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Maandag 9 januari, Doetinchem-Bangalore 

Om 03.30 uur staan pa en ma voor de deur. Tijd om te gaan. Om 07.20 uur 
vertrekt het vliegtuig naar Parijs en om 10.45 uur vliegen we van Parijs naar 
Bangalore. Alles gaat goed en we komen op tijd aan op het nieuwe vliegveld in 
Bangalore, 00.30 lokale tijd. De tassen komen ook al snel (allemaal gelukkig!) en 
als we de deur uitlopen staan Victordass, Dennis en Matthew ons al op te 
wachten, met voor ieder van ons rozen. 
 
De tassen worden voor ons naar de auto gedragen, we mogen zelf niets doen. 
Een beetje vreemd gevoel geeft dat. Door het donker rijden we van het vliegveld 
naar Poorna Deep, het verblijf van de Brothers of the Sacred Heart. Hier 
verblijven we de eerste drie nachten. Als we aankomen is het 02.00 uur en we 
gaan meteen naar bed, heerlijk slapen. Denken we. 
 
 
Dinsdag 10 februari, Bangalore 

Om 08.00 uur. Deze ochtend blijkt dat we allemaal weinig hebben geslapen 
omdat twee honden continu aan het blaffen en heen en weer aan het rennen 
waren om zwerfhonden te verjagen. Precies onder onze slaapkamerramen. De 
lekker warme douche maakte veel goed. Ja, een warme douche. Die was er, 
tegen al mijn verwachtingen in. Van 10 jaar geleden weet ik nog goed dat ik 
eigenlijk altijd met een emmer, een bakje en koud water heb gebadderd. Als we 
maar niet gewend raken aan deze luxe, want het wordt vast nog anders. 
Dat het heel anders kan zijn blijkt wel als we een uurtje later op een van de 
steengroeven aan de rand van Bangalore komen. In deze steengroeve hakken 
zo’n 60 families dagelijks stenen kapot. Deze stenen worden met name gebruikt 
voor het aanleggen van wegen. Het is overal enorm stoffig. 
 
Het is nog vroeg, maar de zon wordt nu al warm (en dan te bedenken dat het nu 
nog geen zomer is). Een beschut plekje is nauwelijks te vinden. De families 
hakken iedere dag van 07.00 tot 18.00 uur. Iedereen van de familie helpt mee, 
zelfs kinderen. Want ze krijgen betaald per trucklading stenen: hoe sneller de 
truck vol is, hoe sneller er weer geld is. Per truck krijgen ze 10 euro, maar hier 
moeten ze zelf weer dynamiet van kopen. Veel blijft er dus niet over. De 
kinderen die nog te klein zijn om mee te helpen, zitten de hele dag in de stof bij 
de rest van het gezin. Ontzettend slecht voor de gezondheid natuurlijk en ze 
gaan dus niet naar school. Schrijnend om te zien. De mensen wonen in kleine 
hutjes, zelfgemaakt van palmbladeren, op de steengroeve.  
 
Iedere dag is er een explosie 
van dynamiet en komen alle 
huisjes onder een laag stof te 
liggen. We mogen een kijkje 
nemen in het hutje. Als we 
(gebukt) binnenkomen, ligt er 
een heel klein kindje in een 
provisorisch hangmatje te 
slapen. De vrouw laat weten 
dat ze met 6 personen in dit 
hutje leven. Het hutje is zo’n 
8 m2. 
 



We lopen verder naar een paar gezinnen die aan het werk zijn. Eerst zijn de 
mensen wat schuchter, maar wanneer we een paar ballonnen opblazen en 
uitdelen wordt iedereen wat losser. In deze droevige situatie lijkt het ineens wat 
fleuriger. Toch is het raar te beseffen dat zij dag in dag uit zo leven. Voor ons is 
het een momentopname. 
 
In de buurt is een kinderdagverblijf gebouwd, net buiten het terrein van de 
steengroeve. Eerst wilden ze een kinderopvang maken op het terrein van de 
steengroeve, maar dan is de kans erg groot dat de eigenaar van de steengroeve 
de boel weer dichtgooit. Daarom was er geld nodig om grond te kopen voor een 
stuk land net buiten de steengroeve. Het Jianderfonds heeft dit gefinancierd, net 
als de kosten voor het gebouw. Het kinderdagverblijf is bedoeld voor de kinderen 
van 0-6 jaar van families die in de steengroeve werken. Inmiddels gaan ruim 50 
kinderen hier dagelijks naartoe. Dat is slechts een klein deel van alle kinderen 
die in de omliggende steengroeven verblijven, naar schatting zo’n 500. Niet 
iedereen wil namelijk zijn/haar kind zomaar overgeven aan de opvang. 
 

De naam van het 
kinderdagverblijf: Ashraya Deep 
(betekenis: opvang, warmte). We 
gaan een kijkje nemen. Voordat 
we binnen mogen komen, worden 
we verwelkomd, onder andere 
door de leidster van de 
kinderopvang, Lena. Een meisje 
draait wat met een bordje met 
olie waarin bloemetjes drijven en 
er wordt gezongen. Dan krijgen 
we een stip op ons voorhoofd. Een 
hartelijk welkom waarbij ons 
voorspoed, liefde en geluk wordt 
gewenst.  

 
Vandaag zijn er zo’n 30 kinderen aanwezig. Netjes in een kring zitten ze op ons 
te wachten. Ze laten ons zien wat ze kunnen: zingen, dansen, het alfabet in het 
Engels en in het Engels tot 10 tellen. Sommige kinderen zijn schuw, anderen 
willen van alles van ons weten. Met de ballonnen die we uitdelen zijn ze enorm 
blij. Er wordt rondgerend en gevolleybald. Mooi om te zien. 
 
Bij Ashraya Deep zit ook een klein medisch centrum. Iedere dag komt hier een 
vrouwelijke dokter. Op de steengroeve zelf is ook een kleine medische post. Daar 
gaat de dokter een uur per dag naartoe. Mensen krijgen daar voor een paar 
dagen medicijnen. Voor meer medicijnen moeten de mensen naar Ashraya Deep 
komen. Op deze manier worden de families naar Ashraya Deep ‘gelokt’ zodat ze 
ook de kinderopvang zien. Slim gedaan. 
 
Het is inmiddels lunchtijd dus we gaan terug naar het verblijf van The Brothers of 
the Sacred Heart. Onderweg stoppen we voor een heerlijke kokosnoot. Het water 
is heerlijk, net als het vruchtvlees. 
 



Na de lunch worden we opgehaald door Brother Dennis. Hij is de manager van 
Planet Hope. Planet Hope is een dag- en nachtverblijf voor kinderen van 5-16 
jaar. Deze kinderen komen ook van families die in de steengroeve werken. De 
kinderen gaan overdag naar school en eten en slapen in Planet Hope. Ze krijgen 
goede huiswerkbegeleiding van de begeleiders in Planet Hope. Er zijn vier 
groepen: meisjes van 5-9 jaar, meisjes van 10-16 jaar, jongens van 5-9 jaar en 
jongens van 10-16 jaar. In totaal zitten er nu 126 kinderen in Planet Hope. 
 
Het Jianderfonds sponsort op dit moment de kosten van onderhoud voor Planet 
Hope, zoals de kosten voor eten, drinken, onderhoud van het gebouw en het 
salaris van de begeleiders. Het is de bedoeling dat ze dit straks zelf gaan 
financieren met behulp van winst van de drukkerij, maar daarover later meer. 
 
Wanneer we binnenkomen staan een aantal kinderen ons alweer zingend op te 
wachten. We krijgen een mooie bloemenkrans om en opnieuw brengt een meisje 
een stip aan op ons voorhoofd. We lopen de verschillende groepen langs. Zoals 
altijd zijn de kinderen eerst wat terughoudend, maar later willen ze van alles aan 
je laten zien en van alles van je weten (‘uncle, uncle’ en ‘auntie, auntie’). De 
eerste ballonnen worden uitgedeeld en het wordt weer een dolle bende. En dat in 
alle vier de groepen. Het enige verschil is dat de oudere jongens erg macho zijn 
en direct een wedstrijdje doen wie de grootste ballon kan opblazen. Met 
knallende ballonnen tot gevolg. 
 
Na onze ronde is er een bijeenkomst in de algemene ruimte. De meisjes zitten 
links, de jongens rechts. We worden officieel verwelkomd en de kinderen doen 
verschillende optredens voor ons. Er wordt gedanst en een paar kinderen 
vertellen waarom zij blij zijn dat zij in Planet Hope verblijven. Daarna is het 
woord aan ons en tot slot dansen we met de kinderen. De kinderen krijgen ook 
lekker een gebakje. Dit krijgen ze normaal nooit. En zelfs nu ze een keer iets 
extra’s krijgen willen ze het nog met ons delen. Daar kunnen de kinderen hier 
nog wat van leren. 
 
We eten bij Planet Hope en gaan dan proberen lekker te slapen. Hopelijk zijn de 
honden vanavond rustig. 
 
 
Woensdag 11 februari, Bangalore 
Om 07.15 uur wakker. Zin in een douche, maar helaas. Er komt vanmorgen geen 
water uit de kraan. Na een lekker (warm) ontbijt nemen we een kijkje bij de 
drukkerij. Het gebouw staat op loopafstand van ons verblijf en Planet Hope. 
Opnieuw worden we hartelijk verwelkomd, ditmaal door manager Mathew (hij 
was ook op het vliegveld). 
 
In de drukkerij staan verschillende (tweedehands) machines waarmee ze 
kalenders, schriften, boeken etc. kunnen drukken en binden. De boeken zijn met 
name voor de vele scholen in de omgeving van Bangalore. Er staat nu een één-
kleurendrukpers, maar men wil nu graag een vier-kleurendrukpers aanschaffen. 
Ze vragen of het Jianderfonds hen hiervoor geld wil lenen (zo’n € 130.000,-). Het 
nadeel van een één-kleurendrukpers is dat je bij een kleurendruk het papier vier 
keer door de machine moet halen. Dit kost tijd en energie en ook komt dit de 
kwaliteit niet ten goede. Ze zeggen dat ze veel meer opdrachten kunnen 



binnenhalen als ze een vier-kleurendrukpers hebben. Dat eisen de meeste 
opdrachtgevers. 
 
Er werken ook vrouwen in de 
drukkerij. Deze vrouwen 
hebben eerder in de 
steengroeve gewerkt. Een 
hele vooruitgang voor hen. 
 
‘Opeens’ is er ook een 
vertegenwoordiger aanwezig 
in de drukkerij. Er worden 
buiten stoelen neergezet 
onder de jackfruitboom en 
we drinken thee met de 
vertegenwoordiger. (Ik hoop 
niet dat er een jackfruit uit 
de boom valt, want als je die 
op je hoofd krijgt, dan 
overleef je het niet).  
 
De vertegenwoordiger laat ons verschillende producten zien die met een 
vierkleurendrukpers gemaakt kunnen worden, bijvoorbeeld parfumverpakking, 
brochures, kartonnen standaardjes, flyers etc. Hij weet ook al diverse 
opdrachtgevers die wel orders bij deze drukkerij zouden willen plaatsen. Een 
reden waarom opdrachtgevers voor deze drukkerij kiezen, is dat deze drukkerij 
een liefdadigheidsinstelling is. Met de winst die de drukkerij moet gaan maken, 
kunnen Ashraya Deep (de kinderopvang) en Planet Hope (dag- en nachtopvang), 
gefinancierd worden. De opdrachtgevers laten dan zien dat ze maatschappelijk 
betrokken zijn.  
 
 
Als de drukkerij genoeg winst maakt, is er geen structurele financiering meer 
nodig van het Jianderfonds. De vraag is: lukt dat alleen als er geïnvesteerd wordt 
in een vierkleurendrukpers? Er wordt nog niets toegezegd, we willen graag eerst 
nog wat meer informatie hebben (soorten drukpersen, soort financiering etc.). 
 
Een interessante discussie. Mooi om te zien hoe dit gaat. 
 
We vervolgen onze weg naar BIRDS. BIRDS staat voor Bharathi Integrated Rural 
Development Society. BIRDS is een landelijke non-profit organisatie waarbij 
diverse groepen vrouwen (en soms mannen) door middel van microkrediet 
inkomen genereren. Zelf kunnen ze niets opstarten omdat ze geen geld hebben 
om te starten. Een lening van de bank kunnen ze niet krijgen omdat ze geen 
onderpand hebben. De groep leent gezamenlijk geld van de bank. We bezoeken 
een aantal projecten in Bangalore. Zo is er een weverij opgezet waar stof voor 
sari’s wordt gemaakt, met verschillende dessins. Wat een lawaai. Er staan veel 
weefgetouwen op een klein oppervlakte. Arbotechnisch gezien niet verantwoord. 
Maar het levert wel geld op. Ook is er een vrouw die een koe heeft gekocht van 
de lening. De melk verkoopt zij weer. We gaan bij haar en haar familie op bezoek 
en krijgen 7-up aangeboden. Zelf nemen ze niets. Overal zitten vliegen, want 



waar een koe is, is ook stront. En waar stront is…… De open riolering die door 
het dorpje loopt trekt natuurlijk ook ongedierte aan. 
 
We gaan ook bij de buren kijken. Zij maken zijde, van zijderupsen. Ik heb zoiets 
nog nooit gezien. Had geen idee dat zijde op deze manier gemaakt wordt. Eerst 
schrikken we omdat we denken dat er overal maden liggen, maar dat blijken 
dode (gekookte) zijderupsen te zijn. Het werkt namelijk als volgt: in een 
bepaalde fase van zijn leven maakt de rups vloeistof aan dat als een coconnetje 
om hem heen gaat zitten. De mensen verzamelen de rupsen in deze fase (die 
coconnetjes zitten op de moerbeiboom). Op het coconnetje ontstaat zijde. Dit 
plukken de mensen eraf en spinnen dat tot zijde. De zijde verkopen zij in de 
stad. Maar wat doe je dan met de nog levende rupsen in het coconnetje? Die 
koken ze, en gooien ze dan weg. Vaak dus vlak naast hun woning. Erg 
interessant om te zien dit.  
 
We gaan terug naar The Brothers of the Sacred Heart en ontmoeten daar Sister 
Alice Ann. Zij heeft een lange tijd in Settehally gezeten, bij het weeshuis. Sinds 
een jaar is zij ergens anders gestationeerd. Ondanks haar drukke programma 
heeft ze toch de moeite genomen om ons te zien. Ik heb haar ook nog niet 
eerder gezien. Tien jaar geleden, toen ik in Settehally was, was zij er nog niet. 
We hebben elkaar wel geschreven. Leuk dus om haar eens te ontmoeten. Het is 
gezellig. We kletsen veel. Ze vertelt dat er niet zoveel kinderen meer in 
Settehally verblijven. Nog elf. Veel wil ze er niet over zeggen. We wachten het 
dus maar af. We lunchen en gaan dan naar Bangalore. We zetten Sister Alice af 
bij het busstation en doen zelf aan sightseeing.  
 
We gaan naar de bull-tempel. Een megagrote stier in een kleine tempel. 
Natuurlijk moeten we er wat rupees achterlaten. Maar als het goed is brengt dit 
bezoek ons wel geluk. De chauffeur wil ons ook nog een mooie tempel laten zien, 
alleen is die tempel aan de andere kant van Bangalore, 10 km verderop. En in de 
avondspits is het best wel druk in de straten van Bangalore. Overal brommers, 
vrachtwagen, getoeter en gescheur. Willen we nog wel een tempel zien? We 
besluiten terug te gaan naar ons verblijf. Het is ook al donker. De chauffeur 
probeert ons nog naar een souvenirwinkeltje te krijgen: ‘you don’t have to buy 
anything, you can just have a look’. Ja ja, daar trappen we niet in en we blijven 
stug in de auto zitten. Daarna is het even stil in de auto.  
 
Als we ‘thuis’ zijn afgezet en de chauffeur weer weg is, blijkt dat we onze 
fotocamera in de auto hebben laten liggen. Schrik! Wat nu? Brother Dennis 
gesproken en die heeft al geregeld dat de chauffeur terugkomt. De camera ligt er 
nog! Gelukkig! 
 
Dan is het alweer tijd voor het avondeten. Lexmi heeft heerlijke chapati met 
curry bereid. Brother Dennis eet met ons mee. Hij is 27 jaar en de manager van 
Planet Hope. Hij is erg gedreven en de kinderen zijn erg gek met hem. Ze 
luisteren ook goed naar hem. Hopelijk blijft hij nog lange tijd bij Planet Hope. 
Alleen is dat altijd afwachten. De convent van hogere hand bepaalt namelijk 
waar je gestationeerd wordt. Als je gevraagd wordt ergens anders naar toe te 
gaan, dan doen ze dat eigenlijk altijd. Ze hebben beloofd te gehoorzamen toen 
ze ervoor kozen Brother te worden. Door ze steeds ergens anders te plaatsen, 
wordt ook voorkomen dat ze zich gaan hechten aan bepaalde dingen.  
 



Na het eten praten we wat na over wat we tot nu toe gezien hebben. Best heftig 
allemaal wat we gezien hebben. Kleine kindjes zonder kleren aan, een dode 
zwerfhond waar niemand wat op uit doet, hutjes waar een heel gezin in woont, 
vrouwen en kinderen sjouwend met stenen. Maar ook de blije gezichten van de 
kinderen in Ashraya Deep en Planet Hope. Daar doe je het voor. En de mensen 
zijn hier allemaal super aardig en gastvrij. 
 
Morgen gaan we naar Settehally. Sister Ancy Francis haalt ons op. 
 
Donderdag 12 februari, Bangalore-Settehally 
Heerlijk gedoucht vanmorgen. Er was weer water! Om 08.30 arriveren Sister 
Ancy Francis, Sister Sophia en chauffeur Charlie. Zij zijn vannacht om 04.00 uur 
vertrokken uit Settehally om ons op te halen. Zij ontbijten en om 09.15 
vertrekken we naar het weeshuis in Settehally. Omdat de sisters het gezellig 
vinden om met z’n tweeën te komen, zitten we ietwat opgepropt in de auto. 
Maar wel gezellig: Kevin, pap en Charlie voorin, mam en ik met de sisters 
achterin. Kan net. Het zijn twee gezellige sisters. We stoppen onderweg voor een 
toiletbezoek (3 rupees = 0,05 euro) en genieten van een heerlijke kokosnoot. 
Onderweg leren Sophia en Ancy Francis ons de namen van de elf kinderen (valt 
nog niet mee): Pooja, Rani, Kavya, Maria, Supritha, Arpitha, Sahana, Nikita, 
Nalini, Lavita en Shoba. Een paar uur later stoppen we om een paar cadeautjes 
te kopen voor de kinderen. Kettinkjes met oorbellen, badmintonsets en twee 
volleyballen. Het duurt wel even voordat we (lees: de sisters) iets hebben 
uitgezocht. We drinken nog heerlijk versgeperste suikerriet en komen uiteindelijk 
om 14.00 uur aan in Settehally. 
 
Natuurlijk staan de kinderen ons al op te wachten. Ze hebben even vrij gekregen 
van school om ons met een feestelijke dans te ontvangen. Wat een hartelijk 
welkom. We worden naar binnen geleid en na het gebruikelijke ritueel (welkom 
en stip) houden we een kleine kerkdienst. De kinderen zien we vanavond weer, 
ze moeten nu terug naar school. 
 
Ik probeer mij te oriënteren maar het lukt nog niet zo goed. Er is het een en 
ander veranderd vergeleken met tien jaar geleden. Als we verder doorlopen naar 
de binnenplaats wordt het herkenbaarder. Gek om het weer te zien. Er is ook 
een extra verdieping bijgekomen, destijds voor de jongens.  
 
Natuurlijk moeten we eerst komen 
lunchen. Even later komen de 
kinderen weer uit school. Ze moeten 
lachen dat we hun namen al 
kennen. We delen weer ballonnen 
uit en het wordt een gekke boel. 
Iedereen wil met je spelen. Ze 
houden meteen je hand vast en 
noemen je ‘uncle’ en ‘auntie’. 
Sommige kinderen kunnen al best 
goed Engels. Ook vinden ze het heel 
gek dat we een witte huid hebben. 
De foto’s die we laten zien van thuis 
vinden ze geweldig. Ze blijven er 
maar doorheen bladeren.  



De kinderen hebben een programma ingestudeerd voor ’s avond. Een ‘klein’ 
(lees: uitgebreid) programma. Supritha kondigt steeds de groepen aan en er 
worden allerlei dansjes uitgevoerd. De kinderen hebben prachtige kleding aan. 
Het is erg leuk. Aan het eind van het programma doen wij ook nog een poging 
tot dansen. Na het programma delen we de cadeautjes uit. Natuurlijk moet er 
meteen gespeeld worden, maar eerst gaan we eten.  
 
We slapen in het ziekenhuis naast het weeshuis. Het ziekenhuis wordt niet meer 
gebruikt. Eerder werden hier bevallingen gedaan en mensen met slangenbeten 
werden hier behandeld. Dit gebeurt nu in een ziekenhuis een plaatsje verderop. 
De sister gaan kijken of ze bijvoorbeeld een opvangcentrum voor mensen met 
HIV kunnen starten. Er zijn steeds meer mensen geïnfecteerd met HIV. De 
mannen gaan vaak werken in de stad waar ze HIV oplopen. Weer thuis 
besmetten zij ook hun vrouw. 
 
Wat er met het weeshuis zelf gaat gebeuren is ook nog niet duidelijk. Er komen 
geen nieuwe kinderen meer bij. De convent heeft namelijk geen vergunning 
meer voor het runnen van het weeshuis. Dit gaat de overheid zelf op zich 
nemen.  
 
Vrijdag 13 februari, Settehally 
We wassen ons met een kannetje water. Een douche kennen ze hier niet, net als 
warm water. We ontbijten en nemen dan een kijkje bij de kerk en gaan dan naar 
de school in het dorp. Er zitten nog maar 280 kinderen op deze school. Tien jaar 
geleden was dit nog het dubbele. Veel kinderen gaan naar Bangalore of Hassan 
tegenwoordig. Wanneer we aankomen bij de school zijn een paar leerlingen nog 
de vloer aan het boenen. Dan staat er ineens een orkest voor ons: de 
schoolband. Er zit niet echt een ritme en in de instrumenten komen uit het jaar 
nul. Leuk is het wel. We moeten vooral lachen om twee jongens die op een 
ontzettend oude trompet blazen. Er komt maar één toon uit. Na dit optreden 
gaan we nog een paar klassen langs. We zien hoe de kinderen Engelse les 
krijgen. Alles gaat klassikaal. De kleinste groep doet nog een leuke dans voor 
ons. Een aantal sisters van de covent geeft hier les, waaronder Sophia.  
 
Later legt Sister Ancy Francis uit dat ze van het weeshuis misschien een boarding 
(kostschool) willen maken. Maar dan moet er wel eerst een middelbare school 
komen in Settehally zodat de kinderen hier ook blijven.  
 

’s Middags gaan we naar het meer, 
zo’n 2 kilometer verwijderd van het 
weeshuis. De kinderen hebben vrij 
gekregen en gaan dus ook mee. Met 
de kinderen aan de hand lopen we er 
naartoe. We gaan lekker met de 
voeten het water in en de kinderen 
spetteren elkaar nat. Op het eind is 
iedereen doorweekt. Dan zien een 
aantal vissers ons. Ze komen met 
hun primitieve bootjes (het lijken wel 
grote manden) naar ons toe. De 
kinderen hebben het allang door, ze 
willen mee in de bootjes.  



 
Voor een paar rupees kan iedereen mee. Mam durft niet en ook sister Ancy 
Francis blijft veilig op de oever. Met angst in hun benen volgen ze ons. De 
kinderen kunnen namelijk niet zwemmen. We houden ze goed in de gaten. Het is 
een mooi gezicht en de kinderen hebben een geweldige middag. 
 
Na een paar uurtjes lopen we weer terug, terwijl mams oplet of de kinderen niet 
onder een bus of truck terechtkomen.  
 
Dan hebben we tijd om te rusten of met de kinderen te spelen. Natuurlijk wordt 
het het laatste. Iedere vrije minuut wordt besteed aan badminton, volleybal of 
gezellig kletsen. Morgen vertrekken we alweer. Het wordt vast moeilijk om de 
kinderen weer achter te laten hier. Het zijn echt schatjes. 
 
’s Avonds valt het licht weer uit. Dat gebeurt regelmatig omdat er een tekort is 
aan elektriciteit. 
 
Zaterdag 14 februari, Settehally – N.R. Pura 

Om 07.00 uur staan we op. Dan kunnen we de kinderen uitzwaaien. Die moeten 
namelijk op zaterdag ook naar school. We maken nog foto’s en wisselen 
adressen uit, maar dan is het echt tijd.  
 
Inmiddels zijn ook Father Manusch en Siju gearriveerd. Zij brengen ons naar de 
volgende bestemming. Zij zijn gisteren al naar Hassan gereden en hebben daar 
overnacht. De auto is overvol. Een klein stukje zit ik voorin de auto, bij pap op 
schoot. Maar dit houd ik natuurlijk niet lang vol. Father Manusch besluit om in 
Hassan de bus te pakken. Vanaf daar is het zo’n 6 uur met de bus. Na 2, 5 uur 
stoppen we bij een heel leuk koffiehuisje midden tussen de koffieplanten. De 
koffie hier smaakte erg goed. Ook wat koffie gekocht om mee naar huis te 
nemen.  
 
Rond 13.00 uur komen we aan in N.R. Pura. We lunchen en dan gaan we naar 
het hoofdkantoor van de Norbertine Fathers. Hier ontmoeten we ook Father Salu. 
Hij heeft twee jaar geleden contact gehad met pap over dit project. Hij is 
speciaal voor ons terugkomen naar N.R. Pura (ongeveer 13 uur reizen). Father 
Salu coördineert verschillende projecten van de Norbertine Fathers in de 
provincie. 
 
We gaan kijken naar een project dat door het 
Jianderfonds is gefinancierd. In 2007 is met geld 
van het Jianderfonds een laboratorium aangeschaft 
om oesterzwammen te kunnen kweken (ik geloof € 
8000,-). In het laboratorium worden de sporen 
gekweekt. De sporen (of schimmels) worden, 
nadat ze eerst in de koelkast zijn vermenigvuldigd, 
verdeeld over verschillende zakjes met maïskorrels. 
Door deze maïskorrels vermenigvuldigen de 
schimmels zich wederom. Als het zakje vol zit met 
schimmels, worden deze zakjes gratis verstrekt aan 
de inwoners die deelnemen aan dit project. Deze 
inwoners kweken die oesterzwammen thuis verder. 
Met behulp van gesteriliseerd stro maken de 



inwoners er pakketten van die zij een aantal weken in het donker bewaren. Na 
een aantal dagen kunnen de eerste oesterzwammen worden geoogst.  De 
oesterzwammen zijn in eerste instantie voor eigen gebruik, omdat de mensen 
hier erg eenzijdig eten. Oesterzwammen zijn zeer voedzaam. De overgebleven 
oesterzwammen worden verkocht. 
 
De inwoners krijgen 60 rupees (= 1 euro) voor een kg oesterzwammen. 1 zakje 
met maïskorrels en schimmels levert ongeveer 7,5 kg aan oesterzwammen op. 
 
Veel inwoners zijn geïnteresseerd in dit project. Een groeiend aantal mensen 
kweekt deze oesterzwammen. Hoewel het de Norbertine Fathers in eerste 
instantie om gaat dat de inwoners voedzaam eten binnenkrijgen, wordt wel 
gekeken of in de toekomst gedroogde oesterzwammen verkocht kunnen worden 
aan de rijkere mensen en hotels. 
 
Siju geeft de families voorlichting over het keken. We bezoeken twee families die 
deze oesterzwammen in huis kweken. In het eerste huis is het erg schoon in 
huis. We krijgen er weer thee (met melk) en koekjes. Bij de tweede familie is het 
een stuk armoediger. Het is erg donker in huis. Het huisje is gemaakt van stenen 
en modder. Als het regent spoelt de modder zo weg waardoor het huisje erg 
onstabiel wordt.   
 
Dit oesterzwammenproject is een van de vele projecten die deze Norbertine 
Fathers runnen. Zo geven zij fysiotherapie aan kinderen met neurologische 
problemen, helpen met het opknappen van huisjes die bijna uit elkaar vallen en 
helpen alcoholverslaafden van de alcohol af te helpen. 
Over dat laatste heeft Father Salu nog een leuke anekdote. Tijdens een 
voorlichtingsbijeenkomst over alcoholverslaving demonstreert iemand hoe slecht 
alcohol voor je is. Ze hebben een glas whisky en een glas water staan. In beide 
glazen stoppen ze een worm. De worm in het water blijft leven en de worm in de 
whisky gaat dood. Waarop een man zegt: ‘Oh, dat is mooi, ik heb altijd last van 
wormen in mijn maag dus ik moet whisky drinken.’ 
 
Father Salu rijdt met ons naar een vissersdorpje een paar kilometer verderop. Hij 
is erg geliefd bij de mensen. Hij spreekt ook iedereen aan, weet veel van de 
families. Hij is meer een sociaal werker wat dat betreft.  
 
Als we uitstappen staan veel mensen in een grote boog om ons heen. We zijn 
weer een bezienswaardigheid. Het hele dorp loopt uit. We zien hier de 
visserswoningen die de Norbertine Fathers opknappen. Als we naar het 
(stuw)meer lopen, komt iedereen achter ons aan. Eerst nog wat schuw, maar als 
we later toffees uitdelen (ballonnen zijn we helaas vergeten), wil iedereen ineens 
je naam weten. Jammer genoeg kunnen de meesten niet echt Engels dus een 
gesprekje zit er niet in. 
 
Het is al donker als we weer terugrijden voor het avondeten. Voor het eerst is er 
ook bier bij het eten. Lekker bij het pittige diner. We gaan op tijd naar bed want 
morgen (zondag) gaan we al om 8 uur naar de kerk. 
 
 
 
 



Zondag 15 februari, N.R. Pura 

Om 07.00 opgestaan. Best lekker geslapen ondanks dat er ook een salamander 
op onze kamer sliep. Na het ontbijt lopen we naar de mega-kerk. De kerk is pas 
geopend en gesponsord door een Belgische parochie. Er kunnen zo’n 600 
mensen in. Staat wel raar zo’n enorme kerk in zo’n kleine plaats. Terwijl de 
muziek luid aanstaat lopen mannen en vrouwen naar binnen. Honderden paren 
schoenen liggen voor de ingang van de kerk. De mannen gaan links zitten/staan 
en de vrouwen rechts. De vrouwen zien er prachtig uit in gekleurde sari’s. Ik voel 
me behoorlijk saai gekleed. Wij blijven een achterin de kerk staan om niet teveel 
op te vallen. Toch merkt halverwege de kerkdienst iemand ons op en worden er 
vier plastic stoeltjes gebracht. Terwijl iedereen op de grond zit, kunnen wij deze 
stoelen onmogelijk weigeren en zitten dus comfortabel. Dit was dus precies wat 
we eigenlijk niet wilden, maar wat doe je eraan? 
 
Na de dienst, die overigens anderhalf uur duurde, worden we uitgenodigd op de 
koffie bij de priester die de dienst heeft geleid. Een verplicht bezoekje.  
 
Daarna rijden we met Salu naar een Hindoetempel, 55 kilometer verderop. We 
doen er ongeveer 1,5 uur over. Bij het tempelcomplex moeten we onze schoenen 
uitdoen, dan mogen we naar binnen. De stoeptegels voelen ontzettend heet aan 
onze tere blote voeten. Wij zijn ook niks gewend natuurlijk. Gelukkig kunnen we 
iets verderop onze voeten koelen in het water. De grootste tempel die op dit 
complex staat, is als van 2000 jaar voor Christus en bestaat uit allemaal 
hindoegoden. Na een uurtje hebben we het weer gezien en kachelen en hobbelen 
we weer terug naar N.R. Pura. We kopen eerst nog wat water voor onderweg: 7 
liter water en 1 flesje sprite, kost samen 130 rupees (iets meer dan 2 euro).  
 
Het valt mij op dat bijna niemand hier zonnebrillen draagt met deze felle zon 
(het is 32 graden, dus ik vraag aan Salu of zij nooit zonnebrillen dragen. 
Antwoordt hij: ‘Yes, but only when it’s summertime’. 
 
Onderweg komen we nog een dronken man tegen, die lag zomaar langs de kant 
van de weg. We dachten dat er een ongeluk was gebeurd, maar er was niets aan 
de hand. Toen Salu de man vroeg of alles goed was, antwoordde de man: ‘Ja 
hoor, mag ik alstublieft even 10 minuutjes slapen’. 

 
Als we bijna weer thuis zijn, gaan we 
nog langs een groep vrouwen die 
rubberbomen inkopen voor 16 
rupees per stuk. Deze poten ze en 
laten ze groeien tot boompjes van 40 
cm groot. Die verkopen ze dan weer, 
voor 40 rupees per stuk. De 
opbrengst delen zij met elkaar. De 
ontvangst is weer goed geregeld. We 
worden weer opgewacht met 
bloemen, thee en koekjes. Er zijn 
zo’n 20 vrouwen aanwezig.  
 
 

 



Het is een leuke groep vrouwen en ze zijn echt trots op wat ze doen. We kletsen 
wat en horen dat hier een watertekort is. De gemeente heeft de 
watervoorziening afgesloten, omdat de watervoorziening naar de huizen 
voorrang heeft. Het is iedere dag afwachten of er weer water is. De groep heeft 
eigenlijk een waterpomp nodig om water uit de grond te pompen (van 90 meter 
diep). 
 
Uitspraak Father Salu: ‘In Nederland heb je omheining nodig om de koeien 
binnen te houden. Hier in India om ze buiten te houden.’ 
De koeien lopen hier overal. Het is mij een raadsel hoe de eigenaar weet waar 
zijn koeien zijn.  
 
’s Avonds gaan we picknicken aan de oever van een rivier. Het is een uurtje 
rijden en pikkedonker, maar zeer gezellig. We maken een kampvuurtje en laten 
ons het meegebrachte eten lekker smaken.  
Terwijl we aan het eten zijn zien we een eenzaam lichtje op de rivier en het komt 
steeds dichterbij. Het blijkt een eenzame visser te zijn die met een soort van korf 
vis probeert te vangen. Wat een mooi gezicht is dat.  
 
Father Salu vertelt tijdens de picknick dat hij het geloof erg vrij ziet. Respect en 
naastenliefde, dat is het belangrijkste. Welk geloof je dan aanhangt is verder niet 
belangrijk. Zo ziet hij het en daar kan ik mij helemaal in vinden. Toen hij N.R. 
Pura verliet heeft hij een beeld van moeder Theresa laten plaatsen om dit te 
benadrukken. 
 
Ook discussiëren we hoe de situatie in India kan veranderen, maar daar is veel 
te veel voor nodig. Het land is ontzettend corrupt. Het geld blijft onder de rijken 
en komt niet verder dan dat. Een aantal voorbeelden: als je ambtenaar wilt 
worden, moet je geld betalen. Bij een sollicitatie neem je geld mee om de 
mensen om te kopen. In een ziekenhuis van de overheid, moet je de verpleging 
betalen om goede zorg te krijgen. Wat kun je hier nu aan veranderen? Als er al 
iets verandert, duurt dat jaren en jaren. 
 
Inmiddels is het bijna 24.00 uur. Allang bedtijd dus. Morgen gaan we alweer 
terug naar Bangalore, een rit van ongeveer 8 uur. Een andere Father is zojuist al 
met de bus naar Bangalore gegaan zodat Siju, onze chauffeur, niet alleen terug 
hoeft te rijden. Te gek voor woorden eigenlijk, maar zo is de gastvrijheid hier.  
 
Maandag 16 februari, N.R. Pura - Bangalore 
We kunnen uitslapen. Om 08.00 uur staat het ontbijt klaar. Om 09.00 uur is Siju 
er en we vertrekken richting Bangalore. Onderweg komen we heel veel 
schoolkinderen tegen. In een overheidsuniform of een uniform van een 
privéschool. Er zijn ontzettend veel scholen hier. De overheidsscholen zijn vaak 
niet goed. De leraren komen soms gewoon niet opdagen en de kwaliteit van de 
lessen is onder de maat. Daarom ontstaan er veel privéscholen.  
 
Het is een route die we nog niet hebben gereden, we geven onze ogen dus weer 
de kost. We zien families, inclusief kinderen, die een geul graven voor een aan te 
leggen telefoonkabel. Ze krijgen per gegraven meter betaald. Niet te geloven. 
Deze kinderen gaan dus niet naar school. We zien ook veel rijstvelden, vrouwen 
die stenen op hun hoofd dragen voor de bouw en we komen aapjes tegen, zelfs 
een heel klein babyaapje. Onderweg stoppen we voor een heerlijk verfrissende 



kokosnoot, bij een eenzaam hutje langs de kant van de weg. Hier stoppen meer 
Indiërs en iemand vraagt waar we vandaag komen. Hij wil graag met ons op de 
foto. Wat gek is dat zeg. Zijn de rollen een keer omgedraaid. 
 
Tijdens de autorit rinkelt de telefoon van Siju om de 5 minuten. Nou ja, rinkelt, 
er komt een religieus deuntje uit. Hij heeft regelmatig contact met Brother 
Dennis over hoe laat hij denkt dat we arriveren (in verband met de lunch 
natuurlijk). Rond 15.00 uur naderen we Bangalore. Natuurlijk staat het verkeer 
weer hartstikke vast. Het enige wat ik zie zijn vrachtwagens, brommers, 
autoriksja’s en het enige dat ik hoor is getoeter. Maar niemand maakt ruzie. Siju 
blijft ook erg rustig. Daar kan menig temperamentvolle Nederlander een 
voorbeeld aan nemen.  
 
Met wat hulp van andere weggebruikers arriveren we om 16.15 uur bij The 
Brothers of the Sacred Heart. Dennis en Lexmi staan ons al op te wachten. 
Dennis is vandaag zelf teruggekomen van een 11 uur durende reis met de bus. 
Onze autorit stelde dus eigenlijk niets voor. De Brothers zijn gewend om veel te 
reizen voor bijeenkomsten. Wij hebben vandaag 320 kilometer afgelegd in ruim 
7 uur. Gemiddeld nog geen 50 km per uur dus. Echt weinig.  
 
Lexmi heeft weer een heerlijke lunch gemaakt met bloemkool, boontjes en vis. 
We nemen afscheid van Siju. Hij overnacht bij de Norbertijner Fathers in 
Bangalore en rijdt morgen, met een andere Father, weer terug naar N.R. Pura. 
 
Afgelopen donderdag is de generator voor de 
drukkerij gearriveerd. Deze is ook betaald 
door het Jianderfonds. De elektriciteit valt 
regelmatig uit en dan werken de machines in 
de drukkerij niet. Daarom is de generator 
aangeschaft. De manager van de drukkerij, 
Father Matthew, laat met trots de generator 
zien. Ondertussen wordt Dennis gebeld dat 
er een kind is gevallen in Planet Hope. Hij 
moet even naar het ziekenhuis. Hij staat 24 
uur per dag, 7 dagen per week klaar voor de 
kinderen.  
 
’s Avonds brengen we nog een bezoek aan Planet Hope. De kinderen zijn druk 
huiswerk aan het maken maar toch mogen we even storen. De kinderen laten 
met trots zien wat ze allemaal geleerd hebben. Kun je je voorstellen dat kinderen 
in Nederland met trots hun huiswerk laten zien? Ze zijn in India echt blij dat ze 
naar school kunnen. De kinderen leren erg snel. Sommigen zitten nog maar 1,5 
jaar op school maar kunnen nu al goed (Engels) schrijven. Erg knap. Ze leren 
hier 4 talen: Engels, Hindi, Kanada en Tamil. Na ruim een uur zijn we alle 
groepen langs geweest en gaan we terug naar ons verblijf.  
 
Na het eten praten we nog wat met Dennis en we geven hem een knuffelrups, 
voor de kinderen in Ashraya Deep. Dennis vindt de rups zo leuk, dat hij hem 
volgens mij eigenlijk het liefste zelf zou willen houden. Hij gaat ‘m ophangen aan 
het plafond zodat alle kinderen ermee kunnen spelen. 
 
Om 10.00 richting bed, na een heerlijk frisse douche. 



Dinsdag 17 februari, Bangalore - Eravipuram 

Het ontbijt staat klaar om 07.30 uur. We eten warm. Het eten is altijd lekker, 
maar ik moet zeggen dat ik ook wel weer zin heb in een bruine boterham met 
kaas. We nemen afscheid van Lexmi, want haar zien we niet meer. Dennis zien 
we vrijdag nog op het vliegveld van Bangalore. 
 
We gaan met een taxi naar het vliegveld en vliegen om 10.25 uur naar 
Trivandrum, in het zuiden van India. Om 12.30 uur komen we aan. Het is voor 
ons nog een verrassing wie ons komt ophalen. Maar als we het vliegveld uitlopen 
ziet pap al een bekend gezicht: Father Joy. Hij heeft 4 uur in de trein gezeten om 
ons op te halen en naar Eravipuram te brengen. De twee Fathers die hier zitten 
zijn al aardig op leeftijd en konden/wilden ons niet ophalen. Father Joy is dus 
niet meer gestationeerd in Eravipuram, maar hij kent wel heel veel mensen hier. 
Het is ongeveer 1,5 uur rijden van Trivandrum naar Eravipuram. In Eravipuram 
verblijven we bij de Norbertijnen. Er zijn ook 7 jongens van 17 à 18 jaar in 
opleiding. Zij willen graag priester worden. Ze zijn ontzettend gedisciplineerd. Op 
onze kamer ligt een dagindeling waar de jongens zich aan moeten houden. 
Opstaan om 05.30 uur, bidden om 06.00 uur, huiswerk maken om 07.00 uur, 
ontbijten om 08.00 uur, naar school om 09.00 uur, 13.00 uur lunch, bidden, 
taken doen in en rondom het gebouw, 16.00 uur volleyballen, 17.00 uur wassen, 
18.00 uur huiswerk, 20.00 uur eten, 20.30 uur televisie kijken, 21.00 uur 
huiswerk en 22.00 uur naar bed. Pfff….. 
 
Na de lunch met Father Paul en Father Joy gaan we naar een andere locatie van 
de Norbertijnen. Hier verblijft Father George. Als we daar wat gebabbeld hebben 
en 7-up hebben gedronken, rijden we door naar een vissersdorp. De huisjes 
(lees: hutjes) zijn door het stijgende waterpeil verwoest. Met hulp van de 
Norbertijnen worden er nieuwe huisjes gebouwd. Het lijkt er nu best mooi, mooi 
uitzicht over de zee. Maar nu is het mooi weer. Ik denk dat je hier liever niet wil 
zijn in het regenseizoen. Ze hebben hier ook last gehad van de Tsunami. Er zijn 
toen veel huizen verwoest en twee doden gevallen. Nu is de overheid de kustlijn 
aan het versterken door er grote rotsen tegenaan te leggen. Zo wordt 
voorkomen dat er steeds meer land weggeslagen wordt door de woeste zee.  
 
Ik kan wel uren naar de Indische Oceaan kijken en luisteren. Zo mooi. En 
krachtig. Maar na een tijdje moeten we toch weer terug. We gaan nog langs een 
weeshuis waar ongeveer 50 kinderen wonen. Theresa runt het weeshuis. Ze is 
eerder non geweest en heeft 16 jaar in Italië gewoond. Nu is ze 24 uur per dag 7 
dagen per week bij de kinderen. De kinderen krijgen huiswerkbegeleiding dus we 
komen weer op een goed moment.  
 
Al snel heeft Father Joy 5 kinderen op 
schoot en de andere kinderen laten 
met trots hun huiswerk zien. Ze 
vinden het leuk om onze namen te 
herhalen. De leraren zijn zichtbaar 
minder blij met ons bezoek, vooral 
wanneer wij ook nog eens ballonnen 
uitdelen. Ze staan beteuterd te kijken 
met een zweepje in hun hand. We 
laten ook hier een rups en wat 
ballonnen achter. 



Als we weer terugrijden naar ons nachtverblijf, moeten we 20 minuten wachten 
voor een spoorwegovergang. De communicatie is hier niet zo scherp als in 
Nederland dus voor de zekerheid doen ze de spoorbomen ruim op tijd dicht. We 
zijn opnieuw een bezienswaardigheid hier. Groepen mensen gluren in de auto om 
een glimp van ons op te vangen. Wanneer de spoorbomen opengaan is het net 
een wedstrijd wie als eerste aan de andere kant van het spoor komt. Een en al 
gekrioel en dringen. 
 
Het is trouwens een gezellig dorp hier. Allemaal kleine winkeltjes en we zien dat 
er langs de kant van de weg koffie wordt gemaakt in leuke kleine koffieglaasjes. 
Echt ouderwets. 
 
Woensdag 18 februari, Eravipuram 

Na het ontbijt (lekker cornflakes!) worden we door de chauffeur (Danny) van het 
vrouwenopvangcentrum opgehaald. Het opvangcentrum heet Abhayam. Er zitten 
ongeveer 40 vrouwen met een verstandelijke handicap. De leeftijd varieert van 
25 tot 80. Het opvangcentrum wordt gerund door een vrijwilligster. Zij heeft ook 
een kantklosbedrijfje.  
 
Natuurlijk worden we ook hier weer opgewacht met bloemenkransen, thee en 
lekkernijen. Daarna zien we dat het complex wordt uitgebreid, met hulp van het 
Jianderfonds. Er is een stuk land bijgekocht, er komt een nieuw slaapvertrek 
voor de vrouwen en een nieuwe keuken. Ook worden het aantal douches en 
toiletten uitgebreid. Er zijn de laatste jaren namelijk steeds meer vrouwen 
opgevangen. 
 
In 1995 heeft de leiding van dit opvangcentrum al een aanvraag ingediend bij de 
overheid voor subsidie. Tot nu toe hebben ze daar nog steeds niets van gehoord. 
Ze komen rond van lokale giften (en het Jianderfonds natuurlijk).  

 
De vrouwen doen overdag 
eigenlijk niets. Een enkeling 
helpt met het eten koken of doet 
aan kantklossen, maar het 
merendeel heeft eigenlijk niets 
te doen. Daarom zijn ook deze 
vrouwen blij met een ballon. 
Vinden de meesten leuk, al zijn 
ze niet zo uitbundig als de 
kinderen. Een aantal begint 
ermee te volleyballen. 
 
 
 
 

De vrouwen willen graag een wasmachine aanschaffen maar daar hebben ze het 
geld niet voor. Kevin en ik hebben daarom een wasmachine gesponsord. 
 
We blijven er ongeveer anderhalf uur en als we weggaan krijgen we weer 
cadeautjes mee. Hoe gaan we dit allemaal meekrijgen in de koffer? 
 



We gaan lunchen in de convent. We hebben eigenlijk wel een beetje genoeg van 
alle officiële ontvangsten en hopen dat we niet nog langs allerlei priesters 
hoeven. 
 
We besluiten wat souvenirs te kopen en nog een keer naar het strand te gaan. 
Danny en Arul (een Brother) gaan met ons mee. We bezoeken eerst de 
vuurtoren. Als we daar aankomen blijkt er een schoolreisje te zijn. Opnieuw zijn 
we een bezienswaardigheid. De kinderen willen ons graag een hand geven. Als 
Arul en Danny kaartjes gaan halen, blijkt dat wij 25 rupees moeten betalen en zij 
10 rupees. Omdat we buitenlanders zijn. Nou ja, 30 eurocent kan er nog wel 
vanaf. De man die de kaartjes verkoopt heeft ook een adres nodig van een van 
ons. Als ik aan Danny vraag waarom hij dat doet, antwoordt hij: ‘Dat weet hij 
zelf ook niet, maar hij doet gewoon wat hem gevraagd is’. Typisch India. 
 
Mam durft na een aantal treden niet verder: hoogtevrees. Die blijft veilig aan de 
grond. Bovenaan aangekomen controleert een jongen onze kaartjes. Hij 
controleert ook of we niet meer camera’s bij ons hebben dan waar we voor 
betaald hebben. Het uitzicht is adembenemend. We zien de zee, de kustlijn en 
enorm veel palmbomen, met hier en daar een kerk die er bovenuit torent. Ik sta 
zelf ook niet heel stabiel op mijn benen en blijf ver van de omheining vandaan. 
Na 5 minuten lopen we weer naar beneden, langs 100 schoolkinderen die juist 
omhoog gaan. 
 
Onderweg stoppen we, ongevraagd, nog bij een kerk. Deze was overigens best 
mooi. Ik verdenk Father George ervan dat hij Arul de opdracht heeft gegeven 
ons nog langs de kerk te rijden. We stoppen gelukkig niet bij nog een Father, wel 
voor een lekker vers geperst fruitdrankje. 
 
Als we terugrijden naar ons nachtverblijf laat Danny zijn huis nog zien. Ook zien 
we nog een olifant. Niet zo’n hele mooie. Deze wordt gebruikt voor 
Hindoefeesten.  
 
Om 19.30 uur horen we de jongens in opleiding weer zingen. Wij rusten even uit 
bij kaarslicht. Om 20.00 uur eten we. Voordat we gaan eten hebben de jongens 
nog liederen ingestudeerd. Een ervan is ‘Showers of blessings’. Het is wel leuk 
maar ook weer onvoorstelbaar. Zie je in Nederland al 17-jarige jongens dit soort 
liederen zingen? Het is echt een wereld van verschil. 
 
Na het eten kletsen we wat met de jongens en doen wat kaartspelletjes en black 
magic.  
 
Donderdag 19 februari, Eravipuram 
Onze voorlaatste dag wordt een relaxdag, we gaan een boottocht maken over de 
achterwateren. Maar niet voordat we een bezoek hebben gebracht aan een 
school met 1600 kinderen. Wat een kippenhok zeg, er zitten niet eens muren 
tussen de verschillende klassen. We gaan een aantal klassen langs en vertellen 
hoe koud het is in Nederland, schrijven onze namen op het schoolbord en 
zwaaien naar de kinderen. Soms voel je je net de koningin hier.  
 
Dan gaan we, natuurlijk met een Father, ditmaal Father Matthew, naar de boot. 
Het is een superdeluxe boot met een keuken, een slaapkamer en een badkamer 



aan boord. Als we dat hadden geweten, hadden we ook een overnachting 
geboekt. Er gaan ook drie bemanningsleden mee. Eigenlijk niet normaal.  
 
De tocht is heel erg mooi. Eerst 
is het nog een beetje 
dichtbevolkt, maar als we de 
vuilnisbelt voorbij zijn (ook niet 
te geloven dat ze dat hier zo 
storten, in een schitterend 
natuurgebied), wordt het steeds 
mooier. Onderweg komen we 
allerlei mensen tegen in 
primitieve bootjes. Ook bootjes 
gevuld met zand. Ze duiken dan 
onder water en scheppen zand 
van de bodem van de rivier. 
Vervolgens kiepen ze het in de 
boot. Zoveel dat de boot bijna 
zinkt. Dit zand is geschikt om 
huizen mee te bouwen. Een ander vervoert kokosnoten. Ook zien we veel 
visnetten, deze gaan ’s avonds het water in. Het licht erboven gaat aan en de 
vissen komen op het licht af. Dan halen ze een paar keer per nacht het net 
omhoog. Dag in dag uit. 
 
Rond 14.00 uur meren we ergens aan in the middle of nowhere. Althans, dat 
denken we. Als we een bewoner spreken, blijkt dat er drie scholen zitten hier in 
de buurt. Daar merk je dus echt helemaal niets van. Die mensen wonen hier echt 
op een supermooie plek. Alleen de wc’s zijn minder. Het is een met plastic 
afgeschermd hokje dat boven het water hangt. Tja, zo ging het vroeger bij ons 
waarschijnlijk ook ongeveer. 
 
We genieten van een heerlijk vers op de boot bereide lunch. Het is weer 
superlekker, veel groente en natuurlijk vis. Mam en ik proberen een keer met 
onze handen (lees: rechterhand) te eten en dat gaat eigenlijk best goed. Net of 
het ook anders smaakt. Twee bemanningsleden hebben de lunch gemaakt. Zelf 
lunchen ze aan de andere kant van de boot. Toch geen slechte baan. 
 
Om 17.00 uur meren we weer aan en Danny komt even later om ons weer op te 
halen. Als we weer aankomen bij ons verblijf, zijn de jongens aan het 
volleyballen. Wij doen ook even mee. Dat valt nog niet mee. Ik ben het aardig 
verleerd en ik speel op blote voeten, soms best pijnlijk. De bal is ook hartstikke 
oud en keihard. We zweten enorm dus daarna is het tijd voor een heerlijk 
verfrissende douche.  
Morgen vertrekken we dus weer naar Nederland. Eerlijk gezegd vind ik het best 
lekker om weer een keer alleen ergens te zijn, zonder al die mensen die om je 
heen zwermen.  
 
Vrijdag 20 februari, Eravipuram - Doetinchem 

De wekker gaat weer om 07.00 uur. Na het ontbijt gaan we nog met twee 
riksja’s even naar het strand. Een jongen, Mackins, gaat met ons mee. Arul moet 
namelijk zijn rijbewijs halen vanmorgen. Het is heerlijk luchtig in zo’n riksja. 
Eigenlijk beter dan in een warme auto. Een uurtje blijven we op het strand.  



De vissers zijn net 
teruggekomen en ruimen de 
netten weer op. De visvangst 
is zeer matig, twee kleine 
plastic tasjes. We zien ook 
krabben. Ze spoelen aan en 
rennen dan angstvallig weer 
het water in. Grappige 
beestjes. We kopen een ijsje 
(de eerste!) en gaan dan 
weer terug.  
 
 
 
 
 

 
Arul is ook alweer terug van zijn rijexamen en is geslaagd. Ik ben benieuwd wat 
hij ervoor heeft moeten doen. Waarschijnlijk een paar keer claxonneren.  
 
We nemen nog een lekkere douche, pakken onze koffers, nemen afscheid van de 
jongens en nemen dan een taxi naar het vliegveld in Trivandrum. Onze terugreis 
begint. Het vliegtuig in Trivandrum is 10 minuutjes te laat. Dat valt mee. 
We komen om 18.30 uur aan in Bangalore. Victor en Dennis staan ons daar al op 
te wachten. We hebben nog met hen afgesproken om over de drukpers te 
praten. Ons vliegtuig naar Parijs gaat pas om 02.30 uur. We hebben dus tijd 
genoeg. 
 
Probleem is alleen dat Victor en Dennis eigenlijk het vliegveld niet op mogen 
omdat ze geen vliegticket hebben. Als ze een toegangsbewijs kopen, mogen ze 
er wel op. Of toch niet. Dennis heeft nog een tas bij zich. Die moet hij dus eerst 
terugbrengen naar de auto. Na 10 minuten komt hij weer terug en mag ook hij 
het vliegveld op. Gezellig om ze weer te zien. We drinken en eten wat met hen 
en praten over de drukpers. Er wordt nog niets toegezegd omdat er eerst nog 
wat zaken moeten worden uitgezocht, zoals de prijs van het vervoeren van een 
drukpers en de kosten en type van de drukpers zelf.  
 
Om 22.45 uur gaan Victor en Dennis naar huis. We nemen afscheid en krijgen 
natuurlijk weer cadeautjes mee. Veel te gek. In de sportbar van het vliegveld 
drinken we wat en wachten we op onze vlucht. Deze heeft 30 minuten 
vertraging, maar de piloot gaat een tikkeltje harder vliegen waardoor we onze 
aansluiting in Parijs niet missen. Het gaat allemaal prima, ook de vlucht van 
Parijs naar Amsterdam. Het is miezerig weer als we op zaterdagochtend weer 
aankomen in Nederland. Het ziet er grijs uit. Dat is wel heel anders dan al die 
kleurige sari’s in de zonneschijn. 
 
Het is een ontzettend mooie en indrukwekkende reis geweest. Het ging enorm 
snel maar we hebben in korte tijd erg veel gezien. Er zijn zoveel mensen die hulp 
nodig hebben, maar je kunt niet iedereen helpen. Gelukkig zijn er verschillende 
stichtingen en gemeenschappen die deze armoede willen bestrijden. En dat is 
ook zeer zeker nodig, want van de overheid hoef je het niet te verwachten. 
Hopelijk komen we hier nog vaker terug. 


