog een 
beetje pootje baden met de kinderen. 
Als we terug zijn krijgen we koffie en vijf verschillende soorten fruit, koekjes en chips  
toegeschoven (alsof we uitgehongerd zijn…). Daarna vertrekken we met de twee 
zusters en de chauffeur voor een toeristisch uitje. We bezoeken de dam en daarna 
een tweetal hindoetempels in Belur en Halebid, die in de periode tussen de elfde en 
de dertiende eeuw zijn gebouwd. De zusters hebben overal aan gedacht en als we 
bij de tempels aankomen, krijgen we eerst in de auto lunch voorgeschoteld. En dan 
bedoel ik ook echt lunch. Er is rijst, duivenvlees, dahl, en, omdat de zusters dat niet 
genoeg vinden voor ons sturen ze de chauffeur weg om ook nog even een curry te 
halen bij een restaurantje in de buurt. Als hij terug is, blijkt dat de zusters toch iets zijn 
vergeten: bestek. Wij zeggen meteen dat 
we best met de hand kunnen eten (zoals 
iedereen hier doet) maar de chauffeur 
wordt opnieuw weggestuurd. De zusters 
knikken ons op z’n Indiaas toe en stellen 
ons gerust: nee, hij gaat geen lepels 
halen. Maar als hij terugkomt (wat nog 
een hele tijd duurt) heeft hij toch lepels 
gekocht.  
  
De tempels zijn prachtig. Er is een 
onvoorstelbare hoeveelheid 
beeldhouwwerk in de tempel verwerkt en 
de details zijn indrukwekkend. Bijna het hele gebouw is uit zeepsteen gemaakt. Dit is 
voor het eerst in lange tijd dat we weer eens op een toeristische plek zijn, want we 
zien nu ook meer blanke mensen lopen. Die worden omsingeld door allerlei 
verkopers van snuisterijen en ik ben blij dat wij redelijk met rust gelaten worden 
omdat we met de zusters zijn. 
 
We rijden terug en gaan naar Hassan (dat ligt op ongeveer een half uur rijden van 
Shettihally). We komen rond 18.00 uur aan en we wachten op de kinderen. Die 
komen met een bus uit Shettihally omdat we hier in Hassan samen naar een soort 
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Lunapark gaan. Het park is nog gesloten en de kinderen zijn er nog niet, daarom 
spoort Henk mij aan om ondertussen met Alice wat souvenirs te kopen. Alice vindt 
het geen probleem en we lopen het centrum in. Ze vraagt wat ik wil en ik zeg dat ik 
graag nog een paar sari’s wil kopen. We gaan een stoffenwinkel binnen en moeten 
gaan zitten tussen schappen vol dozen en doeken. Er zitten nog meer vrouwen en 
we worden belangstellend gade geslagen. Als ik twee doeken heb uitgekozen laat 
Alice ze helemaal uitvouwen om ze op kleur en kwaliteit te keuren. Daarna wil ze ook 
nog iets voor mij kopen. Ik zoek een beetje gegeneerd (het hoeft echt niet!) een 
rood met blauwe tuniek uit dat ik mooi vind. Als we afrekenen laat Alice haar 
handelstalent zien. Ik wil gewoon de prijs betalen die op de doos staat, maar zij pakt 
het geld uit mijn handen, geeft me teveel wisselgeld en zegt glashard: nee, zoveel 
kost het niet. De verkoper is er duidelijk minder van gecharmeerd en moet eerst met 
zijn baas overleggen. Ik houd me stil en Alice ook. Dit krijgen ze, meer niet. Het lijkt 
lang te duren, maar uiteindelijk wordt het geld geaccepteerd. Ik wil snel weg omdat 
de kinderen ondertussen vast allang gearriveerd zijn. Maar het blijkt dat de mouwen 
aan mijn tuniek nog passend gemaakt moeten worden. Ik verzin dat ik thuis heel 
handig met de naaimachine ben en dat ik dat zelf wel kan doen. Kennelijk overtuig 
ik de zuster want ze vraagt of het echt zo is en besluit dan dat we kunnen gaan.  
We gaan met een riksja terug naar het kermisterrein en treffen een ietwat verhitte 
Henk aan, twee zusters, de chauffeur en zijn vrouw en een hele zwerm wachtende 
kinderen. Op mijn vraag waarom ze nog niet naar binnen zijn gegaan antwoordt 
Henk dat dit weer een typisch Indiase gang van zaken is… het park is net pas open 
(ze hadden gezegd dat het al om 18.00 uur open zou gaan, maar toen was het nog 
niet donker genoeg om de lichtjes goed tot hun recht te laten komen) en toen het 
park eindelijk open ging, nam niemand van de begeleiding het initiatief om in de rij 
te gaan staan. Het is inmiddels bijna half 8, maar we kunnen nu wel naar binnen. Als 
de entree is betaald (wat nog niet zo snel is gelukt omdat Alice ook hier haar 
onderhandelingstechnieken laat zien) blijkt dat ook voor de aparte attracties geld 
moet worden betaald (zoals bij ons ook het geval is op een kermisterrein). Dat is 
natuurlijk vreselijk onpraktisch want hoe houd je 42 kinderen bij elkaar als je ook nog 
eens apart voor ieder kind per attractie moet betalen. Henk blijft het hoofd koel 
houden en sluit een deal met de kermiseigenaar: De kinderen zullen in een stuk of 3 
attracties gaan en dan wordt er achteraf wel afgerekend.  
Hoewel sommige kinderen bijna nergens in durven, kijken ze hun ogen uit, zoeken 
steeds onze handen en genieten zichtbaar van deze ervaring. Ze krijgen allemaal 
een bellenblaasding met een rietje waaraan een ijzerdraadje in de vorm van een 
rondje is bevestigd, zodat sommige kleintjes de neiging hebben om het sop op te 
drinken in plaats van door het rietje te blazen..(en leg dat dan maar eens uit als je 
geen Kanada spreekt…). Ook krijgt iedereen een ijsje en een zakje popcorn. Het is zo 
leuk om ze te zien genieten en het is aandoenlijk hoe de grote jongens als 
herdershonden om de kudde heen draven om de kleintjes, die hun ogen uitkijken en 
dan ineens een heel andere kant oplopen, terug bij de groep te halen.  
Als we weer vertrekken is het ruim een uur later. Henk heeft met de eigenaar 
afgerekend en die bleek heel schappelijk. Hij liet het aan Henk over om te bepalen 
hoeveel hij wilde geven en toen Henk een bedrag noemde, ging hij meteen 
akkoord. Ik geloof dat het uiteindelijk ongeveer 1 euro per kind was. Als we weer 
terug bij het weeshuis zijn moeten de kinderen nog wel eten (en dat kan natuurlijk 
niet even een boterham zijn), dus weer de feestjurkjes en pakjes uit en klaarmaken 
voor het eten. Wij eten ook laat, maar voor de kinderen is het al na 22.00 uur als ze 
zich op kunnen maken voor de nacht. En morgenvroeg moeten ze gewoon weer 
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naar de mis, dus rond 5 uur al weer opstaan. Geen uitzondering, ook al vragen wij of 
ze echt niet een keertje mogen overslaan. Nee.  
  
Uit solidariteit met de kinderen gaan wij 
’s ochtends ook naar de mis.     
We ontbijten en nemen daarna 
afscheid van de kinderen. We maken 
nog een groepsfoto en de kinderen 
krijgen allemaal een pen uit Nederland. 
Vervolgens nemen we afscheid van de 
andere zusters die deze paar dagen zo 
geweldig voor ons gezorgd hebben en 
pakken onze bagage omdat we rond 
10.00 uur moeten vertrekken naar 
Bangalore.  
Alice heeft telefonisch contact met 
brother Victor gehad en aangegeven dat we rond lunchtijd zullen arriveren. Henk 
moet lachen om deze optimistische planning en gokt dat we er niet voor 16.00 uur 
zullen zijn…. 
Hij krijgt gelijk, want als het 10.00 uur is, blijkt de chauffeur naar de bank te zijn. Dat 
kon niet anders, maar het betekent wel dat we pas om 11.00 uur vertrekken. Sister 
Maggie gaat met ons mee omdat zij in Bangalore werkt. Sister Alice reist ook met ons 
mee, hoewel zij daarna dat hele stuk ook nog weer terug moet reizen. We proberen 
nog aan te geven dat ze niet mee hoeft (want ze heeft al een paar dagen erg veel 
last van haar keel en ze zou best wat rust kunnen gebruiken), maar daar wil ze niets 
van weten. Bovendien, zo beweert ze, kan ze de chauffeur niet alleen terug laten 
rijden.  
Gelukkig zit het verkeer mee, en even lijkt het erop dat we toch rond de lunch bij de 
Brothers of the Sacred Heart of Jesus zullen aankomen, maar dan rijden we vlakbij 
Bangalore een file in. Vervolgens nemen we een verkeerde afslag omdat we van 
een voorbijganger onjuiste informatie krijgen. Het zorgt voor meer dan een uur 
oponthoud en uiteindelijk komen we inderdaad klokslag 16.00 uur aan.  
 
Bangalore, (brothers of the sacred heart of Jesus) 
Ondanks onze vertraagde aankomst worden we hartelijk ontvangen en er wordt 
een late lunch op tafel getoverd. De zusters blijven ook eten en als ze tenslotte 
vertrekken nemen we geëmotioneerd afscheid. Daarna gaan we met brother Victor 
naar Planet Hope. Planet Hope is de naam die de broeders aan het project hebben 
gegeven dat nu een jaar draait voor kinderen uit de steengroeve. We komen bij een 
prachtig gebouw dat vlakbij het terrein van de broeders ligt, maar waar we toch 
met een auto heenrijden omdat het niet veilig is om ’s avonds over straat te lopen.. 
 
Het gebouw bestaat uit vier ‘huizen’ die met elkaar verbonden worden door 
gangen (het heeft de vorm van een ruit en aan elke zijde is een groot lokaal waar 
ongeveer 25 kinderen wonen, allemaal afkomstig uit de steengroeve en waarvan 
een groot deel tot voor de start van het project nog nooit naar school is geweest). In 
de lokalen slapen de kinderen, eten ze en maken ze huiswerk. Er zijn twee jongens- 
en twee meisjeshuizen. De begeleiding bestaat voor elk huis uit twee volwassenen 
die ook bij de kinderen wonen. ’s Morgens beginnen de kinderen de dag niet met 
een mis, maar met yoga omdat dat niet aan één bepaalde godsdienst is 
gerelateerd en daarna is er een oecumenisch ochtendgebed. De kinderen hebben 
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toevallig net nieuwe kleding gekregen 
en zien er tiptop uit. We zijn diep 
onder de indruk van wat we zien. Het 
is de bedoeling om nog meer 
kinderen uit de steengroeve te halen 
(het gebouw heeft er nog wel de 
ruimte voor), maar omdat ze pas een 
jaar geleden gestart zijn, bouwen ze 
het langzaam uit.  
Er is in het midden van het complex 
een grote zaal voor 
gemeenschappelijk gebruik en 
ceremonies. In die zaal krijgen we een 
avondprogramma door de kinderen voorgeschoteld met toneelstukjes, zang, dans 
en acrobatiek. Enkele kinderen vertellen hun levensverhaal. Een jongetje leest in het 
Engels voor hoe zijn ouders zijn omgekomen en hoe hij uiteindelijk hier bij Planet 
Hope is gekomen. Het is aangrijpend en ik vraag me af of hij zelf weet wat hij 
voorleest. Victor legt uit dat het zijn eigen woorden zijn, die de leiding voor hem 
heeft vertaald zodat wij het kunnen verstaan. Terwijl de voorstelling aan de gang is 
zorgt Henk nog voor een hilarisch moment door door zijn stoel heen te zakken. 
Gelukkig blijft hij ongedeerd, dit in tegenstelling tot de stoel die onherstelbaar 
beschadigd is.  
Veel kinderen gaan overdag naar een reguliere school maar sommigen krijgen op 
Planet Hope de basisvaardigheden van het naar schoolgaan aangeleerd. Ook 
wordt er aan remedial teaching gedaan. Niet alle kinderen zullen hun achterstand 
weg kunnen werken omdat ze al ouder zijn. Het streven is om ze in ieder geval 
uiteindelijk een vakopleiding te kunnen geven.  
 
De volgende ochtend gaan we naar het hoofdkwartier van de broeders op 
hetzelfde terrein. Daar wordt de administratie gedaan van een aantal andere 
projecten die ook plaatsvinden naast het werk met de kinderen. We krijgen uitleg 
over de Selfhelpgroups, waarbij vrouwen worden gestimuleerd om zelf geld te 
sparen en daardoor meer financieel onafhankelijk te worden.   
We lopen over het terrein naar nog wat andere gebouwen en zien praktijklokalen 
waar ‘dropout’-leerlingen computervaardigheden kunnen opdoen of 
machinetechniek en lassen kunnen leren. Daarna vertrekken we met een stuk of 
zeven kinderen en twee broeders en een juffrouw in één jeep naar de steengroeve.  
De groeve is een soort open vlakte van grijswittig rotsbodem waar het witte stofgruis 
je tegemoet komt waaien. Het is boven de dertig graden en nergens is schaduw. 
Overal zie je her en der groepjes mensen die stenen uit staan te bikken of in kleinere 
stukken hakken. Er zijn mensen die de stenen verzamelen voor transport  en er rijden 
vrachtwagens om de stenen af te voeren. Er lopen mannen, vrouwen en kinderen 
rond en op de vraag of er geen ongelukken gebeuren met het hakken op die 
stenen, wordt er geantwoord dat dat inderdaad voorkomt omdat de splinters die 
van de stenen af ketsen allerlei wonden kunnen veroorzaken zelfs tot blindheid 
kunnen leiden.  
We klimmen zelf ook over het terrein naar wat groepjes mensen en komen zo bij de 
familie van één van de kinderen uit Planet Hope. Het jongetje staat daar in zijn 
nieuwe uniformpje bij zijn ondergestofte ouders en we vragen ons af wat er door 
hem heen moet gaan. Eén van de broeders vraagt het aan hem en hij zegt dat hij 
er trots op is dat hij nu naar school gaat. Ook de andere kinderen zeggen dat ze hun 
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best zullen doen om de kinderen die nu nog in de groeve werken er van te 
overtuigen dat ze ook naar school moeten gaan.  
Het probleem is dat er ook veel kinderen zijn die nog te jong zijn voor school. Daar is 
niets voor geregeld. We zien bijvoorbeeld een provisorisch afdakje (een plaat die 
schuin is neergezet en door twee stokken wordt ondersteund). Eronder hangt een 
klein hangmatje met een baby er in. Hoe ongezond moet het wel niet zijn om hier 
alleen al hele dagen dat stof in te ademen? 
Er wordt gedacht aan het oprichten van een soort crèche, maar daar is ook geld 
voor nodig.  
We lopen naar een nederzetting van huisjes net naast de groeve. De meeste 
werkers wonen daar en het zijn huisjes die eruit zien als tenten van stro waarbij alleen 
in het midden ruimte is om te staan. In een van de huizen woont de moeder van een 
andere jongen die met ons mee is. Ze wordt gehaald en ze lijkt trots te zijn op haar 
zoon.  
Rond 13.00 gaat het alarm op de 
groeve. Iedereen moet de plek 
verlaten want zodadelijk worden er 
met behulp van elektrische 
ontstekingen nieuwe stukken rots 
opgeblazen. Dat gebeurt elke dag 
rond dit tijdstip en iedereen vertrekt 
dan om te kunnen lunchen. Wij zijn 
nu bij de huisjes, maar dat is lang 
niet ver genoeg. We lopen nog 
zeker 200 meter verder naar open 
veld omdat de brokstukken soms 
voorbij de huizen vliegen (ook fijn 
met zo’n instabiel dak…., en je moet 
er al helemaal niet aan denken wat er kan gebeuren als je ziek of slecht ter been 
bent). Na een tijdje klinken de eerste explosies en voelen we de grond trillen. Er 
stijgen grote stofwolken op van de groeve en hoewel het een prachtig gezicht is, is 
het tegelijkertijd verschrikkelijk om te zien, want straks moet iedereen weer terug om 
de nieuwe brokstukken kleiner te hakken en te verzamelen. Je zou er moedeloos van 
worden. Toch lijken veel werkers redelijk tevreden met hun lot.  
Terug bij de broeders pakken we onze spullen in en bespreekt Victor in zijn kantoor 
met Henk de plannen waar hij geld voor nodig heeft. Hij wil een drukkerij te 
beginnen. In de eerste plaats hoopt hij er inkomen mee te genereren dat voor 
Planet Hope kan worden gebruikt. Ten tweede kan hij er een aantal jongens mee 
aan het werk zetten zodat die beroepsgerichte vaardigheden kunnen opdoen. Hij 
heeft er groot vertrouwen in dat hij voldoende opdrachten krijgt om het een 
winstgevend geheel te laten zijn. Ik vind het meteen een geweldig idee, maar Henk 
blijkt zakelijker (gelukkig maar). Het plan betekent een investering van ruim 65.000 
euro (meer dan nodig is voor de bouw van een complete school). Het lijkt urgenter 
eerst te investeren in een crèche voor de kleintjes.   
Victor brengt ons vervolgens naar het vliegveld en gaat zelfs nog mee de vertrekhal 
in (waar hij een apart toegangskaartje voor moet kopen). Het geeft maar weer eens 
aan hoe zorgzaam iedereen voor ons is. Ik kan me bijna niet voorstellen dat de reis 
bijna afgelopen is.  



 19 

 
Varsseveld 
Van Bangalore vliegen we via Delhi terug naar Nederland en we komen rond 6 uur 
Nederlandse tijd op Schiphol aan. Daar staan Pa, Ma en Ineke ons op te wachten 
(nog net niet met kransen, maar wel met broodjes). Thuis bij de familie van Braak 
worden we door Inge en Jiske ontvangen die een heel ontbijt voor ons gemaakt 
hebben. Gelukkig is het met de zorgzaamheid van Nederlanders toch ook niet zo 
slecht gesteld! 
  
 
Graag wil ik tot slot oom Henk bedanken voor zijn tomeloze geduld met mij en voor 
het feit dat hij vrijwillig drie weken met mij opgezadeld heeft gezeten. Ik vond het 
een geweldige reis en ben heel erg blij dat ik mee mocht. 
En natuurlijk wil ik ook graag Pater Bernard Kersten bedanken omdat wij voor de helft 
van onze reis bij hem konden aansluiten, en voor zijn uitleg bij alles wat ik niet 
begreep of kon bevatten.  
 


