
Afgiftekantoor: 9300 AALST 1

P 109068

• • •

Afzender:

Ananda vzw

Ninovesteenweg 93

9320 Erembodegem

• • •

Tel: 053 77 33 49

info@ananda-vzw.be

www.ananda-vzw.be

• • •

V.u.: Hilde Muylaert

Steenweg 226

9473 Denderleeuw

Ananda vzw
de innerlijke vreugde

van het delen

Voorwoord

Nieuws van zr. Valarmathi

Nieuws van Fr. Felix

Project A 2021 .08 Vil lupuram

Eetfesti jn 23-24 oktober

Inhoud

We hebben zr. Valarmathi op de twee
laatste projectenreizen ontmoet. Zij is ver-
antwoordelijk voor het project A2014/07:
preventie van illegale handel in huishoud-
hulpen.
In die hoedanigheid zet zij zich in voor het
wel en wee van huisarbeidsters, jong en
oud.

Ook zij stuurde ons een kleine update van
de gebeurtenissen rond de coronapande-
mie.

“Zoals u weet, worden mensen nog steeds
geconfronteerd met het coronavirus. De
regering heeft veel moeite gedaan om alle
mensen gratis in te enten. Het merendeel
van het huishoudpersoneel is dan ook tot
opluchting van velen gevaccineerd.
Daardoor is het risico op besmetting met
het coronavirus onder huishoudelijk per-
soneel kleiner. Tegenwoordig horen we
niet meer van gevallen van het coronavirus
onder huishoudelijk personeel. De mensen
gaan weer aan het werk.

Het probleem stelt zich echter voor mensen
die naar een andere locatie worden over-
geplaatst (het herlocaliseren van sloppen-

bewoners in grote woonblokken een eind
buiten de stad, zoals we in 2019 konden
zien). Deze mensen zitten ver verwijderd
van hun vroegere werk en hebben pro-
blemen met het vinden van een baan. Het
NDWM (National Domestic Workers
Movement) helpt hen onder andere met
startkapitaalprogramma's om kleine
bedrijfjes op te zetten, maar er heerst nog
steeds werkloosheid onder de arbeiders.
De overheid betaalt geen werkloosheids-
uitkeringen voor huishoudelijk personeel.

Het huishoudelijk personeel ouder dan 50
jaar heeft het zeer moeilijk om een nieuwe
baan te krijgen. Veel eigenaars willen hen
niet aan het werk vanwege hun leeftijd.
Het leven van huishoudelijk personeel
wordt steeds moeilijker.”

Chennai, hoofdstad van Tamil Nadu, wordt
getroffen door hevige regenval. Ook hier-
over bericht zr. Valarmathi:

“De huidige regen heeft veel mensen erg
getroffen. Veel van hun huizen stonden in
het water. Sommige delen van Chennai en
ook de herplaatste wijken zijn nog niet te-
ruggekeerd naar een normale toestand.

Dag beste lezer,

Hoe was 2021 voor jou? Welke zaken en
gebeurtenissen zijn blijven hangen? Terwijl
je het jaar overschouwt, komen beelden en
gedachten voorbij. Misschien is er wel iets
drastisch veranderd, kon of moest je iets of
iemand achterlaten. Misschien was het
vooral aanpassen aan de rem op de be-
wegingsvrijheid en op sociale contacten.
Hoe het jaar zich voor jou ook ontvouwde,
er zijn steeds weer kansen voor een nieuw
begin. Dat is wat wij allemaal af en toe wel
nodig hebben: kansen krijgen om te her-
beginnen. We wensen jou daarom alle
goeds, gezondheid, solidariteit en een
nieuw begin!

In een notendop iets over onze projecten.
We zijn best trots en blij dat we, niettegen-
staande de moeilijke omstandigheden, 12
projecten konden ondersteunen. Het zal u
niet verbazen dat door de covidsituatie en
ook door de overvloedige regenval onze
noodhulp niet kon uitblijven. In financiële
cijfers betekent dit dat we alles samen een
bedrag van 66.650 euro konden besteden:
• Onderwijs: 3 projecten – 13.750 euro
• Gendergelijkheid: 1 project – 2.600 euro
• Revolving fund (aankoop melkkoeien): 2
projecten – 6.100 euro

• Kinderen in huishoudhulp/kinderrechten:
1 project – 8.800 euro

• Water en sanitair: 3 projecten – 7.400
euro

• Gezondheidszorg: 2 projecten – 15.000
euro

• Noodhulp: 3 projecten – 13.000 euro

Met wat geluk kon het eetfestijn toch door-
gaan. Wat een feest! We vonden het zalig
om u weer te ontmoeten. Ook wij hadden
er nood aan. En of het ons deugd heeft
gedaan.
Met jouw steun heb jij ook het verschil
kunnen maken voor een gezin, man, vrouw
of kind. Wie dat zijn, lees je in de getuige-
nissen verder in dit nummer. Wij kunnen
hun dankbaarheid hier slechts verwoorden.
Maar we durven hopen dat je hun dank-
baarheid ook kan voelen en ontvangen bij
het lezen van hun verhaal. We hopen dat je
samen met ons blijft kiezen voor de weg
van solidariteit.

Lees verder op pagina 4.
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De grote besmettelijkheid van de delta-
variant van het covid-19-virus en het los
laten van de maatregelen heeft er bij ons
voor gezorgd dat het aantal besmette
personen opnieuw zeer sterk gestegen
is. De zorgsector kreunt onder de cijfers.
Wij kunnen alleen maar toekijken en de
maatregelen zoveel mogelijk volgen, in
de hoop dat de cijfers langzaam weer
ten goede keren.

Wat er aan de hand is in India, komen
we enkel te weten uit de schaarse be-
richten in kranten. Onze contactpersonen
in India echter laten ons regelmatig we-
ten hoe de situatie is.
Zo kregen wij van Father Felix, pastoor
in Vikravandi en lid van het AIT, begin
september de vraag voor noodhulp voor
de armen uit zijn parochie. Door de nog
steeds om zich heen grijpende corona-
pandemie hebben veel armen geen zicht
op werk. En: geen werk, geen loon. Het
gevolg is dramatisch: veel gezinnen
hebben gebrek aan voedsel en andere
materialen.
Fr. Felix stuurde ons een dringende
vraag zodat hij zijn arme bevolking op
zijn minst gedurende een periode maal-
tijden kan bezorgen.

Op deze vraag zijn wij heel snel inge-
gaan. Er werd een bedrag van 2000
euro overgeschreven.

Begin november stuurde Fr. Felix ons
een bericht om zijn dankbaarheid voor
de hulp uit te drukken.
Tegelijkertijd kaartte hij een nieuw pro-
bleem aan.

10 november:
“Mijn groet en biddende wensen aan de
Ananda leden. Ik ben altijd erg dankbaar
voor al jullie goede werken en diensten.

Vandaag krijg ik de cheques voor het
aanschaffen van rijst en andere bood-
schappen voor hulp aan de weduwen en
gehandicapten via SAMSSS (South Arcot
Multipurpose Social Service Society). Ik
ga me richten op 300 mensen . Zodra ik
de spullen heb aangekocht, zal ik
beginnen met de verdeling ervan.

Nu staan we voor een nieuwe natuurramp.
De afgelopen week heeft het flink gere-
gend. Het normale leven van mensen
wordt er sterk door beïnvloed. Overal is
er sprake van overstromingen, vooral
Chennai is getroffen. Ook rond
Vikravandi zijn meren, vijvers, rivieren
overstroomd. Het giet hier en er wordt
regen voor meer dan 20 dagen voor-
speld. De mensen die op straat ronddwa-
len, hebben nu voedsel nodig. Nu moeten
deze arme mensen ook de zware regen-
periode zien te overleven. Bid alstublieft
dat deze regen snel stopt.”

Gelijktijdig stuurde hij ons de dringende
vraag om ook bij deze noodsituatie bij te
springen.

13 november:
“Ik heb al het materiaal voor noodhulp
aangekocht en ga nu onmiddellijk alles
verdelen.

Ik heb voor meer dan 200 dagen tijdens
de pandemie op straat voeding uitge-
deeld, met de hulp van sommige mensen
tijdens de pandemie. We hadden een
gemeenschappelijke keuken in onze kerk
waar we lunch kookten, inpakten en
gingen uitdelen aan rondzwervende
mensen en bedelaars op de straten en aan
tempels.
We hebben alle kookpotten nog bij mij
thuis. Om voor 100 personen te koken
hebben we 7000 roepies nodig (ongeveer
86 euro). Als jullie ons kunnen helpen,
kunnen we gedurende een periode maal-
tijden koken en twee of drie keer in een
week verdelen. Als het mogelijk is, over-
weeg het dan en help ons. We zijn jullie
zeer dankbaar. “

Uit een kleine rondvraag bij alle leden
van Ananda bleek een grote bereidheid
om de grote nood van de arme bevol-
king te helpen lenigen. Eind november
werd voor de bedeling van maaltijden als
gevolg van de watersnood een bedrag
van 2000 euro overgeschreven.

Ondertussen werd het geld ontvangen en
werd het hele project reeds op poten
gezet.

Dank aan al onze sympathisanten die
het ons mogelijk maken om snel te
reageren op de dringende vragen om
hulp.
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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!

In augustus 2021 reageerde Ananda op
de kreet om noodhulp voor de noodlij-
dende bevolking rond Vikravandi. Dit is
een dorp in het district Villupuram onder
Chennai.

De uitbraak van de COVID-19-pandemie
trof mensen over de hele wereld. India
was getuige van een groot aantal ge-
vallen dat met de dag toenam.

De meest getroffen mensen tijdens
COVID-19 zijn de meest achtergestelde
en kwetsbare mensen van de samen-
leving, zoals huishoudelijk personeel,
migrerende werknemers en hun gezin-
nen. De pandemie heeft hen niet alleen
fysiek, maar ook psychologisch en fi-
nancieel getroffen. De kinderen van
huishoudpersoneel en migranten waren
gedwongen thuis te blijven vanwege
COVID-19. Ze hebben hun toegang tot
onderwijs verloren. Omdat hun ouders
door de pandemie hun baan zijn kwijt-
geraakt en hebben geleden om in hun
basisbehoeften te voorzien, krijgen de
kinderen geen goed voedzaam voedsel
dat van essentieel belang is voor elk
opgroeiend kind.

Om deze kwetsbare kinderen te helpen,
sloeg TNDWWT de handen in elkaar
met Ananda VZW door de kinderen van
CRM (Children Rights Movement) een
droograntsoenpakket te geven van 06-
07-2021 tot 08-08-2021. Dit initiatief
startte met een klein evenement dat
werd verslagen door een krant en een
TV-kanaal. Leiders van de respectieve
dorpen, en de leider van de ouder-
vereniging waren de belangrijkste gasten.
Tijdens het evenement gaven de
hoofdgasten aan de kinderen en de
aanwezigen informatie over het belang
van kinderrechten, het nefaste van
kinderarbeid en de manieren om veilig
naar andere landen te reizen voor werk.

Hierna kregen ongeveer 550 CRM-
kinderen uit verschillende dorpen van het
Villupuram-district droge rantsoenen met
onder andere rijst, olie, tamarinde, mo-
sterdzaad, suiker,zout, chilipoeder, kur-
kumapoeder. 274 gezinnen van kinderen
van huishoudpersoneel in de omgeving
van Perumbakkam kregen tijdens dit
programma voedselpakketten.

Achteraf getuigden enkele kinderen en
ouders:
De CRM-kinderen van Elavanur:
“NDWM heeft samen met Ananda ons en
onze families gesteund. Dit heeft ons echt
enorm geholpen om een fatsoenlijke
maaltijd te hebben in deze zware pande-
mische tijd. We danken Ananda en
NDWM voor het nemen van dit initiatief.”

Mouna Guru:
“Ik zit in klas 5 van de Govt School,
Perumbakkam en ik ben CRM-lid geweest
samen met mijn broer die in klas 2 zit. Mijn
moeder is een alleenstaande ouder aan-
gezien vader is overleden. Ze werkt in veel
huizen als huishoudster. Deze hulp van
Ananda en NDWM is op dit moment erg
waardevol omdat mijn moeder hard
worstelt om geld te verdienen om ons een
beter leven te geven. Heel erg bedankt
NDWM en Ananda”.

Mevrouw Shenbagam, moeder van 2
CRM-kinderen:
“Mijn man is een schilder met een maan-
delijks inkomen van Rs.8.500 en ik ben
een huishoudster en verdien 5.500 per
maand. Mijn kinderen hebben voedzaam
voedsel nodig omdat ze in hun groeifase
zitten. Maar deze pandemie heeft het voor
ons echt moeilijk gemaakt om de kinderen
kwaliteitsvoedsel te bieden. Ik dank de
organisatie voor het helpen in zulke
moeilijke tijden van het leven.”

Siddharth:
"Ik studeer in klas 8 en mijn zus Bhavanya
zit in klas 1. Mijn vader is een dagloon-
arbeider die ongeveer Rs 8.000 (94 euro)
per maand verdient en mijn moeder is een
huishoudster die rond Rs 3.000 (35 euro)
per maand verdient. Door de pandemie
zijn mijn ouders hun baan kwijtgeraakt. Ik
begrijp het belang van deze hulp en ik
dank de organisatie en de donateurs voor
de steun”.



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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Weken, zelfs maanden van tevoren waren
we met Ananda druk bezig met de voor-
bereidingen voor ons eetfestijn. Na de af-
gelasting van alle activiteiten vanaf maart
2020 door de covid-19 pandemie en de
opstoten in de eerste helft van 2021, was
de hamvraag of ons eetfestijn dit jaar wel
zou kunnen doorgaan.

Naarmate het weekend dichterbij kwam,
werden de berichten steeds onheilspel-
lender: stijgende coronacijfers riepen vragen
op of activiteiten wel nog konden doorgaan.
Op het laatste nippertje werden nog bij-
komende maatregelen afgekondigd.

Het was even nagelbijten, maar kijk: we
hebben het klaargespeeld.
Met de ervaringen van het vorige eetfestijn
in 2019 konden we snel aan de slag.
We konden alweer rekenen op een grote
groep vrijwilligers die met veel enthousiasme
aan het werk ging in de keuken en in de
zaal.

Even was er onzekerheid of de stijgende
coronacijfers bezoekers zou weerhouden
om te komen, met alle begrip van
onzentwege trouwens. Maar dat viel al bij al
goed mee. We hadden ons ook goed
voorbereid en hielden goed rekening met de
voorschriften.

En ja, opnieuw kunnen we terugkijken op
een meer dan geslaagd eetfestijn. Het
menu, de pompoen/tomatensoep met
curry, tikka massala (kip of vegetarische
variant), viel enorm in de smaak. Achteraf
kon bijgepraat worden met een kopje koffie
of thee met een stukje zelfgebakken taart.
Opnieuw kon onze mand met producten
van de wereldwinkel op heel wat
belangstelling rekenen en velen gingen de
uitdaging aan om het juiste gewicht te
raden. Uiteindelijk bleken 3 mensen het
gewicht op 2 gram na juist te hebben.
Onze proost E.H. Etienne Lippevelde trok
onder het toeziend oog van onze voorzitter
de gelukkige winnaar, proficiat!

Dank aan de mensen in de keuken: de
professionaliteit en de vlotheid waarmee ze
aan de slag gingen, was een plezier om te
zien. Dank aan de mensen in de zaal:
achter de bar, de bediening, de afruimers...
te veel om op te noemen. Het was een
plezier om de bedrijvigheid en de vriende-
lijkheid waarmee jullie onze bezoekers te
woord stonden, te bekijken.
Dank ook aan jullie, onze sympathisanten,
om ons te steunen en deel te nemen aan
ons eetfestijn. Het klinkt als een cliché maar
is helemaal waar: zonder jullie is het on-
mogelijk om onze werking voort te zetten,
hier en in India!

De regering en andere NGO's hebben de
mensen van voedsel voorzien. De regering
heeft ook tijdig hulp geboden in de vorm
van rijst- en oliepakketten voor de mensen
die naar een andere plaats zijn verhuisd,
omdat zij, boven op de recente verhuis nu
deze hevige regenval moeten trotseren.

De school is begonnen en opnieuw kwa-
men er overstromingen en konden de

... vervolg van pagina 1.

kinderen niet gaan. Wie kan volgt online
les. Volgende week beginnen ze weer met
school.

Weer zeggen ze dat het misschien gaat
regenen. We hopen op de Heer.”

We kunnen ons van hieruit amper voor-
stellen hoe het moet zijn om naast de
coronapandemie, nu ook nog de hevige
regenval te moeten trotseren.




