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Voorwoord

Corona doet meisjes geen goed

Project A 2020. 09

Onze partners trachten de nood van de
kinderen te lenigen

Eetfesti jn

Inhoud

Sinds 2006 ligt de minimumleeftijd voor
meisjes op 18 jaar, voor jongens op 21
jaar. Kindhuwelijken zijn in India bij wet
verboden. Er staan strenge straffen op
voor priesters, ouders die hun
minderjarige kinderen uithuwelijken en al
wie er bij betrokken is.
In de steden is deze praktijk zo goed als
helemaal verdwenen, maar zeker op het
platteland komt ze nog verdoken voor.
Meisjes worden in India nog vaak als
minder waardevol gezien dan jongens.
Een jongen zal naar verwachting later
voor zijn ouders zorgen, een meisje komt
na haar huwelijk in het huis van haar
schoonouders terecht en zorgt voor hen.
Zeker in arme gezinnen speelt de ar-
moede mee. Als het meisje uitge-
huwelijkt wordt, is er een mond minder
om te voeden. Een vroeg huwelijk is ook
een goede remedie tegen verliefdheid
voor een jongen uit de verkeerde kaste
en ongewenst zwanger raken, wat
allebei een grote schande voor de familie

zou zijn.

Jaarlijks trouwen in India nog zo'n 1,5
miljoen minderjarige meisjes. In de
afgelopen tien jaar halveerde het aantal
Indiase meisjes die vóór hun achttiende
verjaardag trouwden: van 48 procent
naar 27 procent (Bron: Unicef). Deels
komt dat door de groeiende welvaart en
door politieoptreden. Maar de
belangrijkste oorzaak is de toegang tot
onderwijs voor meisjes. Dit maakt hen
bewust van de wetten tegen het
kindhuwelijk, de rechten van vrouwen en
helpt hen te plannen voor een andere
toekomst. Veel organisaties zijn ook in
de weer om de meisjes in de dorpen
voor te lichten en hen duidelijk te maken
welke rechten zij hebben.

Het aantal verdoken kindhuwelijken
neemt echter toe door de coronamaat-
regelen, De beperkende maatregelen
doen immers de armoede toenemen,
terwijl de scholen dicht zijn. Verschillende

Dag beste lezer,

Het voelt als een grote opluchting. We
kijken uit naar onze ontmoeting op het
eetfestijn. Want het is goed dat we onze
verhalen kunnen delen. Het zorgt ervoor
dat we in verbinding blijven. We
verbinden met elkaar, hier, waar we
leven en werken, maar ook met
gemeenschappen in Tamil Nadu. Het
laat ons heel concreet ervaren dat we
deel mogen zijn van een groter geheel.

En dus steken we de handen uit de
mouwen. Vele mouwen zijn nodig; vele
handen ook. Daarvoor kunnen we
gelukkig rekenen op vrijwilligers en
sympathisanten. En wie zich
aangesproken voelt om mee te doen, is
meer dan welkom. Maar uiteraard, geen
ontmoeting zonder genodigden. We
hopen stellig dat ook jij er bij bent!

Intussen houden we onze aandacht
scherp voor de situatie en de noden in
Tamil Nadu. De Covid pandemie vraagt
nog steeds om acute hulp. De
maatschappelijke impact op de
samenleving wordt erg voelbaar. Naast
het onder controle krijgen van het virus

met het vaccinatieprogramma en naast
het lenigen van de hoogste nood om de
monden te voeden, is ook aandacht
nodig voor ingrijpende maatschappelijke
thema’s. Onze aandacht gaat daarbij
vooral naar de kinderen. Zij vormen een
heel kwetsbare groep. Verder in deze
nieuwsbrief meer info daarover en een
warme oproep voor jouw steun.

Ook het Ananda team in India steekt de
handen uit de mouwen. Het zijn ook
voor hen bijzonder moeilijke maanden
geweest. De projecten bezoeken was
niet mogelijk. In de dorpen waar
projecten lopen, stierven ook mensen,
wat gevolgen heeft voor de werking. Uit
hun laatste verslaggeving blijkt echter
hun veerkracht en positivisme: “… en
midden de moeilijkheden, problemen en
uitdagingen van de Covid pandemie,
gaan we toch vooruit”. Een
aanmoedigende en blijde boodschap.
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Het St. Josephs Convent is sinds 1944
in Kokkudi werkzaam. Hun voornaamste
zorg is de arme bevolking van Kokkudi
en omgeving op verschillende manieren
te helpen.
Met regelmatige huisbezoeken, primaire
gezondheidszorg, opvang en onderwijs
van de kinderen proberen ze de
levensomstandigheden van de bevolking
te verbeteren.

De grootste bron van inkomen in
Kokkudi en de omringende dorpen is de
landbouw. De meeste families zijn
dagloners. Ze leven van een dagloon dat
zeer laag is en ze zijn ook niet zeker
van langdurig werk. Veel families leven
dan ook onder de armoedegrens en
hebben het moeilijk om hun kinderen te
voorzien van de basisbehoeften.

In 1950 werd een kinderhome opgericht.
Dat dient voor de opvang van de
kinderen uit Kokkudi en de omringende
dorpen wiens ouders als dagloner wer-
ken en hun kinderen niet of onvoldoende
kunnen opvangen. In het home krijgen
de kinderen structuur en zorg aange-
boden, zodat zij onbezorgd naar school
kunnen gaan.

De gebouwen zijn nu echter oud, de
sanitaire voorzieningen (toiletten, vloer
afvoersysteem) zijn tot de draad
versleten en niet geschikt voor het
toegenomen aantal kinderen dat wordt
opgevangen. De hygiënische
omstandigheden zijn totaal ontoereikend.

Eind 2020 kregen we van de verant-
woordelijke van het klooster, Sr. May
Pushpa de aanvraag om financieel bij te
springen voor de bouw van een
gloednieuw sanitair gebouw, aangepast
aan het aantal kinderen en hun noden in
deze tijd.
De aanvraag werd vergezeld van een
gedetailleerd kostenplan, waarbij de
eigen bijdrage niet werd vergeten.

Ananda steunde dit project voor 3575
euro.

In september ontvingen we een
dankbare brief met een verslag van de
werken tijdens de voorbije maanden en
de plechtige in gebruik name van het
sanitaire blok.
De dankbaarheid van de gemeenschap,
de kinderen en het Saint Josephs
convent willen wij graag met jullie, onze
sponsors delen.

Indiase hulporganisaties krijgen mel-
dingen van die toename. Geschat wordt
dat er veel meer zijn dan er gemeld
worden.

De hulporganisatie Plan International in
India heeft door heel India jongerenvrij-
willigers die vóór corona gingen praten
met de families over de problemen
waarmee meisjes te maken krijgen. Door
corona liggen deze bijeenkomsten nu stil.
Met videochat proberen ze de families
toch te bereiken, maar veel mensen
hebben geen pc of internet, en de ver-
binding laat ook dikwijls te wensen over.

Veel scholen geven digitale lessen, maar
zonder toegang tot het netwerk, kunnen
veel meisjes niet meer bereikt worden.
De meisjes moeten thuis ook

meehelpen. Nu, tijdens de corona, zijn
de ouders gewoon geraakt aan de
continue arbeid van de meisjes, wat het
na corona voor veel van deze meisjes
moeilijk zal maken om terug naar school
te gaan. En wanneer de meisjes thuis
blijven, is de kans op een vroeg huwelijk
veel groter.

Na de lockdown zal pas blijken hoe
groot de impact van deze pandemie op
het welzijn van de meisjes zal zijn.

Regelmatig krijgen we informatie over de
situatie in dorpen.
Hoe de situatie werkelijk is, kunnen we
alleen maar vermoeden.
(Het aantal kindhuwelijken is wereldwijd in
verschillende gebieden door corona toegenomen:
zuid-oost Azie, west en centraal-Afrika, zuid-
Amerika en de Caraïben. Bron: vrtnws)
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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!

Verschillende verenigingen, zoals het AIT
(Ananda India Team), PEAK, Bruno
Savio met Samugan, de ICM zusters
van Moolagumoodu en Chennai en nog
zoveel anderen proberen de kinderen en
jongeren zoveel mogelijk bij te staan.

In de loop van de pandemie werden en
worden nog steeds voedselpakketten aan
kinderen en hun families uitgedeeld.
In Chennai blijft de organisatie van de
NDWM onder de stimulans van Sr.
Valarmathi (die ook zwaar ziek geweest
is) in open lucht groepsactiviteiten
organiseren om de kinderen weerbaar te
maken in de strijd tegen uitbuiting en
huisarbeid.
In het Sacred Heart College in
Shenbaganur organiseerde de organi-
satie PEAK (People’s Education and
Action in Kodaikanal) online lessen voor
de studenten in het Inigo Boys Home
zodat ze zich konden voorbereiden op
hun examens.
Het Inigo Boys Home ziet zich tegelij-
kertijd gesteld voor een moeilijke periode.
De voorwaarden voor een home zijn
dusdanig verstrengd dat zij daar, door de
groep Dalit- en Tribal-jongeren die zij
opvangen, niet kunnen aan voldoen.
Ze overwegen hun home te veranderen
in een hostel, minder strenge voor-
waarden, maar ook geen subsidie van
hogerhand. Het nodige geld zullen ze uit
andere bronnen moeten halen.

Scholen blijven ons aanschrijven om hen
te helpen om de kinderen in zo goed
mogelijke omstandigheden de lessen te
laten volgen.
Daar hoort ook het bouwen van klas-
lokalen en het vervangen van een in-
gestorte kookplaats bij.
Nog steeds zijn er in vele scholen on-
voldoende toiletten en sanitair, een grote
vereiste om te kunnen blijven bestaan,
en noodzakelijk in de strijd voor een
goede hygiëne, niet alleen in de huidige
pandemie, maar ook daarna.

Een ingrijpende verandering in india's
decennia oude wet die buitenlandse
donaties regelt, bemoeilijkt buitenlandse
hulp, net op het moment dat het land het
hard nodig heeft. Het amendement
(Foreign Contribution Regulation Act), dat
in september door de regering van pre-
mier Narendra Modi met weinig waar-
schuwing is aangenomen, beperkt de
mogelijkheden van maatschappelijke or-
ganisaties om buitenlandse financiering
te ontvangen. Het is een middel om de
toestroom van buitenlandse financiën te
controleren.

De gevolgen waren verstrekkend. Bijna
van de ene op de andere dag heeft het
amendement er voor gezorgd dat
tienduizenden niet-gouvernementele
organisaties of NGO’s die het door de
pandemie al moeilijk hadden, hun
buitenlandse financiering op de helling
zien staan. Een aantal buitenlandse
liefdadigheidsorganisaties bezuinigen om
die reden op het geven van steun.

Ook onze partners ontsnappen er niet
aan: om buitenlandse fondsen te ont-
vangen, moeten zij beëdigde verkla-
ringen en notariszegels krijgen en een
bankrekening openen bij de State Bank
of India, die eigendom is van de over-
heid. Dat dit amendement er kwam tij-
dens de pandemie vergemakkelijkt de
situatie geenszins.

Vermits wij dikwijls met kleine organi-
saties werken, is het voor hen dubbel
moeilijk om zich in orde te stellen met
deze nieuwe regelgeving. Toch blijven zij
strijdvaardig, overtuigd van de nood aan
hulp aan de arme bevolking.

We kunnen hen daar helaas niet bij
helpen maar we hebben er vertrouwen in
dat elk van de groepen die ons con-
tacteren, een oplossing zal vinden om
hun project te laten financieren door
Ananda, getuige daarvan zijn de aan-
vragen die we nog steeds binnen krijgen.



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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Zoals jullie weten, is Ananda een kleine vzw die middels financiering van kleinschalige
projecten de armen in Tamil Nadu probeert te helpen bij het opbouwen van een
menswaardiger leven en een betere toekomst voor hen en hun kinderen.
De covid-19-pandemie heeft het hen niet gemakkelijk gemaakt, en ook voor ons is
het moeilijk een zicht te krijgen op de problemen die zich stellen, maar daarover wat
meer uitleg in een ander artikel.

Ananda maakt er een punt van uw gift integraal te gebruiken voor de broodnodige
financiële steun aan de projecten. De werking van Ananda hier en in Tamil Nadu kost
echter ook geld: kosten voor overschrijvingen, drukken en versturen van onze
nieuwsbrieven, fiscale attesten, verzekering… Ananda wil dit financieren door
opbrengsten uit activiteiten zoals: eetfestijn, verkoop druiven, soep of artisanaat.

De covid-19-pandemie had ook hier grote gevolgen, het maatschappelijk leven lag
tijdelijk stil, evenementen zoals eetfestijnen mochten niet doorgaan. Het was stilletjes
hopen dat de verregaande vaccinatie toeliet terug op te starten.
En nu is de kogel door de kerk! We kunnen jullie met veel plezier uitnodigen op het
derde eetfestijn van Ananda-vzw.
We zorgen voor een overheerlijke Indische maaltijd met kip, voorafgegaan door een
lekkere soep met Indische toets. Je kan ook kiezen voor een vegetarische versie.
Afsluiten kan met een koffie of een drankje, al of niet met gebak.

Ondertussen kan je kennismaken met de Ananda ploeg. Wij staan klaar om je alle
informatie over de werking van Ananda te geven. Uiteraard krijg je ook een idee van
veel gefinancierde initiatieven ter plaatse via foto’s en beelden.

Om een inschatting te maken van het aantal mensen dat we op ons eetfestijn mogen
verwachten, vragen we je om vooraf in te schrijven. Dit kan tot en met zondag 17
oktober

Inschrijven kan:
online via https://www.ananda-vzw.be/eetfestijn,
via mail (eetfestijn@ananda-vzw.be),
telefonisch bij Jan Slagmulder tel. 053 773349,
of bij Hilde Muylaert tel. 0497 488602

Wanneer:
Zaterdag 23 oktober van 18.00 tot 20.00 uur
Zaterdag 23 oktober van 20.00 tot 22.00 uur
Zondag 24 oktober van 11.30 uur tot 13.00 uur
Zondag 24 oktober van 13.00 uur tot 15.00 uur

Waar: De Looierij, Dekkersweg 4, Gijzegem

Kostprijs: volwassenen 17.00 euro, kinderen 10.00 euro

We hopen veel sympathisanten met familie, vrienden of kennissen te mogen
verwelkomen!




