
 
 
 
 

Reisverslag 2015 
Door: Benno Markslag 
 
 
Zondag 1 maart  / Maandag 2 maart 
 
Op zondag 1 maart ben ik samen met Henk van Braak, Anjo en Anne Joldersma via New 
Dehli naar Indore gereisd. 
Na een warm onthaal op het vliegveld door Father Lucas en Bernard zijn we naar het 
hotel gereden. Van een relaxte vlucht naar de buitengewoon chaotische verkeersdrukte 
van een grote Indiase stad. Wandelaars, fietsers, koeien, brommers, auto’s 
vrachtwagens. Alle verkeersdeelnemers ‘ berijden’  dezelfde weg. De enige regel die 
geldt is dat je toetert als je een ander nadert en achterop komt. Iedereen claxonneert 
onophoudelijk, maar in ieder geval uiterlijk blijft iedereen buitengewoon kalm. 
 
Na een korte rustperiode van enkele uren in het hotel hebben we het ziekenhuis in 
aanbouw bezocht. Het ziekenhuis wordt mede mogelijk gemaakt door het Jianderfonds 
en wordt gebouwd op om en nabij 2 hectare grond, welke verworven is door het Bisdom 
van Indore. Daarnaast is het Bisdom de andere grote financier van het ziekenhuis. 
Het ziekenhuis in de toekomstige omvang biedt ruimte aan 100 verblijfpatiënten en 
ruim 300 zogenaamde ‘outdoor-patiënten’. Hiermee worden de patiënten geduid die 
voor een (poliklinische) dagbehandeling langskomen.  
In het ziekenhuis komen ruim 150 FTE verplegend personeel te werken. 
 
Momenteel wordt er nog volop gebouwd aan het gebouw en de inrichting door 
gemiddeld 50 bouwmedewerkers per dag. Deze werken 8 uur per dag, 7 dagen per 
week, waarbij ze één dag in de maand onbetaald verlof op kunnen nemen. Veel 
medewerkers zijn met hun gezin naar de bouwlocatie verhuist en wonen tijdelijk 
letterlijk naast het ziekenhuis. 
 
 
 
 



 
 
 
 
Het ziekenhuis heeft als oogmerk een betere en hoogwaardige zorg te bieden dan 
momenteel in Indore geboden wordt. Primair is het de bedoeling dat het ziekenhuis zorg 
gaat bieden aan (kans)armen die niet de financiële middelen hebben voor de beoogde 
hoogwaardige medische verzorging. Het ziekenhuis hoopt echter ook de rijkere Indiërs 
aan te trekken die voor de zorg wél een financiële vergoeding moeten betalen, waarmee 
de zorg aan de armen (mede) gefinancierd kan worden. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
Dinsdag 3 maart 
 
In de ochtend hebben we een Hindoeïstische en een Jaïnistische tempel bezocht. 
In de eerste werden we als snel gezegend door een Hindoeïstische geestelijke,  
waarna we met de bekende rode stip op ons voorhoofd rondliepen. 
 
Vervolgens hebben we een glastempel bezocht. De naam spiegeltempel zou wat mij 
betreft eerder recht doen aan het typische gebouw, daar nagenoeg alle muren, pilaren 
en plafonds afgewerkt waren met kleine stukjes spiegel. 
 



 
 
 
 
In de gesprekken met Father Lucas leerde ik dat 85% van de Indiase bevolking het  
Hindoeïstische geloof aanhangt. De overige 15% is voornamelijk Boeddhistisch, Moslim 
of Christen. De Katholieken zijn in India een echte minderheid. 
Landelijk kent India ruim 15 miljoen Katholieke gelovigen, waarvan er 12.000 in Indore 
wonen. Bijzonder is wel te vermelden dat alle Indiërs ‘geloven’.  Dat geloof belijden ze 
dagelijks, biedt houvast om te ‘ dealen’  met de dagelijkse omstandigheden en hoop voor 
de  toekomst van morgen. Geloof is een ‘ way of living’ voor de Indiase bevolking. 
 
 

 
 
In het begin van de  middag hebben we samen met Father Lucas een bezoek gebracht 
aan de Bisschop. Na de lunch hebben we uitgebreid met hem en enkele medewerkers 
gesproken over het te realiseren ziekenhuisproject in Indore. 
Voor het Bisdom is het cruciaal dat dit ziekenhuis zo snel mogelijk gerealiseerd wordt. 
Ze hebben zelfs de (financiële) steun aan andere projecten tijdelijk stilgelegd om 
volledige focus en aandacht te hebben op de realisatie van het ziekenhuis. 
De Bisschop lichtte toe dat er in Indore vele ziekenhuizen zijn, maar hier kunnen, zoals 
eerder aangegeven, de armen niet terecht, omdat ze de geboden zorg niet kunnen 
betalen.  



 
 
 
 
Het Bisdom staat een beleid voor waarbij ook deze (kans)armen die geneeskundige zorg 
krijgen, die ook voor de rijkere delen van de bevolking bereikbaar is. Het te bouwen 
ziekenhuis heeft een goede infrastructuur en is zeer goed bereikbaar vanuit de 
omringende plaatsen. Op korte termijn zal worden gestart met de werving van 
doktoren, maar ‘in de markt’ is voldoende geneeskundig personeel beschikbaar 
dat het specifieke beleid van het ziekenhuis een warm hart toedraagt. 
 
De Bisschop en Father Lucas hebben toegelicht dat er veel contacten zijn met een 
ziekenhuis in Mumbai, dat onder dezelfde Diaconie valt en hetzelfde ‘ businessmodel’  
hanteert. De consultants die bij dat ziekenhuis betrokken zijn geweest, adviseren ook de 
betrokkenen in  Indore op het gebied van ‘ziekenhuislogistiek’, 
elektriciteitsvoorzieningen,  financieel administratieve organisatie etc.. 
 
Aan het einde van deze ontmoeting heeft de Bisschop een speciaal woord van dank 
uitgesproken voor alle steun en adviezen van het Jianderfonds in de afgelopen jaren.  
De realisatie van het ziekenhuis is het 2e project dat het Jianderfonds in samenwerking 
met het Bisdom in Indore realiseert, na de voltooiing van het educatieproject i.c. de 
school, waar ook Father Lucas bij betrokken was. 
Door ons is aangegeven dat er veel vertrouwen is in het project juist door de zeer 
gefocuste steun van het Bisdom, maar bovenal door de betrokkenheid van Father Lucas.  
Het Jianderfonds heeft veel vertrouwen in hem als persoon en de aard en wijze waarop 
hij de zaken organiseert. De communicatie met hem verloopt prima en voor het 
Jainderfonds is hij een onmisbare en cruciale schakel. 
 
Tot slot van dit bezoek hebben we nog even een bezoek gebracht aan de kerk op het 
Bisdom. Het gehele terrein kwam over als een oase van rust, heel schoon, midden in de 
stad met ruim 2 miljoen inwoners maar toch ver weg van alle hectiek. 
 
 
De 2e helft van de middag hebben we een bezoek gebracht aan de Boardingschool in 
Indore. Dit is een door Jiander gerealiseerd project waar meisjes in de leeftijd van 5 tot 
en met 15 jaar verblijven. 
Deze meisjes hebben een (voornamelijk) ‘ Tribal-achtergrond’.  
In totaal verblijven 79 meisjes in dit huis, dat wordt geleid door 4 zusters en 1 priester. 
De meisjes gaan 3 keer per jaar een (korte) periode naar huis, dat honderden kilometers 
van school kan liggen. 
De oudere kinderen voeden de jongeren op en die discipline straalt er vanaf het begin 
van ons bezoek af. 
De kinderen hebben tal van optredens ingestudeerd en laten dit ook vol enthousiasme 
aan ons zien. Uiteindelijk konden wij ook niet achterblijven en hebben enkele 
Nederlandse liedjes ten gehore gebracht tot grote hilariteit van de kinderen. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 

 
 
De kinderen hebben ons vervolgens uitgedaagd te gaan voetballen, basketballen en 
badmintonnen en zelfs de priesters konden de verleiding niet weerstaan……. 
Een hele mooie en warme ervaring! 



 
 
 
 

 
 
De avond hebben we thuis bij Father Lucas gegeten. 
De gesprekken met hem hebben mij nogmaals bewust gemaakt over het specifieke 
systeem van de ‘ Kasten’  in India. 
Formeel bestaat het systeem niet meer, het is afgeschaft in 1950, maar de praktijk is 
anders. Het is er gewoon, zeker op het platteland. 
Een Tribal is echter niet eens onderdeel van het Kastensyteem.  
Deze mensen behoren nergens toe. Ze worden als ‘lager’ gezien door degenen die nog 
steeds door deze ‘ Kast-bril’  kijken en uiteraard zelf tot een bepaalde ‘Kast’ behoren. 
 
De meisjes in de Boardingschool waar we die middag zijn geweest, ontwikkelen zich 
snel en het is eerder regel dan uitzondering dat zij zich als tiener meer ontwikkeld 
hebben dan beide ouders bij elkaar.  Om de opleiding te verzilveren zal het tienermeisje 
de grote stad op moeten zoeken. Daar zal ze weinig hinder ondervinden van het 
Kastsysteem. Voor het aangaan van relaties ligt het veel problematischer.  
Ouders zullen haar veelal willen ‘uithuwelijken’  met overhandiging van een bruidschat, 
waar bij er alleen getrouwd mag worden binnen de eigen sociale klasse, in dit geval de 
(veelal onderontwikkelde) Tribal-klasse. Dit kan een duivels dilemma worden voor deze 
meisjes. 
Kies ik voor mezelf? Voor mijn ouders en (ouderwetse) gebruiken die formeel niet eens 
meer (mogen) bestaan? 
Het is een dilemma dat Father Lucas bewust opzoekt. Hij geeft nadrukkelijk aan dat dit 
in zijn ogen de enige wijze is om Kastverschillen bespreekbaar te maken en te 
doorbreken. 
 
 



 
 
 
 
Woensdag 4 maart 
 
Deze dag heeft Father Lucas ons meegenomen naar een Boardingschool / Ziekenhuis in 
Dhani, 60 kilometer verwijderd van Indore. 
De school biedt ruimte aan 200 meisjes en 200 jongens en wordt geleid door 8 zusters. 
De school valt onder dezelfde Bisdom als Indore. 
 
Ook hier worden we ons weer bewust van de ontwikkeling die (veelal jonge) meisjes 
ondergaan. Wanneer de boardingschool deze meisjes geen plek en 
ontwikkelingsmogelijkheden zou bieden, zou het gezin / familie relatief weinig aandacht 
aan ze besteden. Vanuit het Kastendenken geldt ook hier weer dat de meisjes in de 
toekomst zullen worden uitgehuwelijkt en dus deel uitmaken van een andere familie. 
Ze worden na overhandiging van de bruidsschat letterlijk ‘weggegeven’. 
 
In het gebouw van de jongens zijn we bij de lunch en de aard en wijze waarop dat 
georganiseerd wordt. De strakke discipline, rust en bovenal soberheid, maken diepe 
indruk. 
 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
Naast de school is een klein ziekenhuis gelegen dat eveneens aangestuurd wordt door de 
zusters. Het ziekenhuis heeft slechts 15 bedden en kan veelal eerste hulp en licht 
poliklinische zorg bieden. In deze omgeving heerst veel tuberculose. 
De faciliteiten zijn weliswaar schoon en goed georganiseerd maar zeer ouderwets. 
Het is de bedoeling dat dit kleine ziekenhuis gaat samenwerken met het ziekenhuis (in 
aanbouw) in Indore. 
In voorkomende gevallen zullen zieken van Dhani naar Indore vervoerd gaan worden, 
zodat ze in Indore de betere zorg kunnen krijgen. 
In principe kunnen deze patiënten die geneeskundige verzorging niet betalen,  
maar zoals ons inmiddels duidelijk is geworden, wordt dit gefinancierd, 
door de rijkere patiënten uit de stad die eveneens de hoogwaardige geneeskundige 
verzorging in het nieuwe ziekenhuis zullen willen genieten, 
maar hiervoor veel meer zullen moeten betalen. 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
Donderdag 5 maart 
 
Vroeg in de ochtend zijn we door Father Lucas naar het vliegveld gebracht. 
Bij het vertrek was het donker en tijdens de rit van een ongeveer een uur werd het 
steeds lichter. Bijzonder om te zien hoe de zonsopgang een soort van mystieke, 
nevelachtige en oranjekleurige verlichtingsdeken over de stad legde. 
 
Die ochtend zijn we van Indore via Mumbai naar Bangalore gevlogen, waar we tegen het 
middaguur door Father Salu werden afgehaald van het vliegveld. 
De autotrip naar Mysore duurde vervolgens ruim 4 uur. 
 
 



 
 
 
 
Father Salu is ook een bekende voor Stichting Jiander. Hij heeft in Nederland 
Antropologie gestudeerd en heeft die studie succesvol afgerond met de scriptie ‘ Social 
Structure in India’. 
Salu heeft na zijn studie de kans gekregen om in Nederland nieuwe studies op te pakken, 
maar heeft in 2012 besloten zijn hart te volgen en terug te keren naar India, waar hij als 
Norbetijnse Priester 
zich onvoorwaardelijk in wil zitten voor sociaal (kans)armen in India. 
Ook met hem raken we spontaan verwikkeld in tal van dilemma’s die het land 
kenmerken. 
Houdt de Indiër zich vast aan cultuur c.q. het kastsysteem of aan religie? 
Durft de Indiër voor zichzelf te kiezen, voor eigen opleiding en carrierekansen? 
 
Ook Father Salu pleit nadrukkelijk voor het bieden van kansen aan allen die talenten 
bezitten. Echter, daar waar Father Lucas faciliteiten runt en centraliseert in een bepaald 
geografisch gebied en kinderen honderden kilometers van huis zijn, 
kiest Salu er nadrukkelijk voor om Indiërs kansen te bieden en te leren benutten in hun 
eigen dorpsomgeving. 
 
Salu ontwikkelt een project, genaamd Sangama, binnen een 4 tal kleinere dorpen tal van 
faciliteiten, zoals een klein ziekenhuis, scholen voor kinderen vanaf 4 tot en met 16 jaar, 
een naaiatelier voor jonge meisjes en vrouwen, een computerlokaal,  
een toiletprogramma en het verbouwen van eigen groente en fruit. 
Het gehele programma is erop gericht dorpsbewoners sociaal een veel menswaardiger 
bestaan gaan ontwikkelen, daarbij minder afhankelijk zijn van anderen, overheid etc. 
en letterlijk meer zelfvoorzienend worden. 
 

 



 
 
 
 
Die avond hebben we samen met Salu gegeten in een lokaal restaurant  en ook hier 
ontspon zich een bijzonder gesprek, waarbij (grote) verschillen werden geduid binnen 
de Katholieke kerk in India enerzijds en Europa anderzijds. 
 
Daar waar de Europese Katholieke leiders kennelijk vasthouden aan ‘ouderwetse’  
ceremoniële aspecten binnen de kerk, zijn Indiase Katholieke leider vooral fieldworkers, 
welke zich richten op de ondersteuning van de sociaal zwakkeren in India. 
Het geloof van de individuele Indiër speelt daarbij geen rol. Hindoestaan, boeddhist, 
christen, voor een Katholieke Priester in India maakt het niet uit welk geloof iemand 
aanhangt. De geboden hulp staat daar geheel los van. 
 
Al gauw bleek dat bij een Indiase priester een veel groter acceptatievermogen en 
realiteitszin aanwezig ten aanzien van maatschappelijke gebeurtenissen en 
ontwikkelingen ten opzichte van zijn Europese evenknie.  
 
Vrijdag 7 maart 
 
Deze ochtend zijn we eerst naar het huis van Salu gereden, waar we kennis hebben 
gemaakt met Father Babu en Brother Amel. 
Zij wonen gedrieën in een huurwoning die ze binnenkort gaan verlaten, voor een 
permanente plek binnen de Sangama-projecten die momenteel in aanbouw zijn. 
Met Salu, Babu en Amel hebben we vervolgens een bezoek gebracht aan de school in 
aanbouw.  
Op de bouwplaats waren veel bouwvakkers uit het Noorden van India werkzaam. 
Bijzonder om te realiseren dat ook hier zij met familieleden voor een dergelijke klus 
naar het Zuiden van India reizen en tijdelijk op de bouwplaats wonen.  
Dat mannen en vrouwen op de bouwplaats even hard werken, maar dat een vrouw 
slechts 150 roepies per dag verdiend daar waar een man het dubbele verdient, is voor 
ons onbegrijpelijk. 
 

 
 



 
 
 
 
 

 
 
Met Salu en Babu, die beiden oorspronkelijk van een boerenbedrijf komen, hebben we 
ook uitgebreid stilgestaan bij de agrarische activiteiten binnen de ‘community’ . 
Ze dragen zelf zorg voor de gehele irrigatie van de gronden en zijn in staat succesvol 
bananen, kokosnoten, kruiden, gember, tapioca en tal van groenten verbouwen,  
welke deels voor eigen consumptie gebruikt worden en deels verkocht worden. 
 
Daarnaast uitgebreid aandacht besteed aan het zogenaamde toiletprogramma,  
waarmee 194 toiletten aan bewoners van de dorpen ter beschikking zijn gesteld. 
De bewoners hebben de toiletten zelf moeten bouwen met de materialen die in een 
soort van bouwpakket die ter beschikking zijn gesteld en welke voor 80% werden 
gefinancierd door de overheid n voor 20% door de exploitatie van Sangama zelf. 
Dat Salu vervolgens ambtenaren moest omkopen alvorens deze eindelijk de formeel 
allang toegekende financiële middelen ter beschikking zouden stellen is moeilijk te 
bevatten…….. 
 

 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het stuk land waarop het project Sangama gerealiseerd wordt is aangekocht door de ‘ 
Norbetine Fathers Abby Manadory’. 
Door middel van een trustconstructie zijn zij eigenaar van de gebouwen welke op het 
land gebouwd (zullen) worden. 
 
Na het gereedkomen van de schoolgebouwen wordt er een dagelijks schoolprogramma 
gedraaid van 10.00 tot 16.00 uur. In totaal kan aan 1.000 leerlingen onderwijs worden 
gegeven. De kinderen uit de aanliggende dorpen, ruim 200,  hoeven géén fee te betalen. 
De overige 800 leerlingen komen uit  een ander gebied en dienen wél een fee te betalen. 
Hiermee wordt o.a. de het onderricht aan de armen kinderen uit de dorpen gefinancierd. 
 
Naast dit hoofdprogramma wordt er dagelijks van 9.00 tot 10.00 uur en van 16.00 tot 
17.00 uur een ‘ Special Education Programme’  gegeven aan de kinderen uit de 
aanliggende dorpen. In deze uren wordt extra aandacht besteed aan de vakken, Engels, 
Natuurkunde, Scheikunde, Biologie en Wiskunde. Dit programma wordt voor het 
grootste gedeelte gefinancierd door een andere Stichting uit Nederland. 
De essentie van dit speciale programma is dat de leerlingen zelf gemotiveerd moeten 
zijn om de extra lessen te volgen. Ook de ouders dienen het te steunen, anders worden 
de kinderen niet toegelaten. 



 
 
 
 
In dit programma ‘mixt’  Father Salu bewust Indiërs met verschillende 
Kastachtergronden om zowel kinderen én ouders te leren ‘ door het kastsysteem heen te 
kijken’  en te leren met elkaar te leven en van elkaar te leren. 
 
Later die middag hebben we nog een bezoek gebracht aan de eeuwenoude tempel van 
Keshava, waarna we samen met Salu enkele dorpen hebben bezocht aan wie de 
Sangamaprojecten worden aangeboden. 
Bijzonder om te zien hoe positief de bewoners op Salu reageren.  
Ze klampen zich letterlijk aan hem vast. Hier speelt het verschil in geloof geen enkele 
rol! Ze hebben veel hoop op hem gevestigd bij de realisatie van alle (toekomst)plannen. 
 
Vervolgens hebben we nog een school bezocht, waar de verschillen met de 
dorpsbewoners alweer snel duidelijk worden. De leerlingen praten over het algemeen 
redelijk tot goed Engels, zeker de tieners. 
De volwassen dorpbewoners beheersen geen vreemde talen. 
 
’s Avonds terug naar ons hotel reden door het donker. 
Het was echt stikdonker  en desondanks reden meerdere weggebruikers geheel zonder 
enige vorm van verlichting over de openbare weg. 
 
Zaterdag 8 maart 
 
Op zaterdagmorgen hebben we een lang autorit gemaakt naar Settihalli naar het 
weeshuis dat sinds 1995 gesteund wordt door Stichting Jiander. 
In 2009 is dit weeshuis voor het laatst bezocht en de zuster van destijds, Vinchy, is nu 
‘superior’ van het complex. Het personeel herkent Henk van enkele jaren geleden en het 
welkom is allerhartelijkst. 
 
Het kleine ziekenhuis op het complex was oorspronkelijk bedoeld als dependance voor 
het veel grotere ziekenhuis in het naastgelegen en grotere Hassan. 
In de praktijk werd het echter alleen gebruikt voor de opvang van mensen met 
slangenbeten en voor begeleiding bij bevallingen. 
Sinds 2012 biedt het ziekenhuis derhalve opvang aan oudere vrouwen van 60+.  
De oudste is 94 jaar. 
Momenteel worden 17 zieke oudere vrouwen verzorgd terwijl er maximaal 30 
opgevangen kunnen worden. 
 
Deze vrouwen hebben Henk nogmaals uitgebreid bedankt voor de steun van de 
afgelopen jaren. 



 
 
 
 
 

 
 
 
Na dit bezoek uiteraard het weeshuis bezocht waar de kinderen de meegebrachte 
ballonnen zeer waardeerden. 
 

 
 
 
Halverwege de middag zijn we richting de provincie Kerela gereden. 
De rust van het Nationale Park, waar we doorheen reden, was een verademing, 
vergeleken met de gemiddelde verkeersdrukte. 
In het park hebben we zelfs enkele herten, wrattenzwijntjes en olifanten mogen 
waarnemen. De tijger liet zich helaas niet zien…… 
Het landschap veranderde langzaam en uiteindelijk zijn we in de plaats ??? aangekomen  
De streek ziet er veel schoner, verzorgder en meer georganiseerd uit.  
 



 
 
 
 
Onze slaapplek die nacht werd aangeboden door het seminarie van ???????……… 
Na een korte maaltijd met de priesters, en leerlingen van de seminarie zochten we al 
snel ons bed na deze vermoeiende dag. 
 
 
Zondag 9 maart / Maandag 10 maart 
 
Op zondagmorgen 7.00 uur hebben we een mis bijgewoond in de kerk van de seminarie. 
Veel dorpelingen waren de heuvel naar de seminarie opgeklommen om de mis bij te 
wonen. De vrouwen keurig links van de mannen aan de rechterkant gescheiden. 
De gehele mis werd gezongen, was heel ‘ceremonieel ‘  en ondanks de taalbarrière 
maakte het een grote indruk. 
 
Na de mis hebben de priesters ons een ontbijt aangeboden, waarna Father Jose ons 
meenam naar de dorpen waar hij als ‘ fieldworker’  tracht de dorpelingen 
economische activiteit bij te brengen. Speciale aandacht daarbij ging uit naar de 
champignonkwekerijen zoals enkele dorpelingen die  momenteel ‘ runnen’ . 
Ook hebben we in de dorpen de stenen huizen bekeken, die door het Seminarie en de 
overheid gezamenlijk gefinancierd zijn. Dergelijke huisjes, die de gammele huisjes 
bedekt met stro vervangen,  kosten omgerekend € 2.200,00. De bijbehorende toiletten 
worden geheel door het Seminarie betaald. 
 
 

 
 
 



 
 
 
 

 
 

 
 
De elektriciteit welke benodigd is in het huisje dient door de bewoner zelf betaald te 
worden, te voldoen door o.a. de verdiensten van de economische activiteit. 



 
 
 
 
Aan het einde van de ochtend zijn we per auto naar Bangalore gereisd.  
Een trip over 300 kilometer waar we inclusief korte lunch ruim 8 uur over hebben 
gedaan. 
 
In Bangalore zijn we ontvangen in het tehuis van Father Anthony. 
Hij runt in de miljoenenstad Bangalore een tehuis voor kinderen, genaamd Echo. 
Hij focust zich specifiek op de rechten die (jonge) kinderen hebben. 
In het huis zijn o.a. een hotelschool en een weeshuis voor meisjes gevestigd. 
Ook is er aandacht voor kinderen die ontspoord zijn, in de criminaliteit zijn beland en 
ook (zware) misdaden hebben begaan.  
Deze laatste groep kinderen ondergaan hun straf in een gesloten inrichting welke door 
Echo bestuurd wordt. In dit verband heeft de overheid de zorg voor de opvang en 
resocialisatie van deze kinderen uit handen gegeven aan Echo. 
 
 
 
 
 

 
 
Deze gevangenis hebben we op de maandagochtend bezocht en het is moeilijk voor te 
stellen dat een op het oog rustige groep kinderen vastzit voor een periode van 3 
maanden tot maximaal 3 jaar voor misdaden als stelen, beroving, doodslag en ook 
moord. 
 



 
 
 
 

 
 
Tegen de middag hebben we een bezoek gebracht aan Brother Victordass van de 
Brothers of the Sacred Heart. Met hem en enkele andere Brothers hebben we een bezoek 
gebracht aan de ‘Printing Press’ die al enige tijd door Stichting Jiander ondersteund 
wordt. In deze drukkerij worden brochures van hoge kwaliteit geprint en de 
medewerkers laten vol trots hun werkzaamheden zien. 
 

 
 
 



 
 
 
 
Daarna hebben we samen met Victordass een bezoek gebracht aan het dagopvanghuis 
Ashraya Deep en hebben we een bezoek gebracht aan de steengroeven waar deze 
kinderen wonen. We hebben nog een tijdje gewacht op de explosies die daar gepland 
stonden, maar vanwege materiaal pech konden graafmachines niet tijdig de groeve 
verlaten, waardoor de explosies vertraagd waren. 
 

 
 
 
 
Als laatste van de gehele Indiareis hebben we bezoek gebracht aan Planet Hope.  
Hier was een allerhartelijkst ontvangst en de kinderen hebben ook hier weer tal van 
leuke optredens verzorgd. 
 
Ik kan terugkijken op een zeer enerverende reis door India die een onuitwisbare indruk 
op mij heeft gemaakt. Ruim 1,23 miljard mensen bij elkaar, alsof het een geheel andere 
planeet is. De armoede, de grote sociale verschillen, de ontwikkelingsachterstanden ‘in 
mens en economie’, de drukte de gehele dag door. 
Het is er constant en is overal ‘grijpbaar en zichtbaar’.   
Tijd om al die verschillende indrukken te verwerken, te incasseren was er niet of 
nauwelijks. Het hield me constant in de greep. 
Uiteraard zal dat te maken hebben met het feit dat dit mijn eerste reis naar dit grote en 
fascinerende land was. Ondanks alle veronderstelde kennis, internetinformatie, 
verhalen van anderen over India, is de realiteit veel heftiger. 
Dat grijpt je en laat je eigenlijk niet meer los……. 


