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REIS DOOR INDIA (4 februari  2007 – 22 februari 2007) 
 
Op zondag 4 februari begon onze reis naar India. 
Veel hadden we al gehoord over dit immense land. 
(79 x Nederland) Meestal was een gevleugeld woord 
van Henk dat het niet in een paar woorden is uit te 
leggen hoe het daar is, maar dat je India moet zien 
en ruiken en beleven. 
Kramp Agri is rond 1991 begonnen met een 
handelspartner in Delhi (Uniparts) en importeert 
sindsdien landbouwmachine onderdelen, pennen, 
borgclips enz.   
De nevengedachte van Henk en Anjo is dat niet 
alleen aan een land verdienen belangrijk is, maar 
dat ook wat terugdoen in de vorm van hulp voor 
onderwijs, weeskinderen en moeilijke leefomstandigheden verbeteren bijdraagt aan een 
rechtvaardiger wereld. 
Zo kwam het Jianderfonds tot stand; respect voor de ander. 
De betrokkenheid blijkt doordat de projecten geregeld worden bezocht en geëvalueerd. Voor 
Henk was het al de zesde keer dat hij deze informatieve reis ondernam. Meestal vergezeld 
van lieve familieleden maar soms ook van vrienden die een beetje slap kunnen 
ouwehoeren.Aldus gewaardeerd begon deze reis met Henk (v Braak), Hans (Scholten), Gerrit 
(Heinen) en ondergetekende Han (Gesink).   

Dag 1: zondag 4 februari 2007                                                                                                                               
Om 6.00 uur vertrokken en om 11.00 uur opgestegen – 8000 km ver met een KLM airbus – 
de aankomst was 8 uur later op het vliegveld van Delhi plus 4,5 uur tijdsverschil. Rond 
24.00 uur opgehaald door Paramjit Soni en met luxe auto’s vervoerd naar het Grand Hotel; 
inchecken en na een biertje in een luxe hotelkamer slapen. 

Dag 2: maandag 5 februari 2007  
Rond 9.00 uur lekker ontbijten en om 10.00 uur opgehaald door Paramjit en Gurdeep Soni. 
Deze oprichters van Uniparts behoren tot de Sikhs. Gurdeep is in dezen nog vasthoudend in 
zijn geloof en die zie je dan ook niet zonder tulband. Voor mijn gevoel zijn de Sikhs ook van 
een hogere kaste en waren zij vroeger ook vermaarde vechters. 
Met een Jeep en een Mercedes wat door New Delhi gereden en onderweg verbaasd naar de 
grote tegenstellingen gekeken. Buiten om het Grand Hotel staat een muur met wachtposten. 
Daarbuiten is er meteen een hele rommelige wereld met afval,  puin en zandhopen. 
Neergesmeten hutjes en tentjes van zakken en zeildoek waarin mensen in kommervolle 
omstandigheden leven. Daarnaast ook peperdure bouwgrond waarin een naast het hotel 
gelegen stuk grond van ± 12 ha., voor hotels en winkelcentra, 200 miljoen euro kostte. 
Onderweg verbaas je je over het linksrijdende ongeorganiseerde verkeer. Wegwerkers in 
tientallen (mannen en vrouwen) die met hamers stenen kapotslaan en wegen met de blote 
handen aanleggen. Mensen die plastic zoeken tussen het vuil en meelijwekkende 

bedelaartjes. Vele openlucht handeltjes -
bromfietshelmen, snoep, fruit enz. Plots staan 
we voor een muur en daarachter bevindt zich 
het hoofdkwartier van Uniparts. Fraai 
beplante entree en kennisgemaakt met 
Deepak Tandan (die half in dienst is van 
Kramp Agri voor in- en verkoop). Daarna de 
producten bekeken die hier gemaakt worden; 
hefarmen, topstangen enz. vooral voor John 
Deere en Eicher tractoren. Veel aandacht voor 
hardheid en kwaliteit van het staal. De 
fabriek vond ik heel informatief, veel logische 
werkwijzen, lasmachines, 
hardheidsbehandelingen en polijstmachines, 
alles redelijk afgeschermd en ook personeel 
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dat niet lezen kan wordt met foto’s duidelijk gemaakt hoe gewerkt moet worden.  
Gerekend met het beeld buiten de fabrieksmuren wordt hier redelijk modern gewerkt en 
worden toch zoveel mogelijk mensen ingezet. De Soni’s hebben in Delhi 3 productielocaties 
en een paar honderd kilometer hoger wordt, zo heb ik 
begrepen, op twee locaties ijzererts verwerkt. In totaal 
werken in de 5 locaties ± 1800 mensen. In de tweede 
nieuwe fabriekshal wordt momenteel gewerkt aan het 
opstarten van de productie voor hydraulische 
topstangen voor Kavee. De bedoeling is dat er hier 
vanaf mei ± 40000 topstangen gemaakt worden. Ook 
hier microscopen voor onderzoek staaldichtheid en 
hardheid. Met de Soni-broers en Deepak Tandan 
gegeten bij een goed Hotel (wel verdraaid hete saus op 
de rijst) en voor de eerste keer King Fisher beer 
gedronken, die kan wel tegen de Grolsch aan.  
Daarna de derde fabriek in Delhi bekeken. Onderweg 
verbaasd gekeken naar het toeterende verkeer, waarin plaatsje opschuiven normaal is en 
koeien, geiten, zelfs bepakte olifanten, stieren, fietsen en brommers tussen de auto’s een 
vast straatbeeld zijn. Glimlachend bevestigt Paramjit dat deze ongeorganiseerde janboel 
India is. “This is India. Time is Time.”  Discussierend over het onderwijs (we zien onderweg 
heel veel kinderen die niet op school zijn) vertelt hij dat er voor iedereen onderwijs is maar 
dat veel ouders (zelf ongeletterd) hun kinderen niet sturen. Kinderen worden zelfs naar 
school gelokt met elke dag een gratis maaltijd.  
Op de laatste locatie worden voornamelijk alle producten zoals topstangen, trekpennen en 
hefarmen voor Kramp Agri gemaakt en ingepakt. We bekijken het assortiment en de 
inpakmethodes in de fabriek. In de fabriek van Soni verdienen de werknemers naar niveau 
ongeveer tussen de 100 en 150 euro per maand. Ook hier foto’s van bedrijfsfeestjes en 
kerstfeest met vrouwen en kinderen. Naar Delhi’s begrippen een redelijk leven.  
Nadien neemt een chauffeur ons nog even mee op sightseeing in Nieuw Delhi. Hier zijn o.a. 
regeringsgebouwen en ambassades. De zichtbare armoede van hutjes en straathandel wordt 
hier geweerd. Delhi heeft 16 miljoen inwoners en je bent je er erg van bewust dat je alle 
facetten van Delhi lang niet hebt gezien.                             
In de avond zijn we uitgenodigd bij de Soni’s. Het huis van Paramjit is een prachtig 
bouwwerk met een fraai aangelegde tuin, compleet met bewaking en tuinlieden en 
huispersoneel, tezamen ± 20 man personeel. We hebben een fijne ontvangst waar ook de 
vrouwen van de Soni-broers zich gezellige gastvrouwen tonen. Na de maaltijd blijkt dat Sara 
Soni ook verdienstelijk schildert, de laatste jaren vooral abstract.  
Na thuiskomst in het Grand Hotel mijn derde King Fisher (IJsvogel) soldaat gemaakt en 
genoten van mijn luxe hotelkamer want van nu af aan, heeft Henk verteld, wordt het alleen 
maar minder en zullen veel ontberingen ons deel zijn. 

Dag 3: dinsdag 6 februari 2007                                                                                                                                   
8.00 uur ontbijt – 9.00 uur uitchecken en op weg naar Luchthaven Delhi. We zitten 
businessklas in een kleine airbus van Jet Airways. Na het instappen was er nog bijna 2 uur 
nodig om een paar schroefjes in de motoren aan te draaien, maar daarna hadden we een 
onberispelijke vlucht naar Varanasi (Benares).  
Mijn verwachtingen over de Heilige stad waren hooggespannen. Met Hans in een oude 
Austin (model 1960) op weg naar ons Hotel  Temple on Ganges. Henk had gewaarschuwd 
dat vanaf nu de claxon belangrijker was dan de rem. Het werd een chaotische rit. Je bent 
opeens in een totaal andere wereld. Onze chauffeur was prima bestand tegen deze gekte, 
maar ik kon mijn mond anderhalf uur niet meer dicht krijgen van verbazing dan wel van het 
lachen.  
Het straatbeeld is verschrikkelijk slordig, alles ligt vol vuil, puin, zand. Voor de ongeverfde 
huizen veel tentjes van plastic, zakgoed, verkoopstalletjes, open riolen, honden, varkens, 
koeien en een wirwar van mensen. Het verkeer is chaotisch, stoffig vuil, slordig, een 
onvoorstelbare verkeersjanboel. Riksja’s, scooters, vrachtauto’s, motors, brommers met 
viertonige hoorn, geiten, ezels, koeien, alles door elkaar. Toeteren, claxonneren, remmen, 
optrekken, vastzitten van links naar rechts, schots en scheef. Ongelofelijk maar heel 
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fascinerend. Daarbij door de open ramen oliedampen en kookgeuren en koeienlucht, hoe 
beschrijf je in vredesnaam het verkeer in Varanasi?  
Het hotel wordt omringd door enkele koeienhouders en stapels gedroogde mestkoeken, 
winkeltjes en links en rechts slordige huizen vol met mensen en kinderen die het zichtbaar 
niet breed hebben. En ik meende te ontdekken dat ze het afvalwater van het hotel in een 
rietveld zuiverden, maar aan de andere zijde was men dat ook aan het volstorten met 
vuilnis. De plezierige eigenaar had z’n zaakjes goed in orde, een dakterras met uitzicht over 
de Ganges, behoorlijke kamers en hij zette voor ons steeds een goede maaltijd op tafel. In 
het hotel ook veel Westerse trekkers, de meeste toch wel in oranje jurken gestoken 
Nirvanazoekers.  
We ontmoeten coördinator Father Bernard Kersten, die voor het Jianderfonds en voor de 
missieprocuur Heeswijk projecten bezoekt en aanbeveelt en begeleidt. Vanuit Heeswijk 
waren ook Jan en Hannie Holleman voor de missieprocuur op werkbezoek in India. Jan zat 
voorheen in de directie van Ballast Nedam. Op 26 januari waren zij in het zuiden begonnen 
en ik kreeg sterk de indruk dat zij heel erg aan een beetje Achterhoekse humor toe waren. 
Het bleken voor ons ook fijne medereizigers. Verder was er father  Arockia de Sousa en 
masseur Santjas.  
’s Avonds een boottocht over de Ganges. Een mystieke sfeer hangt er hier wel. Veel 
straatkinderen bieden bloemenkaarsjes aan die even op het water drijven en waarbij je een 
wens voor voorspoed en geluk kunt doen. Er zijn heel veel heilige mannen in Varanasi en ze 
leven met rituelen en muziek en lichaamsreinigingen. Veel slordige zeildoek hutjes staan er 
aan de trappenkanten van de Ganges. Op een paar plaatsen zijn grote lichtvoorstellingen 
bezig met Indiase muziek. Veel lijkverbrandingen zijn er nog bezig op het strand. We tellen 
er 18. Daarnaast is er nog een crematorium. Per dag worden zo toch zo’n 400 mensen 
gecremeerd.  

                                                 
 
We besluiten de volgende ochtend om 6.30 uur nogmaals bij zonsopgang een roeitocht te 
maken. Nog even een drankje op het dakterras wordt verstoord door een luidruchtig 
trommelende bruiloftsstoet die door de straten trekt. Met veel TL buizen wordt het 
bruidspaar in een felverlichte riksja door de stad gereden. Februari schijnt de maand van de 
God Shiva te zijn en er wordt dan veel getrouwd. Het autogetoeter enz. houdt de hele avond 
niet op. 

Dag 4: woensdag 7 februari 2007   
De eerste ontberingen worden zichtbaar. Mijn douche doet niet dus wassen met een emmer 
koud water. Maar de kraan doet het ook niet, dus uit het kleine wastafelkraantje met een 
kannetje de emmer gevuld en dan maar gieten met koud water over je rug. Zo word je wel 
heel erg wakker. Om 6.30 uur present bij de Ganges. Henk’s beloofde zonsopgang on 
Ganges blijkt een mistige koude nevelmorgen, waarbij het volgens ons niet warmer is dan 5 
graden. Bijna klappertandend in onze dikke jassen aanschouwen we hoe de Hindoe vrouwen 
zich volledig gekleed reinigen (?) in het vuile Gangeswater, en ze staan even later werkelijk te 
bibberen op de leembulten, zo ook tientallen kinderen.      
Bij daglicht zie je dat er vroeger echt mooie gebouwen hebben gestaan en het maakt 
weemoedig te zien hoe de oude grandeur ten onder gaat in verveloosheid, geen onderhoud 
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en armoe en bevolkingsdruk. Er zijn veel bootjes met toeristen op de Ganges en we zien nog 
het Moeder Theresa ziekenhuis. Het drinkwaterstation met inname uit de Ganges. De 
riolering die uitkomt in de Ganges en de vele verbrandingsashopen die ook in de rivier 
verdwijnen. De vele heilige mannen in vele slordige tentjes en mensen die hun kleding 
wassen in de rivier en de stenen waar ze voor mijn gevoel deze was zo snel mogelijk op kapot 
slaan. Nog steeds lopen er veel volledig geklede vrouwen en kinderen het water in en staan 
dan op de kant met natte kleding een longontsteking weg te bibberen. Het zijn barre tijden; 
van Braak waar blijft de zon?  

Tussen stalletjes, bedelaars, koeien, riksja’s 
doorlopend gaan we ontbijten, daarna per riksja 
naar het paleis van de Sultan aan de overkant 
van de Ganges. In een riksja kunnen twee 
Indiërs of anderhalve Nederlander. Onze riksja-
fietser trapt zich te pletter, maar hij doet het met 
liefde. De tafereeltjes die langs alle wegen te zien 
zijn blijven op je netvlies hangen; hutjes, 
mensen, opslag, puin, hout, stenen, vuilnis, 
mensen die blij zijn, winkeltjes, stalletjes met 
goed fruit, fietsenmakers, karren vol met zakken 
graan, boeren met melkbussen aan de fiets 
(maar hoe schoon zal die melk zijn?). Door de 
slechte wegen met los puin is het voor de riksja 

chauffeur een zwaar werk. Over een drijvende brug naar de overkant, naar het paleis van de 
Sultan. Aan de buitenkant een mooi paleis, maar nooit onderhouden en nu een enorme 
rotzooi met tentjes er om heen, jammer. Ook de binnenkant is slordig. Er is een redelijke 
collectie wapens in het museum maar de oude auto’s zijn een aanfluiting.  
We gaan met een bromtaxi (daar zitten we wel even met 9 man in en we gaan nog hard ook) 
naar het huis van masseur Sanjay. Langs een slordig stukje weg komen we buiten de stad 
en daar liggen in vele koppels tientallen koeien 
met opgestapelde mestkoekenhopen voor 
brandstof. Ik neem aan dat ze deze koeien 
melken voor de melkbehoefte van de stad. Het 
voer van die dieren bestaat uit stro van tarwe, 
rijst en kaf. Je waant je echt even terug in de 
middeleeuwen. We lopen langs grote 
bamboestruiken waar al decennia lang de dikke 
bamboestokken uit gekapt worden. Ik schat de 
hoogsten op 12 meter. Op een ander veld groeit 
een groen gewas waarvan het zaad gebruikt 
wordt voor Dahl, de saus die over de sjapati 
(kleine pannenkoek) en de rijst gebruikt wordt.  
Het huis van de masseur is voor 80% klaar, 
maar het wordt al door 18 mensen bewoond; 
moeders, vaders, tantes en veel kinderen. We drinken mierzoete thee met melk, niet mijn 
favoriete drankje. We bekijken het huis van de naaste buurman en trekken de conclusie dat 
die, hoewel buitenaf, toch niet riant woont in zijn voddenbak.      
Gaaf onwijs scheurt onze bromtaxi naar de rivier terug. Na het middageten naar een 
zijdeverkoper. Intussen regent het behoorlijk. Nu wordt Varanasi pas echt vies. Langs 
plassen en modder stappend, komen we in een onooglijk steegje. Hier moeten de schoenen 
uit en moeten we in hurkzit tapijtje kijken. Dat trek ik geen vijf minuten en steek de benen 
maar onder de uitgestalde bedovertrekken. Na de schitterende aankopen moet er nog 
afgedongen worden. Dat levert problemen op met een Indiër die je niet verstaan kan. Arockia 
tolkt ons 10% van de prijs af, in mijn geval € 1.80 waarvoor gepaste trots op zijn plaats is.  
’s Avonds het afscheidsfeest in Varanasi. Met Bernard afgesproken dat hij iets zou 
bespreken met King Fisher. Met de riksja in het centrum aangeland, hebben we respect voor 
de kleine fietser die bergie op moest. We zitten op een aardig terras, maar de keuken moest 
je eigenlijk niet zien. Desondanks komen we niks tekort en krijgen best redelijk eten. De in 
het geheim aangevoerde King Fisher wordt in roze servetten op tafel gezet. Het is toch wat. 



Reis door India   4 februari – 22 februari 2007 

 7 

Het blijkt niet al te fris en de etiketten zijn er af. De eigenaar wordt opnieuw gestuurd en 
deze keer is het bier weer best.  
Op de terugweg zittend in de riksja neem je de reuk, het geluid, het straatbeeld en de drukte 
in je op, de indrukken bezorgen je verbazing, daarna berusting. De mensen lijken toch over 
’t algemeen tevreden en er is genoeg te eten.                                                                                                       

Dag 5: donderdag 8 februari 2007                                                                                                            
Na een koude emmer water en een goed ontbijt om 10.00 uur vertrokken uit het vieze 
Varanasi. Met de Hollemans, Bernhard, Arockia en de masseur in een busje naar Indara    
noordwaarts. Wegrijdend voeren toch de open 
riolen, tentjes, schamele mensen, zielig geklede 
kinderen, afval, koopwaar, modder en riksja’s de 
boventoon. Het werkt op iedereen beklemmend. 
Je zou graag een welvarender Varanasi zien.   We 
probeerden wat aanzetten tot stadsverbetering te 
bedenken en de rol van een stadsbestuur te 
benoemen (is die er wel?). Je probeert prioriteiten 
te stellen, maar een van de moeilijkste dingen is 
de gigantische dichtheid van de bevolking van 4 
miljoen zielen. Bij reorganisatie hoe bevolking te 
helpen en onder te brengen en aan het werk te 
krijgen, voorwaar een bijna onbegonnen werk.  
Wij kwamen door de stad Sarnath, de stad van 
Boeddha. Hier hebben we vier tempels bezocht met beelden van Boeddha. Volgelingen van 
Boeddha proberen door meditatie en zelfreflectie te winnen aan innerlijke diepte en 
uiteindelijk het volmaakte leven/hiernamaals te bereiken. Hindoes daarentegen hebben 
1030 goden, van koe tot konijn, van zon en maan en de tijger. Het reinigen met water is een 
belangrijk deel hierin. De spirituele waarden van het Hindoeïsme gelden als vreedzaam en 
verdraagzaam, de wereld en kosmos in harmonie samen. Het officieel afgeschafte 
kastenstelsel kan ik persoonlijk niet rijmen met het Hindoe geloof. Ook het zich weinig 
aantrekken van de naaste is waarschijnlijk een uitvloeisel van dit stelsel dat zegt dat een 
arme het in een volgend leven wel beter krijgt.  
Eén van de tempels was er één van Tibetaanse Boeddhisten. De bezoekers hadden hier ook 
duidelijk meer Chinese trekken.  
In een keurig eethuis sandwiches en mushroomsoup, rijst en kruidig vlees gegeten.               
We gaan weer noordwaarts op pad naar Indara. Onderweg verdwijnen de schrijnende 
beelden uit Varanasi en laat een beter beeld van India zich zien. Mensen zijn weliswaar arm, 
maar op de overwegend zware kleigrond zien we veel groene velden met rijst en tarwe en 
andere gewassen. Het lijkt er direct op dat het land zich wel zelf kan voeden. Onze chauffeur 
haalt halsbrekende toeren uit in de oude bus, maar niemand kijkt er meer van op want ook 
chaos en ‘het ging nog net goed’, begint te wennen. In elk gaatje duikt wel een voertuig, de 
sterkste heeft voorrang en de claxon is een dwingend advies tot meedenken. Desondanks 
hebben we in 18 dagen geen aanrijding gezien. Bij een kruispunt moeten we rechtsaf een 
omweg maken, omdat de doorgaande weg is afgezet wegens het bezoek van een 
hoogwaardigheidsbekleder. We gaan verder het binnenland in, maar ik ben er blij mee dat 
mijn indruk ook daar positief is. Kinderen kunnen kind zijn en spelen en stralen blijheid uit. 
Er wordt genoeg verbouwd en er is geen honger. ‘Life is life en time is time’ (geen geld). Dit 
ziet er uit als het beeld dat ik van India had. De kleine koeien-nederzettingen lijken meer 
stro en voer te hebben, al zijn de beesten te dun tussen alle tarwe en rijstvelden (wat me 
enigszins bevreemd) en er staan veel mestkoekenstapels te drogen. Ondertussen met 
Bernard de verschillende orden in de Katholieke kerk besproken en begrip getoond voor 
allerlei historisch ontstane orden die toch langs elkaar werken maar uiteindelijk allemaal 
voor één God werken, dezelfde als de protestanten en zo vinden wij elkaar om 5.15 uur vlak 
voor de poort van Indara. Daar hebben de Franciscaner broeders een klooster en een 
ziekenhuis. De Norbertijnen huren een gedeelte van het terrein. Hierop staan een 
hoofdgebouw voor de broeders, een kerk, een jongensinternaat voor 50 jongens, een 
meisjesinternaat voor 15 meisjes, een zusterverblijf, een school en  Highschool ineen die nu 
nog 800 leerlingen telt (moet naar 1000 toe). De Franciscaners bouwen nu ook een 
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Highschool 400 meter verder en sindsdien is de liefde tussen de ordes een beetje bekoeld, 
maar we gaan voor één geloof.  
Het Jianderfonds heeft in Indara (missiepost bestaat sinds 1958) al veel geïnvesteerd, o.a. in 
de school (ook nu nog) en recent een nieuw jongensinternaat gebouwd. Met deze school 
heeft Henk veel persoonlijke betrokkenheid. Van hier uit worden ook de scholen in Ghosi en 
Mirpur aangestuurd. Ook daar zijn de scholen deels gebouwd en er wordt nog steeds 
bijgebouwd door het Jianderfonds. We worden ontvangen door vader Sammy, ook is er vader 
Arockia, hij heeft ons begeleid. Vader Bartholomeus runt de school en van hem krijgen we 
een heel positieve indruk. Dan lopen er nog twee, Christoffer en Jalente. Henk en Jan en 
Hannie Holleman slapen in het hoofdgebouw, Gerrit in het Franciscaner klooster en Hans 
en ik in het gebouwtje daarnaast. Met koud water uit de kraan, een emmer met een 
kannetje en één lampenpit en twee kaarsjes voor als er toevallig geen stroom is. Hans maakt 
bovendien kennis met een hurk wc en na enige oefening blijkt dat ook te werken. We maken 
een wandeling door het jongensopvanghuis en zetten met een paar voetballen de boel op 
stelten. Het zijn leuke schone goedlachse jongens, die hun slaapplaatsen hebben op harde 
planken. Hun vrolijkheid is heerlijk om te zien. Discipline en regelmaat brengen 
vooruitgang. Was het in Varanasi maar half zo goed.  
Om 19.30 uur ontvangen door de paters/priesters. Zagen op CNN nog even de doelpunten 
van Nederland-Rusland. Daarna gegeten, kip-rijst-doppers-wortels en King Fisher, voorwaar 
Bernard weet wat een mens toekomt. De stemming was opperbest, er werd veel gelachen. 
Henk stoeide iets te ruw met een kip en de volgende dag hebben we toegezegd hem slechts 
zijdelings te fotograferen. Na 22.00 uur moest er bij kaarslicht en Engels drop nog even 
geschreven worden. Het muskietennet deed goede dienst. 

Dag 6: vrijdag 9 februari 2007                                                                                                                          
Na het bekende emmer-koud-water-bad verkwikt om 6.30 uur plaatsgenomen in de kerk. 
Een serene sfeer doet goed aan in het drukke Indische leven. Voor de kostschooljongens en 
meisjes is het een vast ijkpunt in hun bestaan. We gaan op schoolbezoek in Ghosi, zo’n 50 
km verder. Onderweg valt het op dat ik hier in het noorden nog bijna geen tractor heb 
gezien, laat staan dat er mee gewerkt werd. Ook bij wegwerkzaamheden worden alle stenen 
met de hand verwerkt. De grotere dorpen en steden tonen allemaal het zelfde drukke en 
slordige straatbeeld en getoeter. Door een redelijk welvarend landschap rijdend belanden we 
in Ghosi.  
Op de school worden we met z’n zessen plus vader Bernard en Arockia en Bartholomeus 
ontvangen. Zo’n welkom met bloemenslingers gaan we achteraf gezien nog vaak meemaken. 
Met geel en rode kleurstof krijgen we een stip op ons voorhoofd die warme gevoelens 
uitdrukken. Toespraken en veel zang en dansjes door altijd in keurig gelid opgestelde 
leerlingen die in donker rood/blauw gekleed zijn. Henk spreekt de leiding en de leerlingen 
toe en hoopt dat men steeds vooruitgang blijft boeken. Ook hier is het Jianderfonds en de 
missieprocuur nog aan het bijbouwen van lokalen. In de exploitatie proberen de 
Norbertijnen ook de ouders te laten bijdragen, ook als garantie dat er niet uitgestapt wordt. 
Momenteel zijn er ± 500 leerlingen en men wil dit uitbreiden tot ± 800.  
Daarna gaan we met een bevlogen zuster (wiens naam ik kwijt ben) door enkele dorpjes rond 
de school lopen. Kinderrijkdom en armoe treft je toch in je hart. Het is nog zo vreselijk terug 
in de tijd. We gaan wat hutjes binnen, hier wonen in één ruimte vader, moeder, grootouders 
en enkele kinderscharen, soms met een muurtje of doek ertussen. Toch oogt alles gelukkig 
en blij. Maar vader Bernard verzekert ons dat er veel armoe, ziekte, drankmisbruik, 
werkloosheid en 75 % analfabetisme heerst. Ook zien we de Gouvernmentschool, maar dit is 
een aanfluiting. Er wordt door de onderwijzers weinig verdiend en ze geven dan ook niet 
meer les dan 2 uur per dag, ook nog van erbarmelijk niveau. De zuster, hier door de kerk 
geplaatst, geeft o.a. in de direct omliggende dorpjes overal 2 uur les op soms alleen maar 
een boomstam en een betonplaat. Ook geeft ze uit mededogen nog 2 uur les op de 
Gouvernmentschool. De meer gelukkige kinderen krijgen een plaats op de missieschool. 
Voor mijn gevoel komt meer dan 70% niet aan deze goede onderwijsvorm toe, vaak door 
onwetendheid en armoe van de ouders. In dit idyllische dorpje staat een grote satellietmast 
en ja hoor, India is overal mobiel te bereiken.  
Achter de palmen van dit mooie dorp, zorgt een rietsuikerfabriek voor een tientallen 
hectare’s grote stinkende afvalwater poel. We wandelen nog door de andere dorpjes rond de 
school. Het leven lijkt er vredig. Het enorme lelijkmakende vuilnisprobleem van de steden is 
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hier niet en zo oogt alles beter. Hier wel jongens met brommers (waar betaal je die nu weer 
van?). Mensen reageren behoedzaam, maar willen toch graag een hand geven of groeten, 
buigend met de handen tegen elkaar. De meesten hebben nog niet vaak een Europeaan 
gezien. Aandacht voor hun problemen kunnen ze wel waarderen.  
We eten in het hoofdgebouw. Daarna een rondleiding door de school (ziet er heel goed uit, 
met blijde kinderen) en met een shawl om de nek beginnen we met onze bus met flexibele 
bodem aan de reis naar Mirpur, zo’n vijftig kilometer rechts naast Ghosi.  
Na een mooie rit komen we in Mirpur, waar ook een missiepost is sinds 1947. Hier is een 
meisjesinternaat en een jongensinternaat. Hier gaan zo’n 600 kinderen naar school. Bij de 
grote school worden nu door het Jianderfonds nog lokalen bijgebouwd. Wederom worden we 
met slingers en een coole rode stip op ons 
voorhoofd ontvangen. Eigenlijk wil je dat niet, 
maar je ontkomt er niet aan. De in het blauw 
geklede kinderen geven een gave show. Na de 
toespraak van Bartholomeus en Henk moet 
het gloednieuwe door het Jianderfonds 
gedoneerde toiletgebouw worden geopend 
door Henk en Vader Bernard. Onder de 
nodige hilariteit wordt er een mooie 
gebeurtenis van gemaakt. De nieuwe toiletten 
zien er netjes en verzorgd uit. Daarna thee 
drinken en een leuk dorpje achter de school 
bezoeken. Vriendelijke mensen en aangename 
dorpstafereeltjes tussen huisjes van leem en 
steen, riet en smalle pannen. Koeien, kort 
aangebonden krijgen stro, kaf en onkruid.  
We verlaten Mirpur met het positieve gevoel dat er toch ook vredige plekken zijn, waar de 
vooruitgang in harmonie een aanvang heeft genomen.  Na een autorit met gevaarlijke 
manoeuvres komen we rond 17.30 uur in Indara terug. Terugkijkend was het een prachtige 
dag. Er is geen welstand en welvaart, maar de omgeving oogt goed. Veel tarwevelden met 
goede gewassen. De zware kleigrond is meestal te irrigeren en daar zijn 2 oogsten per jaar 
mogelijk. Het wonen is hier nog wel heel sober. Het regenseizoen begint hier in juli, 
augustus en september waarin het elke dag behoorlijk nat is. Minpunt deze dag was de 
milieuravage die de suikerfabriek in Ghosi aanrichtte. Een ritje naar Mau leverde Henk de 
vurig gewenste restyling op voor de somma van 200 roepies. 

Dag 7: zaterdag 10 februari  
Na koud water en een goed ontbijt aantreden voor de ontvangst op de naast het broederhuis 
gelegen school. Hier kunnen de leerlingen 8 klassen doorlopen (primary en secondary) en 

kunnen dan naar college. Er wordt nog een 
aantal klassen bijgebouwd en dan moet de 
school 1000 leerlingen kunnen opleiden. De 
leerlingen komen uit een straal van 15 km. 
rond Indara. Met bloemenslingers, stippen, 
toespraken en dansjes worden we onthaald 
door ± 600 leerlingen. Ze zingen ons toe en 
jawel, Henk belooft in zijn toespraak dat het 
Achterhoeks/Heeswijks bezoek even het 
Wilhelmus zal zingen. Niet te beroerd geven 
wij inclusief Bernard hieraan gehoor. Jan 
Holleman blijkt met zijn bas bariton voor ons 
een goede voorzanger. Er wordt met open 
mond geluisterd. Wij leveren een strak stukje 
muziek af.  

We bekijken daarna de nieuwe vleugel, waar druk gebouwd wordt. De metselaars werken 
veel met blote handen en dragen het cement met schalen op het hoofd de verdiepingen op. 
Het valt mij op dat ik tot nog toe in heel India geen kruiwagen heb gezien.  
Wij bekijken een paar klassen en het scheikunde lokaal en de computerafdeling. Alle in  
blauwe kleding gestoken kinderen zien er goed gekleed, blij en gemotiveerd uit. Het sterkt 
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ons in de gedachte dat deze generaties over pakweg 10 à 20 jaar toch zelf veel kunnen 
bijdragen in de ontwikkeling van India.  
Verder staat een bezoek aan het lepradorp op het programma. We lopen met een 
Franciscaner broeder eerst door het ziekenhuis van de Franciscanen dat er goed en keurig 
uitziet. Buiten staan patiënten te wachten. Hiernaast ligt het lepradorpje waar mensen met 
vergroeide voeten en armen of andere nare gevolgen van lepra wonen. Velen van hen missen 
vingers en tenen. Het is niet besmettelijk maar toch worden ze uitgestoten uit de 
maatschappij. Uit een grote pot wordt eten geschept op hun bordjes op de grond Ze zijn 
dankbaar voor de kip die vandaag op het menu staat. Het hele dorp zag er goed en schoon 
uit. Bij het dorpje hoorde een net groentetuintje waardoor de mensen nog een beetje 
afleiding hadden.                                     
Henk, die hier al jaren komt, heeft zich via het Jianderfonds ook ingezet voor 4 woonhuizen 
voor leprapatiënten met gezinnen, omdat dan de hele familie uitgestoten word. Dit zijn 
prima uitgevoerde huizen en de mensen hebben hier een redelijk menswaardig bestaan. 
Door de velden rondom naar de school teruggelopen, de leerlingen waaierden net alle kanten 
op naar huis. Het was een welbestede morgen waar een positief gevoel van over bleef. Na het 
middageten wat uitrusten. Henk en Hans waren intussen zwaar aan het bomen met 
Bernard, Arockia en Bartholomeus over alle nog gewenste aanpassingen in Indara, Ghosi en 
Mirpur.  
Om half vier hadden we een 
cricketmatch afgesproken met de 
jongens van de boardingschool. 
Hoewel ik de bal een paar keer goed 
raakte kon ik de logica van de sport 
nog niet ontdekken en vergat steeds 
te lopen uit het wicketveld. Jan, 
echter was helemaal in z’n element 
en maakte perfecte runs die hij met 
een parmantig sprongetje afsloot. 
Hannie sloeg in stille bewondering 
manlief gade. Het leverde veel plezier 
op bij de jongens en wij kunnen ons 
goed voorstellen dat dit 
jongenstehuis Henk na aan het hart 
ligt. ’s Avonds om zes uur stond de 
inwijding en opening van het nieuwe 
jongens internaat op het programma. Met gebed en toespraken knipt Henk het lint door, 
daarna zoete thee en koek. Ik deel mijn zoete thee met een lieve non. We krijgen weer verse 
bloemslingers om en uitgerust met een fris stipje, zien we de jongens en de meisjes van de 
meisjeskostschool prachtige dansjes en stukjes opvoeren. Het is allemaal zeer amusant en 
we zien veel danstalent. Jan krijgt er helemaal zin in en wij brengen “De blanke top der 
duinen” ten gehore, gevolgd door  “In ’t groene dal, in ’t stille dal”. Het Indiase publiek zit 
stomverbaasd te applaudisseren, zoveel zangvermogen is niet eerder vertoond in Indara. Na 
deze leuke avond hebben we met kip, rijst, sjapati en King Fisher nog een gezellige maaltijd 
samen genoten. Morgen om 7 uur op weg naar Bodgaya, halverwege Kunthi, 399 km verder. 
Afscheid van Jan en Hannie die verder gaan naar Rajasthan. Jammer het was gezellig, dat 
gaan we missen. 

Dag 8: zondag 11 februari 2007 
Afscheid van Indara, van Father Bartholomeus, en een roerend afscheid van Jan en Hannie. 
We spreken af wetenswaardigheden via e-mail of anders uit te wisselen (foto’s op CD).  
Indara met z’n satellietscholen, weeshuis, leprakolonie enz. laat bij ons een verzorgde 
plezierige indruk achter, hierin zit zeker goede voortgang en de resultaten en de 
hartelijkheid van ieder maakt dat je het hele project een warm hart toedraagt. We hebben 
bewondering voor wat het Jianderfonds hier heeft neergezet. Met ons reizen mee in ons 
beweegbare busje Father Sammy, Father Arockia en Vader Bernard en de chauffeur. Het 
regent fors. We spreken Henk er over aan, dit was niet volgens afspraak. Zitten we met 
zonnebrandcrème factor 20 en reeksen korte broeken. Dat hoeft volgens Henk geen 
probleem te zijn; alle korte broeken eventueel weggeven. Er zijn veel Tata’s, vrachtwagens, 
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op de weg op zondag. Merendeels is de weg prima, maar er zijn steeds afzettingen waar je 
dan weer tegen het verkeer in moet. Je wordt gedwongen om spook te rijden, maar dit kan 
allemaal, this is India.  Op de grens met Bihar moeten 1900 roepies tol betaald worden aan  
mensen die er niet agentachtig uit zien. Ze hebben wel een oude karabijn, dus toch maar 
betalen. Onze chauffeur had zo zijn eigen geintjes met tolposten. Een dag eerder en ook later 
op deze dag zette hij de auto stil en deed of hij geld bij elkaar zocht om te betalen, maar met 
een schuin oog keek hij of de slagboom al hoog genoeg was en gaf dan vol gas. Dat leverde 
hem veel waardering op bij de broeders en de lachsalvo’s van Sammy en Arockia waren niet 
van de lucht. 
 De corruptie komt uitgebreid ter sprake. In de politiek, maar ook bij de politie is dat 
gewoon. Ook zakkenvullerij van o.a. acties voor de Tsunami, die via de overheid lopen (je 
kunt als land de overheid niet passeren) komt veel voor. Veel geld verdwijnt voor het 
grootste deel in verkeerde beurzen.  
Om 14.30 uur zien we het eerste wegrestaurant, westerse stijl. Hier is het eten goed en het 
ziet er verzorgd uit. De weg valt mee, met hele slechte onderbrekingen en bruggen waar je 
het liefst zo snel mogelijk weer af bent   
Om 18.30 uur bereiken we hotel Taj Darbar in Bodhgaya. Goed hotel, goede badkamer, goed 
eten, goed bier na enig aandringen, goed personeel, alleen waren de zolders niet waterpas 
gelegd. ‘s Avonds krijgen we een behoorlijke onweersbui en de televisie programma’s zijn 
hier beroerd. 

Dag 9: maandag 12 februari 2007                                                                                                                  
Na een lekkere warme douche gaan we de volgende morgen op pad naar Kunthi waar we 
zullen logeren in het huis van bisschop Tiru. Om 8.30 uur vertrokken, zullen we ± 200 km 
voor de boeg hebben. Eerst gaan we in Bodhgaya de Temple van Buddha bezoeken. Hier 

heeft hij onder een grote boom de verlichting 
gevonden en 14 dagen gemediteerd en is hij in 
zijn Karma getreden (of zoiets). Dit is wel de 
toeristentrekker in Bihar. Het is er zeer druk 
met veel Boeddhistische monniken. Tot mijn 
spijt moesten weer de schoenen uit en omdat 
het regende en noch voetschimmel, noch 
Buddha op mijn verlanglijstje staan, heb ik de 
buitenkant maar bekeken. Zag er ook 
indrukwekkend uit. Om het geheel veel 
commercie en souvenirwinkels en stalletjes, 
bedelaartjes enz. Bedelaars en vooral kinderen 
met handicap vormen een apart probleem. 
Krijgen deze kinderen veelvuldig wat geld, dan 
kan dat voor de ouders of onaardige 

beschermers een reden zijn om een kind armen of benen te breken, omdat ze de kinderen zo 
als winstgevend beschouwen. Vaak wordt aangeraden terughoudend om te gaan met giften.  
We moeten nog een behoorlijk eind rijden. We rijden door heuvelachtig terrein. Hier ziet het 
landschap er iets anders uit dan de vlakte van Delhi tot aan Varanasi. Onderweg drinken we 
thee bij een hutje waar ik zelf niet gestopt zou zijn, maar ja, this is India. De thee wordt 
onder een afdak op een houtvuurtje gezet. Om 
ons heen tonen Indiërs hun ontspannen 
leefwijze. Ze hebben alle tijd. Sanitair betekent 
achter het hok tegen een boom, maar ze gaan 
ook links en rechts achter het hok voor een 
grote boodschap zitten. In veel plattelands-
woningen is geen enkele sanitaire voorziening 
of afvoer. Onder het thee drinken komt er nog 
twee keer een jeep voorbij met 13 mensen erin 
en wel 13 er boven op.  
We rijden door heuvellandschap met bossen 
en vinden het hier redelijk mooi. We stuiten 
nog ergens op een restaurant met buiten 
cabines dat er goed uitziet. Hier wordt gegeten 
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en ja ja een vers biertje bij de rijst met kip. Tegen 17.00 uur rijden we door een landschap 
waar veel kolenbranderijen zijn. Vaak werken hier ook de Tribals (zeg maar de Aboriginals 
van India), dat zijn de laagste kastes. Hoewel de wegen goed zijn schiet het niet hard op. De 
dorpen die we passeren hebben een slordig, dan wel een zeer slordig straatbeeld met veel 
vuil en mest. We komen door Ranchi, dat is ook geen schone stad, sommige delen zien er 
zeer vuil uit. De drukte in de straten is soms enorm en vele gevaarlijke passeermanoeuvres 
komen met veel getoeter weer op hun pootjes terecht.  
Om kwart voor zes worden we door Bisschop Tiru hartelijk ontvangen en op de thee 
genodigd. We maken kennis met Father Sunil, Father Emil en Father Anil. Om 20.00 uur 
worden we uitgenodigd voor supper. Dit is in buffetvorm en hoewel van Braak ons had 
voorbereid op water drinken is er bij onze gewaardeerde bisschop (gewoon?) King Fisher op 
tafel. Om 22.00 uur valt de stroom uit, dus slapen. 

Dag 10: dinsdag 13 februari 2007                                                                                                               
6.00 uur. De koudwaterdouche begint onderhand een must te worden. We ontbijten om 
7.00 uur en Hans z’n maag blijkt vanmorgen niet goed in orde en hij heeft koorts. Hij besluit 
vandaag in het bisschophuis te blijven. Bernard, Sammy, Arockia en Emil gaan wel mee.     
We vertrekken om 8.00 uur naar een plaats 12 km van Kunthi. Hier is weer een missiepost 
waar Vader Sunil en Emil hun sociale bezigheden hebben. Nu nog wonend onder een 
ommuurd afdak is er nu een nieuw missieonderkomen gebouwd (bijna klaar) en een 
Multipurposehouse dat volledig door het Jianderfonds tot stand is gekomen. De bedoeling 
van dit meerdoelenhuis is dienst te doen als school, als vergaderruimte, voor 
vrouwenbijeenkomsten, voorlichting en kerkdiensten enz. De dorpen er omheen, ongeveer 
25, worden allemaal bewoond door Tribals, dit zijn de laagste, minst ontwikkelde 
bevolkingsgroepen.  
Het Multipurposehouse ziet er heel goed en weldoordacht uit met vrolijke kleuren en een 
kantoor, slaapkamer en 2 goede toiletten. Het is plezierig om hier toch een goed centrum te 
zien ontstaan van waaruit de bevolking van deze achtergebleven dorpjes geleidelijk aan met 
onderwijs, voorlichting enz. een stap vooruit kunnen zetten. Henk is ook heel tevreden over 
het resultaat. Tijdens de bezichtiging van de bron en het nieuwe priesteronderkomen begint 
het te regenen. Gerrit laat Henk weten dat dit niet was afgesproken, zoveel regen is wel erg  
 

         
 
overdreven.  
We gaan het eerste dorp in dit gebied bezoeken. Daar aangekomen regent het inmiddels 
flink. Onder paraplu’s worden we bij de ingang van het dorp door prachtig geklede vrouwen 
verwelkomd en een knappe tante brengt handig stipjes aan op ons voorhoofd. Dan worden 
onze handen gewassen en afgedroogd door 2 andere dames. Het moet niet gekker worden. 
We worden met zang en al dansend begeleid naar het hoofdgebouw, een lemen hut/schuur. 
Met moeite springen we over de plassen naar binnen, schoenen uit op het plastic. Daar 
worden ons weer slingers omgehangen en in de schuur zitten nu wel 100 mensen. 
Toespraken volgen en er wordt door de vrouwen verteld over hun zelfhulpgroepen. Er loopt 
dan ook een stel vrouwen rond, die goed het voortouw nemen. Er wordt gevraagd om ons 
voor te stellen en uit te leggen wat wij doen en voor sommige dingen willen ze wel graag 
goede raad. Maar Nederlandse agrarische bezigheden zijn hier in dit achtergebleven gebied 
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niet te hanteren. Zware machines zijn ook een onmogelijkheid op deze stukken grond die 
allemaal in terrasvorm liggen (Tractoren zie je in het noorden trouwens bijna niet). Verder is 
de kleigrond hier van goede kwaliteit. Het meeste baat zullen ze hebben als ze in droge 
tijden over water zouden kunnen beschikken. Deze vraag komt dan ook. Kunnen jullie ons 
wat pompen leveren om de terrassen te bevloeien, 2 oogsten zijn dan mogelijk. In een dorp 
verderop blijkt dat ook te werken. Verder willen ze eigenlijk wel een grotere pluimveestapel. 
De bewering is dat ze 800 kippen hebben en naar 1500 stuks zouden willen. Dat wil ik wel 
eens zien, want dat zouden al schuren moeten zijn, die groter zijn dan hun huizen. Over de 
hoge productie van koeien in Nederland zijn ze verbaasd, maar de maïskolven en alle energie 
die onze koeien krijgen gaat in India naar de mensen. Het stro en kaf en onkruid is slechts 
ruwe celstof. Dat zal niet snel veranderen dus.  
Het is een goede plezierige bijeenkomst en we gaan even het dorp en de pluimveestal 
bekijken. De deels lemen huisjes en hutjes zien er niet gek uit maar de regen vertekent het 
beeld wel. De kippenschuur is een ren met een dak, waar geen kip te zien is. Volgens de 
eigenaar komt dat omdat het in december te koud is en de kippen ziek worden. Hij vertelt er 
niet bij dat hij waarschijnlijk vogelgriep had. Het lijkt mij geen safe project, temeer daar er 
buiten nog veel kuikens en kippen rondlopen die niet ziek zijn.  
We bekijken een paar hutjes en het valt op dat op de lemen muren datums geschreven zijn 
met krijt. Navraag leert dat op die datum in het hele dorp alle kinderen (die lang niet 
allemaal in de burgerlijke stand zijn aangemeld) zijn geënt tegen polio. Dit zien we 
naderhand in bijna alle dorpen terug. Het dorp ziet er schoon en niet zo beroerd uit als je bij 
de laagste kaste zou verwachten.  
We worden weer in het dorpshuis verwacht om te eten. De vrouwen hebben zich uitgesloofd 
en ons veel pannen met rijst, kip, groenten en sausen klaargezet, die we als een buffet 
kunnen halen. Enige schroom moet ik wel overwinnen, want hoe schoon is het eet- en 
drinkgerei? Ik neem maar een beperkte portie. Het is verder een gezellige en vrolijke boel. 
Ook hier veel vrolijke kinderen. Ik ben geneigd dit een redelijk leven te vinden.  
We verlaten dit aardige dorp en waarover ik me nog wel verbaas is dat de vrouwen zulke 
ontzettend mooie en schone kleren aan hebben. Waar bewaar je zulke dingen in deze huisjes 
zonder kasten en hoe houden ze het zo helder? Tien kilometer verder stoppen we op de weg 
en moeten we een paar kilometer door het veld lopen omdat er geen weg vlakbij is. In het 
dorp zien we bijna niemand, maar één jongen gaat met ons mee en hij blijkt degene die een 
paar pompen beheert waar de dorpelingen gebruik van maken. En inderdaad heeft hij een 
eind verderop tarwe en tomaten veldjes, terwijl de andere terrassen allemaal kaal liggen. Met 
paraplu’s op komen we bij een slingerend riviertje met rotsblokken. Het is een mooie 
idyllische plek. Uit dit niet droogvallende riviertje, dat om het dorp loopt, pompen ze het 
water op de veldjes. We volgen de rivier een eind en zien meerdere sawa’s met gewassen, ook 
uien, kool en bloemkool. De pompen zien we niet, maar die worden elke dag naar huis 
gedragen.  
Er lopen intussen een paar magere kinderen achter ons met blote voeten en versleten 
hemdjes, de kleinste bibbert behoorlijk. Dit ziet er wel echt arm uit. Wij lopen onder een 
paraplu met een fleecejack aan en we hebben het niet echt warm.  
We lopen weer richting het dorp. Hier staan grote tamarinde bomen en enorme 
bamboestruiken. Nu is er wel veel bedrijvigheid en we worden een dorpshuisje binnen 
geloodst. Hier liggen ook de pompen met benzinemotor. Deze zijn in het eerste dorp ook 
prima te gebruiken; wel de opvoercapaciteit berekenen. Deze optie is reëel. We moeten eerst 
zoete thee met melk drinken en krijgen waarachtig weer slingers om en ja ja, weer worden 
onze handen gewassen en afgedroogd. Dit moet je echt als een eer beschouwen. Het hele 
huis is nu ingesloten door kinderen en vrouwen en mannen. We wisselen wat informatie uit 
over en weer en de stemming komt er aardig in. Bij het weg gaan stelt Henk voor dat 
Bernard, Gerrit en ik het Wilhelmus zullen zingen, dan kan hij filmen. Daar kan hij naar 
fluiten, want Emil kan ook filmen en nadat het hele dorp een volkslied voor ons heeft 
gezongen, schalt uit vier kelen op virtuoze wijze het Wilhelmus door de rimboe van 
Jharkand. Dat kon wel eens een primeur zijn.  
Over het slingerende paadje lopen we uitzinnig nagewuifd door de dorpelingen terug naar de 
auto. Dan gaan we een derde dorp bezoeken. Dit ligt dicht bij de missiepost. Vlak achter de 
missiepost ligt er ook één, maar daar ziet het er niet schoon uit. In een dorpje een eindje 
verder maken we een rondwandeling door het dorp. Hier een bougainvilleboom prachtig in 
bloei en door heel het dorp een verhard pad. Verder lijkt het hier in het dorp mee te vallen. 
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We lopen door het laatste deel van het dorp. Hier zijn de mensen nog slechter gekleed en er 
lopen heel veel kinderen. Dit is volgens Emil de laagste klasse met veel werkloosheid en 
drankgebruik (zelfgestookt) van mannen en vrouwen. De kinderen zien er ondanks hun 
armoe vrolijk uit. Hoeveel van hen zullen fatsoenlijk onderwijs krijgen? Het is hier nog maar 
net begonnen in het Multipurposehouse, maar daar zullen ze lang allemaal niet naar toe 
gaan.  
We keren terug naar het meerdoelenhuis. Met de schoolkinderen en veel vrouwen moet de 
opening nog gevierd worden. Het is weer leuk want de door ons vurig gewenste 
bloemslingers worden ons weer omgehangen. We krijgen versjes en dansjes te zien en we 
vertellen iets van onszelf. De stroom laat ons wat in de steek, maar bij gaslampen is het ook 
sfeervol en heel gezellig.  
Om 20.00 uur moet er gegeten worden onder het afdakschuurtje. In een vuurkuil wordt 
gekookt en met een gaslamp op tafel wordt er gegeten. Inmiddels is Hans ook weer boven 
water en eet voorzichtig mee. Vader Sunil vind ik een evenwichtige gedreven persoon, die 
weloverwogen goede argumenten aandraagt en ontzettend goed sociaal werk doet. Hij is hier 
de drijvende kracht, zonder alle anderen te kort te willen doen. Hij legt nog wat wensen op 
tafel o.a. de schuur waar de paters nu verblijven ombouwen tot een boardingverblijf voor 15 
jongens. Hij zal een kostenopstelling maken voor de boarding en de pompen.  
Daarna gaan we nog even in een lerarenkamer een King Fisher pakken en een pak zoutjes 
opeten. We krijgen allemaal een brokstuk met een boeddhabeeldje en de mijne stelt 
voorspoed voor, dus die moet ondanks zijn gewicht mee naar huis.  
Daarna gaan we om 21.30 uur huiswaarts, naar het bisschopshuis. Morgen om 7.00 uur 
weer present aan het ontbijt. 

Dag 11: woensdag 14 februari 2007                                                                                                                 
Arockia komt om 6.55 uur met een emmer warm water aan de deur terwijl ik lekker koud 
gedoucht klaarsta om te gaan eten. Na brood, jam en zwarte koffie om 7.30 uur afscheid van 
Vader Sammy, Anthony en de chauffeur. Zij gaan met de goeie oude Tatabus naar Indara 
terug. Wij gaan met Arockia, Anil en Emil een school bezoeken in de buurt van Kunthi. Het 
is lekker weer en de omgeving ziet er heuvelachtig en mooi uit.  
De school is nog niet begonnen en er wordt een fundering gegraven. Scholen beginnen om 
10.00 uur i.v.m. de lange loopafstanden van de kinderen. De school waar ook al eens een 
actie voor is gevoerd ziet er verveloos en onverzorgd uit. Qua inrichting en uitstraling is deze 
een beetje teleurstellend. Henk wil Bernard hierover aanspreken.  
Daarna gaan we door prachtig heuvelachtig boslandschap en over wegen met diepe kuilen. 
Onderweg houtsoorten (o.a. teak) die bij ons niet voorkomen. Veel namen van bomen die de 
Indische Vaders ons in het engels vertelden, kon ik niet thuisbrengen. Wat we niet gezien 
hebben is Europees hout, eik, beuk, naaldbomen, ook geen kurk of steeneiken.  
We zitten hier op de meridiaanhoogte gelijk als Marokko. We bereiken het dorpje 
Bundumasaij, ver van de bewoonde wereld. Het is hier heel indrukwekkend authentiek en     
geweldig idyllisch met grote tamarinde bomen die met hun geweldige kroon op warme dagen 
koele beschutting bieden. 
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Ook staan hier op hoge palen metersdikke ronde strodaken (eveneens hittewerend 
waaronder het vee uit de zon staat). In veel dorpen zagen we eveneens hoge tamarinde 
bomen (gevederd blad) met daaronder grote stenen tafels als dorpscentrum en 
vergaderplein. 
We worden in het lemen geboortehuis (heel klein) van een priester ontvangen en onze 
handen worden gewassen. Het is hier volmaakt rustig en schoon. Mooie kippen met 
kuikens, honden en poezen en kleine biggen lopen of liggen bij elkaar in harmonie. De mooie 
gastvrouw (met mooie kinderen) beweegt zich hier gracieus tussendoor en geeft ons thee.  
We maken een wandeling door het dorpje Bundumasaj. Onder de boom wordt net een 
varkentje geslacht en onthaard boven een vuurtje, z’n soortgenoten liggen er naast te 
slapen. We lopen door de heuvels waar de boeren met ossen aan het ploegen zijn en dalen 
door de sawa’s af naar een prachtige rivier met rotsblokken en kleine watervalletjes. We 
zitten hier een poosje te genieten in de zon en ik krijg echt het gevoel dat het hier nooit zou 
moeten veranderen. Het lijkt een volmaakt samenzijn van mens en natuur. Henk merkt op 
dat hij wel eens overweegt om hier een weekje tussen te leven en te mediteren. Het lijkt 
inderdaad prachtig. Het geeft misschien ook aan dat hoe succesvol je leven ook is, dat je 
toch zo’n vorm van leven zoekt die deze mensen al decennia lang hebben. Punten die je 
misschien vergeet, zijn ziektes en besmettingen die er misschien voorkomen (waar wij niet 
tegen bestand zijn), kindersterfte, geen toiletten of riolering; je zult dood en verlies enz. 
makkelijker moeten accepteren. Je leeft dicht bij de natuur en van een comfort niveau is in 
de kleine hutjes (op de grond slapen, geen licht, insecten) geen sprake.  
We verlaten de schitterende rivier en wandelen terug naar de plek van vrede en geluk waar 
de mens nog niks verknoeid heeft. Dit was een prachtige afsluiting van de morgen op deze 
zonnige dag met zo’n 25 graden.  
Om 12.15 uur hebben we een lunch met  bisschop Tiru  Daarna nemen we hartelijk 
afscheid van hem en Anil. We gaan met Sunil, Bernard, Arockia en Emil naar het vliegveld 
van Ranchi, waar we eveneens van hen afscheid nemen. Hier op de luchthaven veel strenge 
groene mannetjes met proppenschieters. Onze Sahara vlucht naar Delhi is gecancelled en 
met enige moeite worden we overgeboekt naar een vlucht met Indian Air. Hier weer 
uitgebreide controle (2x) voor het instappen en om het vliegtuig staan gewapende militairen. 
We vertrekken 2 uur later dan gepland en landen een uur en drie kwartier later in Delhi. We 
nemen plechtig en bewogen afscheid van Hans, die naar Nederland terugvliegt om één uur 
vannacht. Hij blijft een paar uurtjes bij de Soni’s. Het was gezellig met hem en dat wordt 
weer even wennen als hij er niet meer bij is. Daarna rennen we om zes uur naar de 
vertrekhal, maar onze vlucht is al niet meer te halen. Het volgende vliegtuig (wel van Sahara 
Airlines) vertrekt om 20.45 uur en maakt een tussenlanding van 40 minuten in Hyderabad. 
Daarna vliegen we door en landen om 24 uur in Bangalore, 2000 km ten zuiden van Delhi. 
We worden afgehaald door Father Victordass en Father Anthony met een gehuurde nieuwe 
Toyota SUV. Om kwart voor twee slapen we voor het eerst in in het Broederhuis van The 
Brothers of the Sacred Heart.  

Dag 12: donderdag 15 februari 2007                                                                                                              
De broederschap van de Sacred Heart is in 1903 door een Franse Priester opgericht. Ze 
houden hoofdkwartier in Bangalore waar het broederhuis door Spaanse donaties van Manos 
Unidas en recentelijk door een Duitse gift tot het huidige mooie complex geworden is. De 
broederschap heeft 48 hulpprojecten lopen in het zuiden en één in het noorden in 
Matupradesh. In het zuiden in de staten Kerala, 
Andra Pradesh, Tamilnadu en Karnataka. Hun 
doel is hulp en onderwijs aan de allerarmsten. 
Deze broeders bedruipen hun totale 
exploitatiekosten met drukwerk (drukpersen) 
zoals schoolboeken, folders, enz. Ze geven 
onderwijs (ze leveren zo’n 80% van hun geld in) 
en dat levert op scholen voor voortgezet onderwijs 
veel op. Ze genereren ook opbrengsten uit de 
produkten die vrouwengroepen maken of 
verpakken, verhuren gebouwen en  
computerlokalen, verhuren veel winkelpanden en 
krijgen giften van allerlei organisaties. Al 
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meekijkend in deze organisatie kreeg ik grote waardering voor de broederschap. Victordass, 
de directeur is een geweldig bevlogen, innemende manager die de hele congregatie op 
sleeptouw neemt.  
Na het goede ontbijt (waarbij de broeders ons altijd bedienen en dan wachten met eten tot 
wij bijna klaar zijn) bekijken we het kantoor van de vele vrouwenzelfhulpgroepen. In dit 
gebouw is ook een groep bezig met het maken van bordjes, schaaltjes enz. van 
palmbladeren. Een andere groep is bezig met het inpakken van geurstokjes, die worden 
aangestoken bij tempels enz. Er wordt op die manier veel werk ontwikkeld.  
We lopen door de palmentuin en komen bij een gebouw dat wordt verhuurd en waar veel 
kamers door studenten worden bewoond. Er zijn computerruimtes die ook verhuurd 
worden. Victordass die ons rondleid, laat ons zien dat het een behoorlijk groot perceel grond 
is, waar nog veel meer gebouwen op staan die allemaal verhuurd zijn, en nog één die 
momenteel gebouwd word en na tien jaar aan de broederschap toevalt. Later blijkt dat het 
stuk nog veel groter is, en dat is hier in Bangalore met de exploderende grondprijzen niet 
verkeerd. Vandaag staat de opening van Ashraya Deep, het nieuwe kinderopvanghuis bij de 
stonequarries 10 km buiten Bangalore op het programma. Henk heeft zich hier heel erg voor 
ingezet en we zijn benieuwd wat het geworden is. De steenmijnen waar door arme mannen 
en vrouwen en kinderen met de hand graniet wordt stukgeslagen en met de hand wordt 
opgeladen is een stoffige harde werkplek waar in de zomermaanden de temperatuur wel 
boven de vijfenveertig graden oploopt. Schaduw is er niet. Duizenden mannen, vrouwen en 
kinderen van lage klasse worden hier uitgebuit en werken voor een lage beloning. Mannen 
verdienen 65 roepies per dag en vrouwen 45 ( samen €2,00) en alles wat de kinderen nog bij 
dragen is meegenomen. In bouwvallige hutjes met een palmbladerdak aan de rand van de 
mijnen wonen zo’n 600 gezinnen (tezamen ong. 3500 mensen) in het witte stof van de 
dynamietexplosies en tussen de brokstukken (vallen ook door de daken heen). Elke dag om 
13.00 uur vluchten de mensen uit hun huizen voor de explosies. Er liggen hier negen van 
deze mijnen (waarin 28 units van verschillende eigenaren) en in Zuid-India zijn er ongeveer 
500 steenmijnen. Om deze mensonterende toestanden iets te verlichten is het opvanghuis 
en school voor de kleinste kinderen tot en met 8 jaar gebouwd. Voor grotere kinderen werd 
in 2004 al Planet Hope opgericht. Een kleine dispensery (ziekenhuis, ingericht door ned. 
Apothekersfam. Bilt) is er bij ingebouwd en er is een waterbron geslagen achter het gebouw. 
Als wij er aankomen is er een grote menigte present en men heeft een grote feesttent met 
podium neergezet. Van buiten ziet het er verrassend goed uit.  
Na feestelijk gezang en gebed wordt eerst de dispensery ingewijd en gezegend door rev. 
Jesudos en rev.Thomas Kurian, waarna Henk het lint doorknipt en het gebouw wordt 

bekeken. Keurig en netjes is ons oordeel. 
Daarna wordt het opvanghuis/school 
ingezegend en onthuld Henk de plaquette van 
Ashraya-Deep. Het is een goed geslaagd 
bouwwerk en ook goed afgewerkt met keuken,  
toiletten en schone lokalen Dit is voor deze arme 
mensen toch een hele vooruitgang. De aannemer 
is er de hele dag bij en is zichtbaar content met 
het resultaat. Opvallend aan dit alles is dat van 
het hele project de bouwgrond het duurste was 
maar dat komt door de oprukkende 
ontwikkeling van Bangalore.                     
Na de gebruikelijke stip en bloemenslingers is er 
in de tent een groot feestprogramma met 
toespraken van rev. Jesudos en Victordass. Er 

zijn dansers en danseressen en meisjes van de boarding van Planet Hope die stukjes 
opvoeren en zingen. 
Om 13.15 uur beginnen de dynamietexplosies die weer stukken rots moeten losslaan. We 
proberen nog snel met de SUV erheen te rijden, maar we zijn al te laat om daar nog 
opnamen van te maken. Wel zien we veel mensen die zich uit de voeten gemaakt hebben 
voor de stof en puinregen. We gaan terug en inmiddels staan er lange rijen kinderen, 
moeders en bouwers die rijst, kip en dahl krijgen te eten. Het is een vrolijke bedoening en er 
wordt toch maar eventjes voor 400 mensen gekookt in immens grote potten, dat vind ik wel 
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knap. Wij eten ook mee en concluderen dat Ashraya-Deep een geweldig geslaagd projekt is. 
De aannemer glundert en Victordass ook.  
Wij willen de steengroeven van nabij bekijken. Het is nu zo’n 30 graden (dat loopt ‘s zomers 
op tot boven de 45). Langs de kant staan hutten totaal onder de witte steenstof. Hier zitten 
kinderen in de witte poeder. We dalen af in de mijn. Overal staan groepjes mensen te 
hakken en wagens vol te laden. Er zijn mensen aan het boren in de granietbodem. Ze kijken 
ons niet erg welwillend aan. Op een levensgevaarlijke manier worden met onbeschermde te 
kleine (45 pk) Mahindra tractors te zware steenvrachten uit de mijnen naar boven gereden. 
Bokkend met de voorwielen redden ze het net, maar op deze manier zijn er vorig jaar 20 
mannen verongelukt. Mensen tellen niet bij de meeste mijneigenaren.  
We bekijken het schouwspel en overleggen wat met onze begeleider die hier contacten met 
de mensen onderhoud. Vrouwen en ook kinderen dragen schalen met steenbrokken op de 
karren. Een vrouw met een voorhamer slaat in 5 min. nog geen 2 kilo kapot en een man met 
een beitel heeft na 50 keer slaan nog geen putje in een hard blok graniet. Hier word ik niet 
goed van, wat een stom werk. Daarbij nog de stofbende meegerekend; kortom een ongezond 
leven. Henk zegt; het principe is, geen werk, geen eten, dus je werkt. Het gaat zo elke dag 
door, jaar in jaar uit. Ashraya Deep en Planet Hope zijn volgens mij de eerste lichtpuntjes 
voor deze mensen. Het is een waardevol project. Nu maar hopen dat de eigenwijze 
ongeletterde mensen dit allemaal inzien (ik zie hier veel kinderen werken) en in elk geval  
hun kinderen hier naar toe sturen. Wat wel opvalt is dat alle mensen kaarsrecht zijn. Ze 
dragen nooit een scheve last, maar dragen alles op het hoofd, recht boven de wervelkolom. 
Ik heb op mijn hele reis in India geen kruiwagen gezien (ter vergelijking, ik heb er vier).  
Na de steengroeven rijden we naar de hutjes bij een andere steengroeve. De haveloze hutjes 
met palmbladeren (die overal kapot zijn) zijn werkelijk het minimale wat er te bedenken valt. 
We mogen een hutje bekijken en foto’s maken. Er komen steeds meer mensen om ons heen 
staan om wat dingen te vertellen. Nu zie ik ook dat behalve met stof, de hele grond ook 
bezaaid is met puinbrokstukken. De vrouw die in het hutje woont, ziet er toch buitengewoon 
kleurig en heel schoon gekleed uit. Ik kan me geen voorstelling maken hoe ze haar kleding 
zo schoon houd, want er is werkelijk niets in deze hut. Water is er ook niet, want in kleine 
groepjes komen vrouwen met waterkruiken op hun hoofd aanlopen. Ze blijken het water te 
halen bij de bron van Ashraya Deep, 1 km. verder.    
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‘s Avonds bezoeken wij in het donker Planet Hope. Dat ziet er heel goed uit bij lamplicht. Het 
is niet helemaal duidelijk qua vorm, maar het lijkt in een ruitvorm te zijn gebouwd. De 
uitvoering is royaal voor Indiase begrippen. Hier worden ook sinds drie jaar jongens en 
meisjes uit de steengroeven opgevangen. Er zijn 2 jongens en 2 meisjes afdelingen, tesamen 
ongeveer 126 kinderen vanaf 8 jaar (plus begeleiding). Er is een kerkzaal/gezamenlijke 
ruimte. Het geheel maakt een heel goede, verzorgde indruk op ons. Vergeet ik bijna te 
vertellen dat we ook nu weer worden toegezongen, fraai gestipt en een natte bloemenslinger 
om onze nek krijgen. We genieten allemaal van de enthousiaste kinderen. We wilden het 
complex de volgende morgen nog bij daglicht bekijken, maar dat is achteraf vergeten. 
Tussendoor was er vóór we naar Planet Hope gingen nog een man met een uitgewerkt plan 
voor mushroomteelt (champignons). Hij had 8 uur gereisd met de trein en wilde graag een 
éénmalige bijdrage t.b.v. een laboratorium voor de eerste opkweek van champignons, om in 
een aantal afgelegen dorpen dit als groente te kweken. Het plan zag er goed doortimmerd en 
met laboratorium testen gestaafd, waardevol uit. Henk wil dit meenemen naar het 
Jianderfonds.  
Onder het avondeten om 21.00 uur wordt er gediscussieerd en hebben Victordass c.s. nog 
wel een innige wens, namelijk een drukpers in Bangelore op het eigen terrein, waar ze nog 
wel gebouwen voor hebben. Henk wil graag zekerheden, w.o. afschrijvingen en ook dat de 
Spaanse Manor Unidas-stichting hieraan meedoet, en ook voor een deel garant staat voor de 
exploitatie van Ashraya Deep. Victordass betoogt dat een nieuwe drukpers hier veel 
werkplekken zal opleveren en er ook goed winst mee te maken is. Wij zijn geneigd hem te 
geloven na alles wat hij heeft neergezet. Henk schrijft alles op en neemt het mee naar het 
Jianderfonds. Het was een vermoeiende en intensieve dag met veel mooie momenten. 

Dag 13: 16 februari 2007                                                                                                                              
De redelijk goede kamer waar ik slaap, heeft een koude douche, maar het op dak 
opgewarmde water is niet al te koud. Tot nog toe heb ik trouwens, gezegend met een niet al 
te beste rug, op de houten britsen met dunne harde matrassen, goed geslapen. Van pijn in 
de rug heb ik ondanks lange reistijden geen enkele last gehad.  
Na het ontbijt gaan we met Victordass en Anthony het gebouw bekijken, waar hij de 
drukpers en het magazijn wil vestigen. Mogelijkheden zijn er, maar Henk wil dat het goed 
gebeurt. De al lopende drukkerij staat op 600 km afstand en men spreekt daar een andere 
taal. Vanaf deze plek kunnen we Planet Hope ook zien. Aan de straatkant van het perceel 
hebben de broeders tientallen winkelpandjes op rij, die ze gefinancierd hebben. Deze 
winkelgalerij gaat na 3 jaar over op hun naam en gaat dan huur opbrengen voor hun 
projecten. We konden wel waardering opbrengen voor de zakelijke insteek met de bedoeling 
geld te genereren voor hun hulpprojecten.  
We drinken koffie en gaan op weg naar een dorp 15 km buiten Bangalore en gaan daar een 
vrouwenzelfhulpgroep bezoeken. We komen aan en worden door vrouwen opgewacht en 
begeleid naar een kleine ruimte, waar 6 stoelen staan opgesteld. Voor ons hurken 20 
vrouwen neer en een non (met bromfiets), zeg maar sociaal werkster/begeleidster doet het 
woord. Er komen weer slingers en een onvermijdelijke stip boven onze neus en we moeten 
een standaard met 6 kaarsjes aansteken. Vervolgens worden we bijgepraat over de groep. 
Dat werkt als volgt; de groep bestaat uit 20 personen. Zelf geld lenen lukt niet zonder 
onderpand en door hoge woekerrentes, dus nu kunnen ze als groep geld lenen bij de 
brothers of bij een bank door de brothers geborgd. Ze moeten dan initiatieven ondernemen 
om een winkeltje te beginnen voor voedsel, kleding, huishoudelijke dingen enz. of een 
naaiatelier. Of ze gaan schapen houden of koeien, potten bakken of dingen vervoeren enz. 
Ze zijn verplicht om een bepaald percentage af te dragen aan de groep als rente en aflossing. 
Een gedeelte kunnen ze zelf houden. De sociaal werkster of animator houdt  van alle 
vrouwen elke maand bij in persoonlijke boekjes of ze aan de betalingen voldoen. We 
bekijken enkele boekjes waar in alles wordt genoteerd. Het blijkt dat de meeste groepen goed 
draaien en de vrouwen een zichtbaar betere positie verkrijgen, ook financieel.  
We kijken bij een vrouw die een schapenhouderij heeft, ze draait goed. We delen wat 
ballonnen uit aan de vele kids en we nemen in een stralende zon afscheid van dit dorp.  
Dan gaan we op de weg terug langs enkele winkeltjes en ook deze vrouwen boeken een goed 
resultaat. Ze hebben een winkel met goede vooruitzichten. Een ervan wil weer een lening 
want ze wil er een maalderij bij beginnen om graan te malen voor de broodbakkerij. Daarna 
bekijken we een naaiatelier en een stoffenverkoopster, dat lijkt ook redelijk. Van deze 
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zelfhulpgroepen zijn er hier rond Bangalore tientallen. Ook lopen er jongerenprogramma’s 
om jongeren aan de slag te helpen. Alle worden door de animators begeleid en bij de 
deelnemers in die groepen groeit het eigen verantwoordelijkheidsbesef en wordt vooruitgang 
geboekt. Op de terugweg rijden we weer langs de steengroeven om de explosies te zien. Nu 
gaat het er helder op en we zien links en rechts grote stofmassa’s en brokken puin de lucht 
in vliegen. We kunnen nu wel wat opnames maken.  
Na het buffet worden we door Sister Alice van het weeshuis in Settehally opgehaald. We 
nemen afscheid van Victordass en Anthony en alle andere brothers en gaan met een oude 
jeep en een nieuwe chauffeur op pad. Sister Alice slaat altijd een kruis voor we op pad gaan 
en dat is niet voor niets. Voor we Bangalore uit zijn is er al weer een dik uur verstreken. 
Langzaam rijdende files en overal maar weer de neus tussen duwen en vooral claxonneren. 
We rijden noordwestelijk en het is opvallend hoeveel kokospalmen en percelen bananen hier 
staan. Vooral de enorme oppervlakten palmen verrassen ons. Onderweg moeten we de 
machochauffeur twee keer vragen niet zo ruw te rijden. De toch al niet sterke motor reageert 
langzaam en hij neemt veel te veel risico’s en zwaait steeds scherp links en rechts. Sister 
Alice zegt een paar woorden en dan kan het ook rustig. We proberen onderweg een 
kokosnoot leeg te drinken. Dat is voor mij als Bounty-liefhebber een tegenvaller, wat een 
flauw goedje.  
We arriveren om 20.15 uur in Settehally bij het weeshuis. We worden aan de poort 
opgewacht door de kinderen in feestkleding. Ze 
geven ons natte bloemslingers en jawel een lief 
rood stipje en we krijgen ook nog een fraai boeket 
bloemen. We spelen met de kinderen en delen 
ballonnen uit. Het wordt een dolle boel en Gerrit 
gaat er vol tegenaan in het spel met de kinderen. 
Ze zijn heel aanhankelijk en kruipen zo maar 
tegen je aan. Na het vele ballonnen opblazen is de 
lucht er bij ons goed uit. Het kleinste weesje dat 
er is, is een baby die recent in een koeienstal is 
gevonden.  
We gaan daarna eten met de zusters en krijgen 
dan een kamer in het ziekenhuis, en nog wel één 
met een hurk wc, dan kunnen we dat ook eens 
proberen. 
 
 
Dag 14: zaterdag 17 februari 2007                                                                                                             
Vandaag hebben we een rustdag, of te wel tijd voor de kinderen en onszelf. We hebben een 
goed ontbijt met gebakken eieren. De zusters waken over ons tijdens het eten en als wij 
klaar zijn beginnen zij te eten. Waar hebben we dat meer gezien? Ik kom met een 
aantrekkelijke jonge novice aan de praat en informeer of ze niet liever gewoon zou trouwen 
of iets dergelijks. Ze vertelde me dat ze voor de Heer had gekozen en dat ze hem wilde dienen 
en mensen en kinderen wilde helpen. Ze kwam uit een kinderrijke arme familie en als je 
uitgehuwelijkt wordt kom je waarschijnlijk in een ander dorp terecht en heb je voor je 25e  
jaar 6 kinderen en dan moet je nog geluk hebben dat je een aardige man treft, die niet arm 
is of drinkt en geen geweld gebruikt. Ze bleef hier nog een jaar als stage en ging dan weer 

naar college om de opleiding af te maken. Ze 
vertelde met heel haar hart blij te zijn, dat ze zo 
een waardevol leven zou krijgen. Van deze nonnen 
zijn er veel in India en ik bedenk hoeveel broeders 
ook deze weg van hulp voor de medemens kiezen. 
In Europa en zeker rijk Nederland hebben 
priesteropleidingen e.d. bijna geen belangstelling 
meer.  
We gaan buiten even rondkijken. Op het terrein 
van ± 2 ha. Staan 300 kokospalmen, en er zijn 
bevloeide sawa’s voor maïs, rijst, tarwe en groente. 
Er zijn 7 koeien en er is een oud boertje die alles 
melkt en het land bewerkt met een paar ossen en 
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met wat grotere weesjongens zorgt voor de kippen, veel duiven en konijnen. Alles om het 
weeshuis van voedsel te voorzien. De kokospalmen zorgen per boom ongeveer voor 100 
kokosnoten per jaar voor verkoop.  
Om het terrein is door het Jianderfonds een muur gebouwd omdat er wat moeilijkheden 
waren met afgunstige buren. Het Jianderfonds is in 1991 al begonnen met dit weeshuis te 
bouwen. Sindsdien is het een plek waar Henk een sterke band mee heeft, niet in het minst 
door de contacten met Sister Alice en voorheen Sister Matthew. Allebei vrouwen met een 
goed en doortastend karakter. Er is nadien nog een goed ziekenhuis gebouwd door het 
Jianderfonds (wij slapen daar), maar daar wordt alleen maar eerste hulp gegeven of kleine 
ingrepen gedaan door de zuster. Sinds het nieuwe ziekenhuis in Hassan klaar is moeten ze 
alle patiënten daar naar toe verwijzen. Het goede ziekenhuis zou misschien nog als 
bejaardentehuis of iets dergelijks kunnen dienen. Ook meer weeskinderen zou kunnen, 
maar je moet wel de exploitatie bekostigen.  
We spelen wat met de aanhankelijke kinderen, die zich om ons verdringen en die heel graag 
even een arm om zich heen hebben. Na de koffie lopen we met de grootsten naar de rivier. 
We stampen er een versje in. Eén twee in de maat, anders wordt de juffrouw kwaad. 
Luidkeels zindengd en wandelend met de groep genieten we onderweg veel belangstelling.                     
Bij de rivier, waar een dam in gebouwd is voor waterbeheersing, wordt een tijdje 
onbekommerd gespeeld en de meesten belanden ten langen leste met kleren en al in het 
water. Het is lekker warm en Henk en Gerrit beginnen zich zorgen te maken over verbrande 
nekkies en beginnen verwoed met factor 20 te smeren. Sister Alice komt met de jeep en de 
allerkleinsten ons even een versnapering brengen. Tegen de middag keren we met de 
enthousiast zingende kinderen terug.  
’s Middags gaan we met de grootsten cricket spelen op het schoolplein. De school ligt 500 
meter van het weeshuis. Geleidelijk aan begin ik de regels te begrijpen en weet ik tenminste 
wat ik aan het doen ben. Tegen de groep van Gerrit en Henk blijken we nipt te winnen. 
Daarna nog even fanatiek gevoetbald. India 1 met de sterke as van Braak / Heinen werd 
volkomen verrast door ons prachtig gevarieerde spel. UITSLAG 5-1. Onze machochauffeur 
was de boosdoener!!! Mijn spierpijn vergoedde veel voor de heren. Daarna even lekker koud 
opgefrist en om half zeven naar de kerk. 
 De kinderen zitten hier wel even 1,5 uur op de grond en ik vond de harde banken na 10 
minuten al te veel. Hier veel lichtjes en lampjes om de beelden. Er werd ook veel opgedreund 
en door de taal was het voor ons niet goed te volgen. Nadien worden in het zaaltje van het 
weeshuis nog vele stukjes, versjes en dansjes opgevoerd door de kinderen. De stemming 
stijgt naar een hoogtepunt als Henk voor z’n verjaardag een grote taart krijgt aangeboden. 
Die wordt in 50 stukjes verdeeld en ieder kind geniet er zichtbaar van. Daarna krijgen we 
een lekker avondmaal van de zusters en verdwijnen we naar bed. 
 
Dag 15 en 16 : zondag 18 februari en maandag 19 februari 2007                                                                                                                    
Het vertrek uit Settehally is om 9.30 uur gepland. Bij het ontbijt verwennen de zusters ons 
nog eens extra en de gebakken eieren smaken net als thuis. We nemen afscheid van de 
kinderen en de zusters en met Sister Alice en 2 chauffeurs gaat het terug naar Bangalore.   
We bezoeken Sister Matthew, die 5 jaar geleden nog in Settehally de scepter zwaaide.  
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Over een jaar wordt ze weer overgeplaatst en misschien wordt dat weer haar oude 
standplaats. Ze laat de goede gebouwen hier op het hoofdkwartier van de congregatie zien 
en een keurig bejaardentehuis (elderlyhome) wordt ook even bekeken. Verder hebben ze nog 
een groot ziekenhuis. We drinken thee en nemen daarna weer afscheid van Sister Matthew.   
We gaan naar de Brothers of Sacred Heart. Na een beetje opfrissen, innig afscheid van Sister 
Alice genomen en met Victordass naar het station in Bangalore. Om 20.40 uur vertrekken 
we in een slaapwagon met de trein naar Gulbarga. Gulbarga ligt in het noorden van 
Karnataka ter hoogte van Hyderabad, de lokale taal hier heet Kanada. De reis duurt elf uur 
en Victordass doet veel moeite om ons goed in de bedden te krijgen. Ik heb redelijk geslapen 
en we arriveren maandag 19 februari om 6.20 uur in Gulbarga.          
We worden met een goede jeep, merk Trax, opgehaald. Om 7.00 uur arriveren we in de 
Bernardschool in Kellur, die de Brothers of the Sacred Heart een jaar geleden hebben 
betrokken. Het hele complex hier; school 240 leerlingen plus kostschool( boarding) voor 
jongens, broederhuis en een meisjesinternaat voor 120 meisjes plus een ziekenhuis met 
dokter en zuster, komt uit de koker van Victordass. Wat hij hier (in 2002 in een oud 
huurgebouw begonnen) in een paar jaar heeft neergezet heeft ons aller bewondering.  
120 kinderen in grijs gekleed, broeders en zusters wachten ons op en we worden weer met 
bloemslingers en een fraaie stip en een mooi gezang ontvangen. Met Gerrit deel ik een kamer 
en Henk komt bij Victordass op de kamer. We gaan eten en dan om 9.00 uur komt 
Victordass met de mededeling dat hij in de slaaptrein naar Delhi, 1200 km verder, zijn 
laptop met alle gegevens en 20000 roepies heeft vergeten. Hij heeft al gebeld naar de 
spoorwegen en hoopt dat die meewerken aan het opvangen van de laptop. Gelukkig hadden 
we een slaapcoupé met een nummer. Hij huurt een auto en een chauffeur en moet zich op 
een politiebureau 480 km verder melden met bewijsstukken. Hij vertrekt en kan ons helaas 
hier niet begeleiden. De volgende dag om 20.00 uur zien we hem pas weer. Hoewel het lang 
duurde heeft hij alles terug ontvangen. Onze verwachtingen hierover waren niet hoog 
gespannen, omdat de corruptie hier nog een 
wezenlijk deel van de dagelijkse praktijk 
uitmaakt.  
We kijken even hoe de school om 9.30 uur 
begint, met strak in de rij opgestelde kinderen 
die eerst wat rek en strek oefeningen doen. 
Daarna gaan we met een lerares en broeder (de 
namen ben ik kwijt) en een coördinator en 2 
animators enkele vrouwen-selfhelpgroups 
bezoeken.  
The Brothers of the Sacred Heart hebben een 
hulpprogramma voor arme dorpen ontwikkeld 
dat ze Birds of Heal noemen. De letters van dit 
logo geven aan waar ze voor staan. Brothers 
Integrated Rural Development Society of Health Education Action for Liberation. Ze bieden 
hulp aan de allerarmsten, ontwikkelen voor vrouwen onderwijs, vaardigheden, beroepen en 
bedrijfjes. Ze willen kinderen vrijmaken van kinderarbeid en onderwijs voor kinderen 
bieden. Er zijn gezondheidsprogramma’s, hygiëne, HIV preventieprogramma’s, 
gehandicaptenzorg en culturele programma’s.  
De Birds werken rond Gulbarga in 148 dorpjes die in een straal van ± 90 km liggen en 
ongeveer een gebied van 160 vierkante kilometer beslaan. Voor dit gebied zijn 3 coördinators 
(sociaal werkers / organisators) aan het werk en 8 animators (sociaal werksters). Op dit 
moment draaien er 172 women-selfhelpgroups en disabledgroups.  Er zijn 48 childgroups 
tegen kinderarbeid en gericht op onderwijs. Er zijn nu nog maar 32 dorpen gedekt voor 
gezondheidshulp, dit moet nog verbeterd worden.  
Er moet een flink eind gereden worden, maar de wegen vallen erg mee. Wel hebben ze in alle 
dorpen en steden venijnige drempeltjes in de weg gemaakt. Daar moet je echt stapvoets 
overheen. We gaan door een landschap dat wel wat op Portugal lijkt. Glooiend met hier en 
daar wat bomen (geen palmen) en bijna overal akkerbouw. De zo op het oog wel goede grond 
schat ik op 30% afslibbaar. Dat is goed, maar op verreweg de meeste percelen kan niet 
geïrrigeerd worden, omdat er te weinig water kanalen zijn of geen bronnen. De droogte wordt 
een steeds groter probleem. Waar wel water is zie je gewassen in meerdere oogststadia. Er 
staat hier tarwe, mais, suikerriet, katoen, rode pepers en koolzaad. Ook opvallend is, net als 
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in het noorden, dat de bomen geen winter kennen en dus nooit hun blad verliezen. De 
percelen zijn hier heel wat groter dan in het noorden en worden ook machinaal bewerkt, met 
kleine trekkers zo rond de 40 pk, maar ook de trekossen zijn hier gemeengoed.  
Dan is er nog het probleem van de landlords die de grond in handen hebben (zo’n 5 tot 10 
ha per eigenaar) en van wie het merendeel van de dorpelingen afhankelijk zijn, want hier op 
het platteland is bijna geen industrie en de werkloosheid ligt in sommige dorpen op 90%. 
Neem daarbij het gegeven dat er in de dorpen 70% analfabeten zijn (in de ergste dorpen is 
dat 90%) dan kun je je indenken dat armoe vaak een heel lelijk gezicht heeft. Gevolg is dat 
veel mannen proberen werk te vinden in de stad (heel ver van het binnenland) en de 
vrouwen alleen zitten in de armoe. De mannen die thuis zijn blijken vaak dronken van 
zelfgestookte alcohol. Om van de meisjes af te komen worden ze vaak op jonge leeftijd (vanaf 
8 jaar) al uitgehuwelijkt en op hun 15e al dan niet met een bekende oude of jonge man 
samengebracht, en onderwijs is er niet genoten. Dit leidt er toe dat ze vroeg in de vele  
kinderen zit en zo bijdraagt aan de snelle bevolkingsgroei van India. Sommige andere 
meisjes worden als overcompleet aan de tempel geschonken, (in elk dorpje staat wel een 
tempel) en dat worden zo dan de tempelprostituees. Dat heeft weer tot gevolg dat voor een 
paar roepies iedereen daar gemeenschap mee kan hebben. Dus ook mannen die terugkomen 
uit de stad en soms HIV besmet zijn. Zo is HIV de laatste jaren hier geïntroduceerd. Op het 
moment zijn dat er in deze dorpen al meer dan 40.                              
We komen in het dorp waar duidelijk vroeger een vrij grote tempel heeft gestaan en waar nu 
alleen nog een kleinere verveloze versie van over is. Hier is haast voelbaar dat er ook een 
lagere kaste is, want sommige vrouwen en kinderen blijven meer op de achtergrond.          
We worden ontvangen en moeten weer een zespits olielampje aansteken. We worden door de 
coördinator die wel een behoorlijk goede indruk maakt en twee animators, die een heel 
goede indruk maken bijgepraat over de zelfhulpgroep (20 vrouwen per groep). Ze krijgen 
schrijfles en kunnen leningen afsluiten via de groep (waar de Brothers weer garant voor 
staan). Ze moeten iedere maand de rente afdragen aan de groep en onder toezicht van de 
animator moeten ze hiervan een boekje bijhouden. Ze kunnen zo beginnen met schapen of 
koeien of een stukje grond of een winkeltje, pottenbakkerij, naaiwerkzaamheden enz.  Ze 
krijgen ook voorlichting over hygiëne, voeding, kinderzorg, geboortebeperking. Er wordt ons 
water aangeboden, maar dat moet toch geweigerd worden, dan de thee maar, die is gekookt 
dus vooruit dan maar. We worden nog even naar een trekkertje geloodst. Dat was een eerste 
resultaat van de zelfhulpgroep.                      
We rijden naar een volgend dorp. Dat ligt wat hoger en hier is het echt droog. De meeste 
huizen zijn opgebouwd met grote stenen, de meeste los gestapeld. Ook de varkens en koeien 
staan achter stenen wallen. Navraag leert dat de stenen Gul heten, dus ik herleid dat tot 
Gulbarga. We worden weer met thee ontvangen en horen hier hetzelfde verhaal als in het 
vorige dorp. Er wordt gevraagd, door de dorpelingen, naar nieuwe waterbronnen. Henk en 
Gerrit delen weer ballonnen uit en zo wordt je heel snel populair.  
De voornaamste reden dat we in dit dorpje zijn, is dat er hier een kinderhuwelijk is geweest. 
We lopen een eindje en komen bij een vrouw die een winkeltje heeft. Haar man is niet in 
staat te lopen en heeft wel een handbediende driewielfiets. De verder goed uitziende jonge 
vrouw toont ons de dochter van 8 jaar die uitgehuwelijkt is.  
Op de terugweg gaan we even een kwartiertje picknicken bij een klein watertje. Eén van de 
animators gooit een steen in het water en legt uit dat de kleine kring in het water gevolgd 
wordt door steeds grotere en hopen dat zo hun werk, dat ze in de dorpen beginnen een 
steeds grotere navolging krijgt.  

 
We gaan weer terug naar onze school/logies en gaan 
na de thee het nieuwe Health Care Centre, The 
Theresa Community bekijken. De dokter en zuster 
Diana zijn extra langer gebleven, om ons rond te 
leiden. De arts is een hele sympathieke man, die een 
beter betaalde baan in de stad heeft verlaten om 
hier de nodige eerste zorg te kunnen geven. Het 
ziekenhuisje lag er keurig bij. Ze hadden deze dag 
22 patiënten kunnen helpen. Twee mannen waren 
erbij, die ze al 3 mnd. behandelden tegen HIV.  
Daarna hebben we op 800 meter afstand het 
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meisjesinternaat bekeken. Er waren op dit moment 45 meisjes, maar als de bovenverdieping 
af is, moeten er 120 meisjes in de boarding kunnen verblijven. Een boarding is nodig voor 
zowel jongens als meisjes, omdat van de verste dorpen de school niet te bereiken is. Ook 
opvallend was hier dat de normaal losse ramen, allemaal met tralies waren beveiligd. De 
onderwijzeressen houden ook ’s nachts toezicht.  
Daarna had de school een avondprogramma in 
elkaar gesleuteld. Er was een toespraak en de 
kinderen zingen en dansen en doen leuke stukjes, 
o.a. van goed en kwaad door met gespalkte armen 
elkaar te helpen met eten of niet. Gedrieën ook 
maar even het Wilhelmus gezongen. Daarna was 
er nog een grote zak koekjes te verdelen en 
vervolgens moesten de kinderen rond 21.00 uur 
nog even eten. Dat is ook nog een leuk gezicht. 
120 Kinderen; de jongens in één kamer en de 
meisjes buiten op de promenade die allemaal 
zittend naast elkaar een bord rijst met kip 
ontvangen. Het is een hele prestatie van de beide 
kokkinnen om zo voor 120 kinderen op gewoon een houtvuur in het kleine schuurtje (dat 
was de keuken) te koken. Daarna hebben we zelf ook gegeten en waren rond 22.00 uur in 
bed. 

Dag 17: dinsdag 20 februari 2007 
Op om 7.30 uur. Lekker wassen met emmer koud water. Als het niet heel koud is gaat dat 
ook nog heel goed bevallen. Na het eten gaan we om 9.00 uur naar een dorp op een uurtje 
rijden. Hier komt een zelfhulpgroep van gehandicapten bijeen. Mannen zonder hand of voet, 
maar ook waren er 4 jonge meisjes die ledematen misten en een vrouw met een kind dat 
aids had. Problemen van kinderhuwelijken, tempelprostitutie, dronken mannen komen aan 
de orde. De jeugdige gehandicaptenzelfhulpgroep kan vaak nog wel dingen beginnen als 
schrijven of een winkeltje, maar kampen nog te vaak met analfabetisme. De groepen 
proberen hierin te voorzien en geven leningen uit. De werkloosheid is hier ook een groot 
probleem. Ook voor de gehandicapte mannen worden programma’s uitgedacht, om zo toch 
nog zo volwaardig mogelijk te leven.  
Daarna gingen we in een groter dorp naar het stadhuis om daar een bijeenkomst van een 
zelfhulpgroep van jongeren bij te wonen. Met de 6pits olielamp aan kan het beginnen. Hier 
zijn de animators vooral bezig met het bespreekbaar maken van de problemen bij het werk 
zoeken. Te weinig opleiding, wel opleiding maar geen passend werk. Stimuleren van eigen 
bedrijfjes en kleine technische werken, waterleiding, elektriciteit en diensten sector.  
Wij verlaten het dorp weer en gaan eten en nemen een uurtje rust. Daarna gaan we weer 
een dorp bezoeken en dan gaan we naar een culturele voorstelling in een dorp.  
Na een uurtje rijden komen we in een ontzettend druk dorp met steegjes tussen de huizen. 
De koeien komen met ons door een steegje aanzetten en ik moet er nog vlot voor aan de 
kant. Op een verhoging moeten we plaats nemen. Het loopt nu snel vol. De bedoeling is eerst 
niet duidelijk. Er komen veel vrouwen met zuigelingen en kinderen, en er komen 
gehandicapte kinderen. Beneden naast de verhoging staan koeien en er ligt een 
dronken/zieke man op een houten brits (waarschijnlijk aids).  

Dan neemt de sociaal werkster met een oudere 
vrouw wat zaken door en bladert in een schrift. De 
oudere vrouw blijkt als vroedvrouw en een klein 
beetje als EHBO post te fungeren. We bekijken het 
schrift en de vrouw blijkt in 12 mnd. 28 baby’s ter 
wereld te hebben geholpen. Ze ziet er op toe dat de 
baby’s goed groeien en vult evt. voeding aan. Ook 
verzorgt ze de kinderen met een handicap. Ze laat 
ons 2 meisjes zien, die al zijn uitgehuwelijkt. Eén 
van 8 en één van 13. Ze moet ook proberen de 
geboortebeperking uit te leggen. Verder is hygiëne 
en goed eten ook belangrijk. We dienen nog te 
vermelden dat er geen wc’s zijn dus alle behoeftes 
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moeten ook buiten achter de gebouwen of in het open veld gebeuren. We delen nog wat 
ballonnen uit en dan zijn er vele kinderhanden die er naar grijpen. Dan moet er 50 minuten 
gereden worden en dan komen we tegen het donker in een dorp waar volgens mij nog veel te 
verbeteren valt. Er zijn nu 8 animatorvrouwen en ook 2 coördinators. Op een verhoging op 
het dorpsplein worden we weer ontvangen met slingers en door het dorpshoofd begroet. Dan 
doen de kinderen wat versjes en daarna verzorgen de animators, deels in het donker en 
deels in de schijnwerper, de culturele avond. Ze zingen liedjes en met toneelstukjes brengen 
ze kinderhuwelijken, geboortebeperking, analfabetisme, drankproblemen en 
gezondheidsproblemen onder de aandacht. Zuster Diana is er ook bij en ook de vroedvrouw 
uit het eerdere dorp. Zij zit ook druk te netwerken tussen de andere vrouwen van het dorp. 
Het is tijdens het optreden van de animators om 20.15 uur dat Victordass zich weer bij ons 
aansluit. Hij voert nog het woord tot de dorpelingen en houdt hun voor dat ze vooral naar de 
animators moeten luisteren en dat er zo voor hen en voor hun kinderen een betere toekomst 
kan gloren.  
We verlaten dit dorp, met een grote werkloosheid van 90% en bedenken dat er van deze 
avonden 3 in de maand worden gehouden. De Birds of Heal is een heel actieve gedreven 
groep mensen die sociale hulp in alle facetten tot stand brengen. We hebben grote 
bewondering voor de animators. Het zijn sterke bevlogen vrouwen. Het is knap dat de 
Brothers zo’n sterk sociaal netwerk hebben opgezet.  
Om 22.00 uur zijn we weer thuis. We moeten nog even eten, maar we zijn wel aan ons bed 
toe. 

Dag 18: woensdag 21 februari 2007  
Om 6.00 uur in het pikkedonker, geen stroom, gewassen met een emmer koud water en om 
7.00 uur ontbijt. We nemen afscheid van de Broeders en van de kokkinnen en de kinderen 
en de juffrouw en gaan om 8.00 uur naar het station van Gulbarga met Victordass. Om 9.00 

uur nemen we afscheid van Victordass. Het is 
gewoon een geweldige man, die veel betekent voor 
heel veel Indiërs en voor ons.  
We hebben weer een slaapcoupé naar Mumbay, 
maar achteraf is van slapen niet veel 
terechtgekomen. De reis van 650 km kostte 11 euro. 
Onderweg nog wat prioriteiten van Victordass 
besproken o.a. een pomp en een bus voor vervoer 
van de kinderen naar school. Om 20.00 uur in 
Mumbay gearriveerd. Ingeseinde kruiers kwamen 
met drie man de trein in om onze koffers  te dragen. 
Voor 150 roepies werden onze koffers over een 
perron van bijna 1000 meter naar een taxi 

gedragen. Eerst onderhandelen over de prijs. Afgemaakt voor 650 roepies. Met z’n drieën in 
een taxi van 45 jaar oud met de koffers op het dak naar het vliegveld.  
Mumbay is een hele grote stad (18 miljoen inwoners), maar heeft een enorme zelfkant. We 
hebben Varanasi gezien, maar Mumbay vanuit de file op een vijfbaansweg bekijken is ook 
iets aparts. Er zijn zo veel slordige tentjes, hokjes en keetjes met werkplaatsen en overal 
vuilnis ; rokerige smidsvuurtjes, winkeltjes, eettentjes en woninkjes, tot mensen toe, die 
gewoon op het trottoir liggen te slapen. Dat alles in een kakefonie van lawaai, motorgeronk 
en getoeter en een allesdoordringende vette oliedamp vermengd met rioollucht (en dan 
hebben we de sloppenwijken nog niet gezien).  
Wij zijn bijna twee uur gekluisterd aan onze bejaarde taxi zonder airco, maar bereiken 
ongeschonden Mumbay airport. We moeten inchecken bij North West Airlines, partner van 
KLM, en er worden wat dubbele controles uitgevoerd. We wachten nog een uurtje in de 
lounge en vertrekken met een airbus met 298 stoelen naar Amsterdam. We draaien de klok 
4,5 uur terug en arriveren om 6.44 uur op Schiphol. We worden door Joop Hartemink 
opgehaald en zijn om 9.00 uur aan de Wissinklaan voor een blij weerzien met Ali, die op de 
winkel gepast heeft en een Nederlands bakje koffie. 

Ik heb met veel belangstelling naar deze reis uitgekeken en vond het een voorrecht dat ik 
deze reis mee kon maken. Op geen andere manier had ik het echte India beter kunnen 
ervaren dan op deze manier. We hebben wat gediscussieerd over prioriteiten voor het 
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Jianderfonds. Daarvan moeten we de invulling bij Henk en het fonds zelf laten. We zijn er 
ons van bewust, dat het land zich sterk ontwikkelt, maar houden een beetje het gevoel dat 
het arme deel van het land nog lang niet mee kan doen in de welvaart, mede ook door een 
nog verwachte sterke bevolkingsgroei (16 miljoen per jaar). Het doet goed te weten dat er 
mensen en instellingen zijn zoals Henk, het Jianderfonds, de missieprocuur, de 
missieposten, broeder Bernard en de Brothers of the Sacred Heart, die om mensen geven en 
die voor andere mensen leven. Henk bedankt voor deze reis en Henk, Gerrit en Hans 
bedankt voor het fijne gezelschap! 

 

 

Han. 


