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Eetfesti jn

Inhoud

Sinds 2014 geeft Ananda financiële
steun aan dit project, dat wordt uitge-
voerd door PEAK.
PEAK (People’s Education and Action in
Kodaikanal) is een organisatie die de
tribal en dalit bevolking in de heuvels
van Kodaikanal op sociaal, juridisch en
educatief vlak bijstaat. Zij vangen meer
dan 500 kinderen op in hun Inigo’s
Children Home en Inigo Boys Home.

Het eerstelijnsgezondheidsproject ging in
2014 van start in 6 dorpen. Twee jaar
geleden werden nog twee dorpen in het
project opgenomen.
In het jaarlijkse verslag wordt uitgebreid
ingegaan op de activiteiten die in de
dorpen worden uitgevoerd.
Zo bezoekt een team bestaande uit een
verpleegster, coördinator voor de ge-
zondheidszorg, een medisch assistent
samen met een lokale helper op zeer
regelmatige basis de dorpen om de
zieken en ouderen te onderzoeken en

indien nodig medicijnen voor te schrijven.

De zieken worden gecontroleerd op
koorts, hoest, verkoudheid, pijnen,
(kleine) wonden, (hoge) bloeddruk,
bloedarmoede, diabetes, parasieten,
leeftijdsgebonden ziekten…
Naast behandeling worden de zieken
geïnformeerd over hun gezondheidstoe-
stand en over de mogelijke oorzaken van
hun ziekte. Er wordt ook informatie
gegeven over gratis
medicijnvoorzieningen door de overheid.
Ernstig zieken worden doorverwezen
naar nabijgelegen ziekenhuizen.
In totaal worden 340 families met zieken
en ouderen behandeld.

Ondervoede kinderen, ouderen en
zwangere vrouwen krijgen elke dag een
bepaalde hoeveelheid scheuten van
groenten. Deze worden door de lokale
medewerkers maandelijks in het centrum
opgehaald en door hen verdeeld.

Lees verder op pagina 4.

Dag beste lezer,

Terwijl wij opnieuw kunnen genieten van
meer sociale kontakten, blijft de situatie
in India heel erg moeilijk. Het is een hele
uitdaging om meer dan één miljard
mensen te vaccineren. En ook hier staan
de armen, de ongeletterden en onwe-
tenden achteraan in de rij. Het is ook
vandaag voor hen nog steeds een
kwestie van overleven. Er is de dage-
lijkse bekommernis om voedsel, want de
inkomensbronnen zijn grotendeels weg-
gevallen door de pandemie. Met alle
mogelijke middelen blijven onze partners
voedselpakketten bedelen aan wie dit het
hardst nodig heeft.
Hoe hoopvol is het niet, te zien dat
solidariteit van mens tot mens echt
werkt? We zien dat nu gebeuren in
eigen land wanneer duizenden families
moeten verhuizen en zelfs hebben en
houden verliezen door watersnood.
Alleen door solidariteit krijgen mensen in
nood weer hoop, en vinden ze kracht en
moed. Dat is precies de essentie van
onze werking in India, ten dienste van de
armsten in Tamil Nadu.

De voorbije maanden konden we 6
projecten financieren, waarvan 3

meerjarige projecten. De overige zijn:
bouw van een refterlokaal voor een
kleine school, Covid-19 hulp voor ge-
zinnen, en toiletten voor een kinderte-
huis. We selecteerden ook 8 nieuwe
projecten die we in de komende
maanden willen realiseren.

We betuigen ook ons medeleven met
Bruno Savio, wiens vader en moeder
overleden. Je leest in dit nummer over
hun levenswerk, toewijding en inzet, ten
dienste van de zwakken in hun omge-
ving. Je kan het zien als een getuigenis
over kleine mensen die een groot voor-
beeld zijn. Laat het verhaal even bin-
nenkomen. Het is geruststellend te weten
dat hun gedrevenheid en dienstbaarheid
verder leeft in het werk van Bruno, dat
wij daarom graag steunen.

Fijne zomer!
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In november 1996 trekken een 20-tal
animatoren met de ngo Wereldsolidariteit
op projectenbezoek naar India. François
Schockaert, één van de Anandaleden van
het eerste uur, trekt met een groepje naar
Lucknow en Delhi om de problematieken
van de textielindustrie en de weerslag op
de duizenden textielarbeiders te leren
kennen.

Rita Vandenberghe – een West-Vlaamse
collega – gaat met een ander groepje
o. l.v. Mr. Jesudasan Savio – naar Zuid-
India / Tamil-Nadu. Mr. Savio heeft dan
al een lange periode als CWM-verant-
woordelijke (Christian Workers Move-
ment) achter zich. Rita raakt danig onder
de indruk van de aanpak van de melaat-
sen-problematiek in de streek van Pul-
lambadi, waar Mr. Savio met zijn
“Samugan Trust“ is gestart en start als
ondersteuning van dit prachtige werk een
eigen Samugan vzw op in Izegem-W.Vl.

Samugan India bestaat sinds mei 1991 als
trainingsinstituut voor fysiotherapie en
behandeling van leprapatiënten. Het was
het enige toevluchtsoord voor deze veelal
uitgestoten mensen in de streek van
Trichy. In zo’n 120 plattelandsdorpen ging
de zorg naar zowat 600 kinderen met
een lichamelijke handicap, te wijten aan
polio, mentale achterstand, aangeboren
misvormingen, ongevallen, ondervoeding
en lepra. Met “Free Medical Camps“
werd in een straal van 30 km rond
Pullambadi aan 200 leprapatiënten en
600 poliokinderen hulp en verzorging
verleend. Zo ‘n 100-tal meisjes, veelal
weggestuurd uit hun normale gezinsleven
omwille van de armoede, werden als
helpsters opgeleid door Mr. Savio.

Op aandringen van Rita bezochten
Anandaleden François, Henri en Marie-
Jeanne tijdens de 3e projectenreis, eind
januari 2003, het werk van Samugan in
Pullambadi.
Het wordt een echte cultuurschok: in een
afgelegen weide in Pullambadi treffen ze
een melaatsendorp in aanbouw. Er ver-
blijven dan 16 melaatsen in primitieve
shelters. De grootste nood is een waterput
met tank, motor, baden en toiletten.
Terug in België wordt met Ananda werk
gemaakt van de financiering en vlug rijst
op het terrein een watertoren op, groten-
deels gesponsord door de parochie in
Buggenhout, door toedoen van de

toenmalige pastoor en onze proost E.H.
Etienne Lippevelde.

Enkele jaren later ontmoeten we Bruno,
zoon van, die in de voetsporen van zijn
ouders treedt. Ook hij zet zich in voor de
armen, zij het in Pondicherry, ten be-
hoeve van de tribals en zigeuners die in
de omgeving in armoedige omstandig-
heden leven.

Tijdens het projectenbezoek in 2011
ontmoeten we Bruno en zijn ouders. Het
weerzien is een schok: vader Savio
herstelt moeilijk van een zware beroerte
in 2006. Het melaatsendorp is vervallen,
mede door een zware overstroming in de
buurt.
De naaischool die boven het huis van de
Savio’s reeds enkele jaren was ingericht,
is wel nog steeds vol leven.

Anno 2019 staat Bruno zijn ouders zo-
veel mogelijk bij. Zij zijn ondertussen
dichter bij hem, naar Pondicherry ver-
huisd.
Door het steeds kleinere aantal melaat-
sen die verzorging nodig hebben, focust
Bruno in Pullambadi nu op de huisves-
ting en opvoeding van een groep arme
jongens in Pullambadi.

De watertoren werkt nog steeds. Een
nieuw gebouw doet dienst als internaat
voor schooljongens, er is nog veel werk
aan. Alle jongens, een 60-tal, tussen 6
en 12 jaar gaan naar dezelfde school.

Na alle tekenen van hoop komt het
rampjaar 2020, met zijn wereldwijde
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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!

covid 19 pandemie, om de hoek kijken.
Al zijn er al gevallen van covid bekend in
India, de regering wil nog niet ingrijpen.
In mei–juni verergert de situatie drastisch
en komen er lockdowns aan te pas. De
grootste oorzaak van besmettingen met
het virus wordt toegeschreven aan de
miljoenen burgers – meestal land-
arbeiders of mensen die hun geluk
zochten in de grote steden – die naar
hun dorpen terugkeren. Ook Tamil Nadu
wordt bijzonder hard getroffen door covid
19. Dramatische oproepen voor noodhulp

bereiken ons, ook vanuit Pondicherry.

Tussen alle rampspoed door bereikt ons
eind mei 2021 het bericht dat de
echtgenote van Jesudasan Savio,
moeder van Bruno aan Covid-19 is
overleden. 10 dagen later bereikt ons het
bericht dat ook Jesudasan Savio is
overleden. We vergeten het vriendelijke
onthaal van de familie Savio niet, noch
hun medeleven en inzet voor de armen
en zieken rondom hen.
Mogen zij rusten in vrede.

In 2019 ontvingen we van Fr.
A.Marceline Antoniraj een aanvraag voor
financiële hulp bij het bouwen van een
sanitaire blok voor het Little Flower
Hostel in Annamangalam.

Annamangalam is een panchayat dorp in
het district Perambalur, 13 km verwijderd
van de hoofdstad van het district en
gelegen op 133 km van Pondicherry. Een
panchayat dorp is een tamelijk nieuwe
benaming voor een klein stadje van rond
de 25000 inwoners en wordt beschouwd
als een tussenstap tussen landelijke
dorpjes en meer stedelijke gebieden.
De meeste mensen werken in de
landbouw. Het district Perambalur is een
van de grootste producenten van maïs
en ui voor Tamil Nadu.

Fr. A.Marceline Antoniraj is directeur van
het tehuis Little Flower waar een
honderdtal jongens wordt opgevangen.

Ze krijgen onderdak, voeding en gaan
naar school.
Zoals op zoveel plaatsen in Tamil Nadu
is de sanitaire voorziening een groot
probleem. Te weinig of geen toiletten,
geen watervoorziening, terwijl ook
tehuizen door de overheid verplicht
worden om voldoende toiletten te
plaatsen.

Ananda stelde een som van 3000 euro
ter beschikking.
De Covid-19 pandemie zorgde voor een
vertraging van het project, maar onder-
tussen kregen we een verslag en dank-
bare brieven.
Het sanitaire blok werd, zoals steeds in
India, plechtig geopend.

We danken jullie om ons te helpen om
ook tijdens deze moeilijke tijden de
armen bij te staan in hun dagelijkse strijd
voor een menswaardig leven.

Het weekend van 23 en 24 oktober
komt met rasse schreden dichterbij.
We zijn, net als jullie, waakzaam en
houden de coronacijfers in het oog.
Er zijn veel vragen die nog beantwoord
moeten worden.
Kan ons eetfestijn doorgaan? En in
welke vorm? Zal het haalbaar zijn?
Alles hangt af van de cijfers in
september en oktober.

Ondertussen zijn onze voorbereidingen al
volop bezig. Het roadbook is opgesteld,
inschrijvingsformulier staat klaar,
vrijwilligers worden reeds aangesproken.
In onze nieuwsbrief van begin oktober
2021 krijgt u alle informatie over het
menu, hoe inschrijven e.d.

We blijven positief en hopen jullie
allemaal van harte te kunnen begroeten!



Voor inlichtingen of informatie
bel of mail naar het Ananda-team.

E.H. Etienne Lippevelde

Henri en Marie-Jeanne
Schockaert-Keymeulen
Tel. 053 21 12 42
Mail: henri.schockaert@ananda-vzw.be

Rik Vanlerberghe
Tel. 02 269 54 72
Mail : henri.vanlerberghe@ananda-vzw.be

Frans en Nelly
Schockaert-De Cock
Tel. 053 70 05 06
Mail: frans.schockaert@ananda-vzw.be

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
Mail: ine.schockaert@ananda-vzw.be
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Het effect op hun gezondheid en gewicht
wordt zeer regelmatig gecontroleerd.
In de 8 dorpen worden 296 mensen van
nabij gevolgd.

De mensen worden ook aangespoord om
voldoende groenten te eten, om zo hun
gezondheid te bevorderen. Omdat
groenten aankopen in de heuvels moeilijk
is, worden ze aangespoord om zelf een
moestuin aan te leggen.
PEAK levert daarvoor de nodige zaden:
eierplant, kool, bonen, tomaat,… volgens
het seizoen.
Een pluspunt is dat daarmee ook de om-
geving van de huisjes proper kan
gehouden worden.
Om de moestuinen te beschermen tegen
kippen, geiten en koeien werden de
mensen aangespoord om een omheining
te plaatsen. PEAK leverde daarvoor een
bepaalde hoeveelheid afrastering.
Veel gezinnen beginnen zelf hun tuin uit
te breiden en meerdere gewassen te
kweken.

In samenwerking met de ‘Clean India’-
campagne, opgestart door de regering,
probeert PEAK in de dorpen de mensen
bewust te maken dat zij zelf verantwoor-
delijk zijn voor een net dorp.
Zo zijn in verschillende dorpen toiletten
gebouwd en worden de mensen aange-
spoord en aangeleerd deze te gebruiken
en te onderhouden.
In enkele dorpen, die de naam ‘model-
dorp’ kregen, werd gestart met het uitde-
len van afvalbakken voor gescheiden
bewaring van biologisch afbreekbaar en
niet-biologisch afbreekbaar afval.
Elke familie wordt geleerd zijn afval bij te
houden en te legen in grotere bakken in
de straten.
In elk dorp zijn dan mensen aangesteld
om de grotere bakken te komen leeg-
halen. Het is niet duidelijk wat er dan met
het afval gebeurt.

Eind 2019 werd met hulp van specialisten,
verpleegkundigen en apothekers van een
nabijgelegen ziekenhuis een gratis
consultatiedag gehouden. Dorpelingen uit

4 dorpen maakten er dankbaar gebruik
van. Ze konden onder andere een
oogspecialist consulteren.
110 mensen werden geholpen.

De organisatie probeert ook nieuwe ini-
tiatieven op te starten.
Enkele mensen die zwaar ziek, of ter-
minaal waren en te arm waren om de
nodige medicijnen te kopen, worden
geholpen met een budget dat daarvoor
speciaal apart gehouden wordt.
Een algemeen onderzoek naar diabetes
en bloedarmoede werd opgestart.
Diverse factoren zorgden ervoor dat
slechts een deel van het onderzoek kon
uitgevoerd worden: onvoldoende finan-
ciën om de strips aan te kopen, som-
mige mensen weigerden zich te laten
onderzoeken. Ook de lockdown wegens
Covid-19 stak stokken in de wielen.
PEAK is echter vast besloten om dit
project verder uit te werken.

Naast al deze activiteiten kregen de

mensen uiteraard ook uitleg over hoe
zich te beschermen tegen het Covid-19
virus.

Het algemene gevoel bij PEAK is er een
van positivisme.
De vele activiteiten hebben een positieve
impact op de dorpelingen. Tegelijkertijd is
het moeilijk om de mensen blijvend te
motiveren. Lokale helpers willen soms
niet verder meewerken, de inzet voor de
mededorpelingen ontbreekt soms. Het
blijven onderhouden van de moestuinen
is ook niet altijd eenvoudig, de streek is
rotsachtig en soms is het moeilijk vol-
doende water te voorzien.
Geleidelijk aan begrijpen meer en meer
dorpelingen het belang van de gezond-
heidszorg en de projecten die zijn op-
gestart. Het is de bedoeling om steeds
meer en meer mensen dit te doen in-
zien.

Tot slot dankt PEAK Ananda voor de
financiële en morele steun.
Wij danken jullie, beste lezer, voor de
mogelijkheid die jullie ons daartoe geven.

... vervolg van pagina 1.




