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Inhoud
E.H. Etienne Lippevelde gaat met
pensioen, en dat kunnen we met
Ananda niet zomaar voorbij laten gaan.
Etienne is in al de jaren waarin Ananda
werkzaam was en is steeds betrokken
partij, weliswaar achter de schermen.
Bij de start van Ananda in 1993 nam
Etienne met veel enthousiasme de taak
van proost op zich.
Door zijn drukke bezigheden als priester
en later als deken in Beveren bleef voor
hem niet veel tijd over om effectief met
de werking van Ananda bezig te zijn.
Toch bleef hij met hart en ziel zich voor
Ananda inzetten.
Onvermoeibaar sprak hij ook al die jaren
in zijn parochies met vuur over onze
vereniging. Enkele jaren geleden
lanceerde hij in Beveren voor Ananda de
actie ‘Geef me de vijf’. Verschillende
parochianen stapten mee in deze actie,
waarvoor wij hen zeer dankbaar zijn.
Voor de leden van Ananda is Etienne
een baken van trouw en zekerheid, die
steeds opnieuw moed inspreekt om
verder te doen.

Op zondag 28 februari konden we
allemaal meevieren met hem in zijn
afscheidsviering in de kerk van de Sint-
Martinusparochie in Beveren.

Door de coronamaatregelen konden er
jammer genoeg maar 15 mensen
aanwezig zijn, de dienst werd echter
gestreamd waardoor we thuis de mooie
dienst konden meevolgen.
Je kan de dienst nog steeds volgen op
de site: https://vimeo.com/517704483
Als dank en appreciatie vroeg Etienne
geen geschenk voor zichzelf, maar vroeg
hij een gift voor Ananda te storten, wat
veel van zijn parochianen met gulle hand
ook deden. We willen alle parochianen
van Beveren dan ook hartelijk danken.
We hopen hen op een van onze
activiteiten te mogen verwelkomen, als
de coronamaatregelen opgeheven zijn.

Etienne keert nu terug naar Aalst, waar
hij zoveel jaren terug begon.
Rust zal aan hem niet besteed zijn, hem
kennende zal hij zich inzetten waar hij
kan.

Ook wij van Ananda zijn blij hem in ons
midden te hebben.
We wensen hem het allerbeste, een
niet-alledaagse kijk op het leven rondom
hem, inspiratie om nieuwe dingen te
starten na de oogst van het heden, om
te winnen wat je denkt te verliezen, om
de vreugde van het leven uit te zingen.

Dag beste lezer,

Na een terugblik op het voorbije jaar in
vorig nummer, is het nu tijd om vooruit
te kijken. Dit is een tijd van nieuw leven,
letterlijk en figuurlijk. Dus maken we
nieuwe plannen om ons te verbinden
met onze medemens in Tamil Nadu.

We ontvingen de bevestiging dat een
project voor de inrichting van een
drinkwaterreservoir in een ouderlinghome
helemaal is afgewerkt. Stel je voor wat
dit voor hen betekent, en hoe blij men is
met de ontvangen steun. Daarnaast
kregen we ook nieuwe aanvragen die we
evalueerden. We sturen het Ananda
team in India op pad om aanvragen
verder te onderzoeken en ons raad te
geven. Er zijn ook onze langlopende
projecten, waar elke dag wordt gewerkt
aan een betere toekomst. Je leest er
meer over, verder in dit nummer.

Er is altijd werk aan de winkel. En
daarom zoeken we hoe we onze

communicatie met het team in India nog
verder kunnen verbeteren. We vroegen
hen om op zoek te gaan naar een extra
vrijwilliger die helpt om sneller informatie
met elkaar uit te wisselen. Je zou het
een correspondent kunnen noemen, zo
iemand die precies weet wie aan te
spreken, een verbindingsman of -vrouw
met het hart op de juiste plaats. We
hopen dat het lukt, al realiseren we ons
dat vrijwilligers vinden ook ginds niet
eenvoudig is.

We maken tevens voorzichtig plannen
om u in de herfst te ontmoeten op het
eetfestijn. Daar kijken wij alvast heel erg
naar uit.



Ananda vzw
de innerlijke vreugde

van het delen

Ananda vzw

Ninovesteenweg 93

9320 Erembodegem

• • •

Tel: 053 77 33 49

info@ananda-vzw.be

www.ananda-vzw.be

www.facebook.com/anandavzw

• • •

ON: 0464.493.804

RPR Gent, afd. Dendermonde

• • •

IBAN: BE11 8334 5167 8948

BIC: GKCCBEBB

Eind vorig jaar kregen we het jaarverslag
van project A2014/07.

Dit project steunen we reeds 8 jaar.
Zuster Valarmathi, de verantwoordelijke,
stuurt elk jaar trouw een uitgebreid
verslag dat u kan lezen op onze website.

Het Villupuram district waar dit project
wordt gerealiseerd, is een zeer arme
regio. De streek gaat gebukt onder
onregelmatige regenval, afgewisseld met
periodes van grote droogte die vaak
leiden tot mislukte oogsten. Het loon van
dagloners is laag waardoor ze amper in
staat zijn hun familie te voorzien in het
noodzakelijkste. Het gevolg is dat veel
mensen, ook jonge meisjes, uit de
dorpen vertrekken om werk te zoeken in
de nabijgelegen steden en verder,
daarbij een gemakkelijke prooi vormend
voor mensenhandelaars.

Toen de corona-epidemie vorig jaar
overal hard toesloeg, werd de situatie
voor de arme bevolking nog zwaarder:
winkels en bedrijven sloten, de bevolking
moest thuis blijven.
De pandemie werd door werkgevers,
uiteraard niet allemaal, gebruikt om
minder of zelfs geen loon meer te
moeten uitbetalen. Veel dagloners
verloren hun job waardoor in veel
gezinnen zelfs voor de basisbehoeften
geen geld meer was.

Het hoofddoel van project A2014/07 is
het uitbouwen van een ondersteunings-
mechanisme waarmee kinderen hun
recht op onderwijs en bescherming tegen
uitbuiting kunnen realiseren.

Op 26 locaties in het werkgebied werden
kinder- en vrouwengroepen (ouders van
kinderen aan het werk in huishoudens)
gevormd. Gedurende het afgelopen
werkjaar werden 21 bijeenkomsten
georganiseerd voor een driehonderdtal
vrouwen en 205 bijeenkomsten voor
4150 kinderen via de kindergroepen van
het CRM (Children Right Movement).

Met de vrouwengroepen werden
activiteiten georganiseerd. De vrouwen
kregen informatie over mensenhandel en
de noodzaak om waakzaam te zijn voor
mensenhandelaars, situaties die een
persoon kwetsbaar maken om te worden
verhandeld en hoe slachtoffers van
mensenhandel kunnen worden

geïdentificeerd. Het programma
behandelde ook subthema's zoals
kinderhandel en hoe je op een genuan-
ceerde manier met kinderen over men-
senhandel kunt praten, hoe je een
mensenhandel-incident kunt signaleren
en hoe je bescherming en verhaal kunt
zoeken. In daaropvolgende bijeenkom-
sten, werden onderwerpen behandeld als
Covid-bewustzijn, kinderkwesties, ge-
bruik van plastic, bomen planten,
milieubewustzijn, veilige migratie, rechten
van een migrerende werknemer, het
belang van een toilet in elk huis (Clean
India). Deze themabijeenkomsten werden
gehouden in alle 26 dorpen waar NDWM
werkzaam is. Elke maand werd een
specifiek onderwerp geselecteerd en
overgebracht naar de groep. Vanuit de
verschillende groepen werden deze
onderwerpen ter sprake gebracht in de
verschillende dorpen. Door corona
werden de bijeenkomsten gedurende een
bepaalde periode onderbroken en vanaf
augustus hervat.
De coronapandemie en de gevolgen voor
de werkgelegenheid en de armoede
waren uiteraard ook deel van de
activiteiten.

Op 9 februari 2020 werd in
Perumbakkam met een kindergroep een
teambuildingsactiviteit gehouden. Aan de
hand van verschillende groepsactiviteiten
werden de kinderen gestimuleerd in
vertrouwen in zichzelf en anderen, te
oefenen in duidelijke communicatie en
luisterbereidheid en creativiteit in het
zoeken van oplossingen.

Thema’s die in de verschillende
activiteiten van de CRM-groep aan bod
kwamen:
- meisjes bewust maken van de gevaren
voor misbruik en hen het belang van
praten met vertrouwenspersonen
(familie, goede vrienden, kinderlijn)

- de noodzaak van een goede hygiêne
en het streven naar een toilet voor
elke familie

- richtlijnen voor preventie van
coronabesmetting verstrekken en
aansporen om dit ook te delen met de
eigen familie en in de dorpen

De impact van deze bijeenkomsten is
niet te onderschatten. De kinderen
getuigen zelf zoveel mogelijk van de
positieve invloed die zij ondervinden: het
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Wilt u ons echt structureel helpen,
dan is een doorlopende opdracht
een heel goed idee. Zo steunt u
Ananda vzw en kunnen we
garanderen dat onze partners in
India ook op lange termijn op ons
kunnen rekenen.

4 voordelen als u kiest voor een
doorlopende opdracht:

- Minder administratie voor u
- Minder administratie en kosten
voor Ananda vzw

- Gerichte en efficiënte lange
termijn hulp

- Fiscaal attest vanaf 40 euro op
jaarbasis

Aarzel dus niet en neem vandaag
nog contact op met je bank!

vergroten van zelfbewustzijn, zelfver-
trouwen, het doorgeven van wat zij leren
aan hun familie en als uitbreiding in hun
dorpen.

Veel van de gezinnen van deze kinderen
zijn in het bijzonder kwetsbaar voor de
coronapandemie omdat ze in sloppen-
wijken wonen, dicht op elkaar waardoor
besmettingen vlug verder gaan. Met de
financiêle hulp van Ananda werd een
bepaalde hoeveelheid droog rantsoen
aan veel arme gezinnen verstrekt, wat
hen het mogelijk maakte om de pan-
demie beter het hoofd te bieden.

In het district Chennai zijn er in totaal 52
CRM-groepen bestaande uit 837 leden.
In verschillende bijeenkomsten kwamen
volgende thema’s aan bod:
- afvalscheiding, afbreekbaar en niet-
afbreekbaar afval, overbrengen van de
info naar familie en buurt

- kinderdagviering met het tonen van de
eigen talenten

- examenperiode met studietips en
ondersteunen van de studies

- senisbilisatie voor de gevaren bij het
Pongalfestival (vermijden van het
ontstaan van giftige dampen door het
verbranden van autobanden)

- dag van de hoop met een cultureel
programma

- Save Water Day
- hulp bij het werken met online
activiteiten, online lessen

Ondanks de moeilijke situatie werd
zoveel mogelijk gepoogd de kinderen
een luisterend oor en ondersteuning te
bieden.

Asha, een meisje uit Villupuram, uit de
8e standaard (14 jaar) getuigt:
“Ik ben twee jaar geleden lid geworden
van de CRM-groep; Toen ik erbij kwam,
bespraken we veel onderwerpen in de
CRM-vergaderingen onder begeleiding
van NDWM-medewerkers en namen we
initiatief om veranderingen in de
samenleving te brengen. Zo hebben we
de respectievelijke autoriteiten benaderd
om de drinkwatervraagstukken op te
lossen en onze stemmen te registreren.
Door deze actie is het probleem
opgelost. CRM veranderde mezelf in een
productieve mens en ze hielpen me om
gewoontes van punctueel zijn in de tijd
op te nemen, me te concentreren op
mijn studies en om te groeien als
optimistisch mens.”

Ananda blijft dit project ten volle steunen.
Dank zij u kunnen wij via dit project de
kinderen en bij uitbreiding hun families
en buurt betere kansen aanbieden.

Covid-19 heeft ons reeds meer dan een
jaar in de ban.
Met vallen en opstaan, tussen hoop en
vrees proberen we allen de moed erin te
houden: eens komt alles goed. En dat
blijven we herhalen: eens komt alles
goed.
En daarom, beste lezer, durven we jullie
nu reeds met veel enthousiasme
uitnodigen naar ons eetfestijn in het
weekend van 23 en 24 oktober 2021.
Nadat we ons eetfestijn vorig jaar jam-
mer genoeg afgelast zagen door de
pandemie en de daarbij horende lock-
down, kijken we nu uit naar het weerzien
met jullie.
Met een schuchter hart, maar vast-
beraden, starten we onze
voorbereidingen.

We zullen jullie opnieuw verrassen met
een heerlijk Indisch maal, om duimen en
vingers van af te likken.
Onze medewerkers en vrijwilligers staan
alweer te popelen om jullie de beste
informatie te geven over enkele van onze
projecten. We vergeten daarbij zeker niet
te vertellen over de impact die covid-19
had en heeft op de mensen voor wie we
in de bres springen.
In de volgende nieuwsbrieven en op
onze website krijgen jullie de nodige
informatie over hoe je kan deelnemen
aan ons eetfestijn.
We hopen met jullie allemaal dat wij over
enkele maanden elkaar kunnen
ontmoeten, samen met vrienden en
familie.
Noteer dus alvast dit weekend in je
agenda!
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Rik Vanlerberghe
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Mail : henri.vanlerberghe@ananda-vzw.be

Frans en Nelly
Schockaert-De Cock
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Angela Smets
Tel. 03 321 79 92

Zuster Renata
Tel. 053 51 10 92
Mail: zuster.renata@ananda-vzw.be

Jan en Mireille
Slagmulder - Van de Waeter
Tel. 053 77 33 49
Mail: jan.slagmulder@ananda-vzw.be

Ludo en Hilde
Van der Borght - Muylaert
Tel. 053 41 31 02
Mail: ludo.vanderborght@ananda-vzw.be

Geert en Kristien
Van Den Steen - Van Hauwe
Tel. 054 32 09 55
Mail: geert.vandensteen@ananda-vzw.be

Ine Schockaert
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Ananda vzw
de innerlijke vreugde

van het delen
Ook in India speelt covid-19 de
schoolgaande jongeren parten en werden
vorig jaar de scholen gesloten. Veel
leerlingen konden daardoor hun studies
moeilijk verder zetten. Online lessen
volgen is voor de meeste arme kinderen
onmogelijk.

In december 2020 werd door PEAK
(People’s Education and Action in
Kodaikanal) een kamp voor leerlingen
van de 11e en 12e standaard (17-18-
jarigen), en universiteitsstudenten uit de
omliggende dorpen georganiseerd.
(Ananda financiert twee langlopende,
door PEAK georganiseerde projecten:
project A2011/08 onderseuning Inigo
Boys home en A2014/05 eerstelijns
gezondheidszorg in 8 dorpen in Kodai
Hills)

Doelstellingen van het kamp:
- intensieve cursus grammatica Engels
- beter leren communiceren in het
Engels

- podiumangst leren overwinnen
- vaklessen online volgen
- examens afleggen

Aan het einde van het kamp werd een
evaluatie met de studenten en hun
ouders gehouden.
Studenten en ouders waren zeer positief
over dit initiatief.

Voor de studenten was de intensieve
cursus Engels zeer belangrijk.
Verschillenden onder hen gaven aan dat
hun taalvaardigheid toenam.
Tijdens de cursus kregen ze opdrachten
die werden opgenomen en daarna op
scherm bekeken en in groep besproken
werden. Dit was voor hen een nieuwe
ervaring waar ze veel uit leerden.
Ook het in groep lezen en bespreken
van artikels uit Engelstalige kranten en
het bekijken en bespreken van Engels-
talige films vonden ze zeer waardevol.
Online converseren met een docent uit

Engeland kon eveneens op bijval
rekenen.
Hun dank en appreciatie ging in de
eerste plaats uit naar de docenten die
steeds klaar stonden voor tekst en uitleg
en hen in staat stelden om goed te
studeren, in betere omstandigheden dan
als ze thuis zouden moeten studeren.

Een webinar over mensenrechten was
prijzenswaardig en maakte de studenten
bewust van de schendingen die in de
samenleving plaatsvinden. De meeste
studenten deelden mee dat de webi-
narserie voor hen een eye-opener was,
omdat ze van veel dingen met betrekking
tot mensenrechten niet op de hoogte
waren. Alle onderwerpen waren erg
gerelateerd aan hun leven. Ze begrepen
hoe fundamentalisme gevaarlijk wordt
voor de menselijke samenleving.
Ook ontspanning werd niet vergeten en
zeer op prijs gesteld.
De accommodatie in Inigo Children’s
Home en Inigo Boys ’Home en het lek-
kere eten vielen in de smaak.
De studenten zijn zelf vragende partij om
nog zulke sessies te organiseren.

Ook voor de ouders bleek dit kamp een
zorg minder. De meeste ouders hebben
zelf niet kunnen studeren en kunnen
amper lezen en schrijven. Zij willen een
beter leven voor hun kinderen en be-
seffen dat studie de weg daartoe is.

Wij beseffen soms niet wat onderwijs
voor arme mensen in vele delen van de
wereld betekent. En nog minder wat het
betekent wanneer deze weg naar een
beter leven plots in gevaar komt, zoals
nu met de covid-19 pandemie.
Gelukkig zijn er overal mensen, zoals de
organisatie PEAK, in de heuvels van
Kodai, die zich onvermoeibaar blijven
inzetten om de jongeren uit de arme
dorpen in de heuvels een kans op een
betere toekomst te geven.




