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Project A 2014.07 Chennai
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Inhoud
Ook al was de wereld in volle covid-19
pandemie, ook het gewone leven pro-
beerde zijn gewone gang te gaan. En
dat betekent voor ons dat ook de regu-
liere aanvragen ons bereikten, zij het in
iets mindere mate.

Reeds in 2020 kregen we van de St.
Anthony’s Self Help Group in Konnaikudi
een aanvraag om een revolvingfonds
met melkkoeien te steunen.
Konnaikudi is een dorp in het
Tiruchirapalli district, een van de 38
districten waarin Tamil Nadu is opge-
deeld, ongeveer 200 km ten zuiden van
Pudukottai en ongeveer 600 km ten
zuiden van Tiruchirapalli.

Bedoeling van het project is om arme
families te helpen in het voorzien van
basisbehoeften door de aankoop van
een melkkoe. Een deel van de melk
kunnen zij zelf gebruiken voor hun
dagelijkse voeding. De rest van de melk
kunnen de families verkopen. Daarmee
betalen ze de koe af aan een redelijk
bedrag en termijn. Mettertijd kan met het
terugbetaalde bedrag een nieuwe melk-
koe gekocht worden voor een volgende

familie in het project. Op deze manier
helpen de families elkaar.

Enkele leden van het AIT gingen op
prospectie en bespraken dit project met
de initiatiefnemers en de bestuursleden
van de zelfhulpgroep. Na de nodige
afspraken en met een positief advies
van het AIT voorzag Ananda financiële
steun voor dit project.
Eind vorig jaar werd het project
feestelijk gestart met de overhandiging
van de eerste koeien.

Dag beste lezer,

Ben jij al op adem gekomen van die
gezondheidscrisis die ons leven al zo
lang in zijn greep hield? Nu er net
perspectief was op een beetje normaal
worden we alweer ondergedompeld in
een nieuwe crisis: oorlog in Europa.
Onze veerkracht wordt sterk op de proef
gesteld. En toch willen we rechtop staan,
en met positiviteit bekijken wat we kun-
nen doen, dichtbij of veraf. Want geluk-
kig gaat het ook in India de goeie kant
uit met de coronacrisis, en kan ook daar
het sociaal en economisch herstel aan-
vatten. Hoe zwaar de crisis weegt op de
armen, op kinderen en gezinnen, lees je
in de getuigenissen in dit nummer.
Daaruit blijkt ook de kracht van onze
partners ginds die de projecten realiseren
met onze steun.

Deze nieuwsbrief wil een brug zijn tus-
sen onze medemens in Tamil Nadu en u
die gelooft in de kracht en de vreugde
van het delen. Lees daarom zeker hun
rakend verhaal en getuigenis.

We zullen nu moeten zoeken op welke

manieren wij best kunnen ondersteunen
bij het herstel. We denken dat het goed
is om in te zetten op de vrouw als
spilfiguur in het sociaal weefsel.
Niettegenstaande hun soms moeilijke
positie in de sterk patriarchale Indische
samenleving, vervullen vrouwen een
centrale en cruciale rol voor het welzijn
van het gezin.

We doen ook een denkoefening over
onze eigen werking en organisatie, en
waar onze aandacht naartoe moet gaan
om ons als ploeg en vrijwilligersorga-
nisatie sterk te maken voor de toe-
komst. We denken voorzichtig aan een
mogelijke projectenreis in 2023. Zijn
het dan toch de lentekriebels die ons
aansteken…?
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Dit project wordt reeds 7 jaar door
Ananda gesteund. Elk jaar krijgen we
van onze langlopende projecten een
jaarverslag doorgestuurd.
Zo kregen we in het begin van dit jaar
van onze medewerkers van het
TNDWWT (Tamil Nadu Domestic
Workers Welfare Trust) een uitgebreid
verslag over hun werking van oktober
2020 tot september 2021.
we zetten in het kort de belangrijkste
activiteiten op een rijtje.

Eén van hun belangrijkste actiepunten is
het bewustmaken van eigen mogelijk-
heden van de bevolking en een bewe-
ging voor kinderrechten vormen, het
CRM (Children Rights Movement).
Dit doen ze door de kinderen te betrek-
ken in deze beweging. De kinderen
worden aangemoedigd om zelf het woord
te nemen in vergaderingen en actief mee
te helpen in hun dorpen om zaken te
veranderen.
Zo zijn er op dit ogenblik 172 CRM
groepen in de verschillende dorpen in de
omgeving van Chennai, met 2934
deelnemers. In het jaar werden meer
dan 830 vergaderingen en activiteiten
gehouden waaraan meer dan 1600
kinderen deelnamen.
Zo werden door verschillende CRM-
groepen petities voor subsidie van toi-
letten bij de overheid ingediend, met
resultaat: verschillende families konden
zo een toilet bij hun huis bouwen.
Andere groepen dienden petities bij hun
overheid in om waterputten proper te
maken als preventie tegen knokkelkoorts
en malaria, met goed gevolg. Zelf gaven
ze het goede voorbeeld door opruim-
acties te houden.
Andere onderwerpen die ter sprake
kwamen in de CRM-groepen: slechte
wegvoorziening in Villupuram waar nu
een nieuwe weg wordt aangelegd, be-
lang van vaccinatie tegen covid-19, het
aangeven van kindhuwelijken in hun
dorpen, het belang van aanplanten van
bomen, kinderrechten, het belang van
hygiëne in deze pandemie.

Naam: K.Bhuvaneshwari, Klas: 12th.
Bhuvaneshwari zit in CRM. Haar vader is
een schilder en moeder is een huishoud-
ster, beiden hebben de 10e std voltooid.
Moeder is momenteel werkloos. Vanaf
de eerste dag werd Bhuvaneshwari door
de andere leden van haar groep als
leider gekozen. Samen met haar
groepsleden diende ze een petitie in bij
de Slum Board over het waterprobleem
in haar huizenblok. Tijdens verschillende
CRM-bijeenkomsten komt haar

creativiteit goed tot uiting. Tijdens een
toespraak op een van de bijeenkomsten
sprak ze over de behoefte aan een
goede verbinding naar school, de
behoefte aan een damesbus en aan een
damespolitiebureau. Haar speech werd
ook afgedrukt in de plaatselijke krant.
Ze vindt dat haar deelname en
leiderschap in de CRM haar zelfver-
zekerder heeft gemaakt. Ze vindt het
leuk om haar groep te helpen door ken-
nis en informatie te delen en vindt haar
deelname een onschatbare ervaring.

De werking van het CRM wordt nog
verder uitgewerkt in de ‘Dag van hoop’
en de ‘Anti-kinderarbeiddag’ waarop met
allerhande activiteiten de kinderen
gestimuleerd worden in hun talenten:
spreken, tekenen, dichten,…
Andere activiteiten: onlinesessie over
kinderrechten, kinderarbeid, straatspel
over kinderrechten.

Tijdens de lockdown werden door het
onderwijscentrum van het NDWM
(National Domestic Workers’ Movement)
avondlessen voorzien om de kinderen te
helpen hun studie voort te zetten on-
danks de sluiting van de scholen. 75%
van de deelnemende kinderen doen het
goed tot zeer goed. De 25% kinderen die
het minder goed doen, krijgen meer
aandacht. Ook de ouders worden bij de
studies van hun kinderen betrokken.

Naam: R Mahalakshmi, Klas: 8e,
Leeftijd: 13. Mahalakshmi was de afge-
lopen 6 jaar student in het avondonder-
wijscentrum van NDWM. Ze heeft een
oudere broer Rajesh die 15 jaar oud is
en deel uitmaakt van het CRM en het
onderwijscentrum. Haar vader (42) is
overleden, haar moeder (40) is huis-
houdster. Mahalakshmi's familie woonde
in de Tamil Nadu Slum Clearance Board
toen ze door de regering uit de stad
werden verdreven. Mahalakshi is een
heel rustig meisje. Haar favoriete vakken
zijn Tamil en Engels. Ze wil een IPS-
functionaris worden en daarmee de
mensen dienen. Als gevolg van de pan-
demie heeft de familie van Mahalakshmi
moeilijke tijden doorgemaakt. Haar
moeder kon niet werken door de
lockdown. Mahalakshmi en haar broer
konden ook niet naar school. Haar
school kon haar niet voor alle vakken
online lessen geven. Via de avondlessen,
opgezet door het NDWM, en met de
hulp van de lesgever kon ze verder
studeren. Maha is de organisatie erg
dankbaar dat ze haar zonder enige
onderbreking heeft geholpen met
studeren.
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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!

Het NDWWT (National Domestic Wor-
kers Welfare Trust) organiseerde voor de
CRM kinderen een training over leider-
schap en persoonlijkheidsontwikkeling.
Ongeveer 170 kinderen uit verschillende
CRM-groepen uit Chennai en Perum-
bakkam namen er aan deel.
Doelstellingen: ontwikkelen van discipline
en leiderschap, zelfvertrouwen stimu-
leren, persoonlijkheid ontwikkelen, doelen
stellen en optimaal proberen te vervullen.
De kinderen maakten kennis met een
SWOT-analyse (dit is een methode om
de eigen sterkten en zwakten te leren
kennen met de bedoeling om een betere
planning te kunnen maken) en SMART-
analyse (concrete, richtinggevende en
haalbare (leer)doelen formuleren die
Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Rea-
listisch en Tijdgebonden zijn).
De moeilijke materie werd met creatieve
middelen en spelletjes samen met een
deskundige uitleg aangebracht.

Naam: Bhavani, Klas: 10th, Leeftijd :
16. Bhavani is de afgelopen 5 jaar lid
van CRM. Haar jongere zus Mahesh
maakt ook deel uit van het CRM. Vader
overleed vroeg. Moeder is huishoudster
en kostwinner van het gezin. Bhavani is
een student aan de nabijgelegen
overheidsschool, ze behaalt zeer goede
resultaten. Ze kan ook goed tekenen.
Voordat ze bij CRM kwam, was Bhavani
erg verlegen om met buitenstaanders te
praten. Ze was bang om het huis uit te
komen en zich met anderen te mengen.
Sinds haar deelname aan de activiteiten
van de CRM bloeit ze open. Bhavani
kreeg de kans om de eendaagse
leiderschaps- en persoonlijkheids-
ontwikkeling bij te wonen, wat haar veel
heeft bijgebracht. De CRM van NDWM
houdt momenteel verkiezingen om
leiders in het gebied en op districtsniveau
te selecteren. Bhavani doet mee aan de
verkiezing. Ze zegt: "de leiderschaps-
training en de CRM-activiteiten hebben
me ertoe aangezet om mee te doen aan
de verkiezingen. Ik denk dat het winnen
of verliezen van de verkiezingen niet het
punt is, maar het meedoen zelf. Ik ben

heel blij dat ik mijn verlegenheid en
angst heb overwonnen.” Het verhaal van
Bhavani zal een grote inspiratiebron
blijven voor de andere kinderen.

Sinds het begin van de pandemie zijn
alle scholen gesloten om de kinderen te
beschermen tegen besmetting door het
virus. De kinderen van CRM uit het
district Villupuram studeren meestal op
overheidsscholen waar online lessen niet
goed worden geïmplementeerd, omdat
de meeste mensen geen smartphone
hebben en geen toegang tot internet-
faciliteiten. Dit heeft de opvoeding van de
kinderen volledig in gevaar gebracht. Om
dit probleem aan te pakken, heeft
NDWM samen met Ananda smartphones
geleverd aan 26 kinderen uit het district
Villupuram die als de meest kwetsbaren
werden aangemerkt. Dankzij dit initiatief
kunnen deze kinderen deze telefoon
gebruiken voor educatieve doeleinden.

Naam: A. Anandhi, Klas: 12e. Anandhi,
een CRM-lid, studeert in de 12e stan-
daard. Ze is al vier jaar CRM-lid en is
intelligent. Ze heeft 2 broers en 2 zussen.
Haar zus is 19 jaar oud, zij heeft haar
opleiding afgerond. Haar broer zit in
klas 4. Haar vader is 40 jaar en hij
werkt als dagloner. Haar moeder is 34
jaar en ze werkt als koelie. Het gezin
woont klein. Haar vader had darmpro-
blemen en het gezin moest 4 tot 5 lakhs
(400 000 tot 500 000 roepie) uitgeven
om hem te behandelen. Daarna kon hij 2
tot 3 jaar niet gaan werken. Haar moe-
der werd de kostwinner van het gezin en
moest helemaal alleen instaan voor het
levensonderhoud, de opvoeding van de
kinderen, de schulden en het huwelijk van
de dochter. De pandemie maakte de
problemen alleen maar erger. Er waren
geen inkomsten tijdens de lockdown en
het was moeilijk voor het gezin om in de
basisbehoeften te voorzien. Anandhi en
haar broer konden geen online lessen
bijwonen omdat het gezin zich geen
smartphone kon veroorloven. De orga-
nisatie heeft gezorgd voor een smart
phone voor Anandhi. Ook haar broer
kan nu online lessen volgen.



Voor inlichtingen of informatie
bel of mail naar het Ananda-team.
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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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van het delenDe uitbraak van de COVID-19-pandemie
heeft de mensen over de hele wereld
sterk getroffen. India is getuige geweest
van een ontelbaar aantal gevallen dat
met de dag toenam.
Ananda werkt in India samen met ver-
schillende partners, onder andere ook
met het TNDWW (Tamil Nadu Domestic
Workers Welfare). Van hen kregen we
steeds opnieuw de harde verhalen te
horen. De meest getroffen mensen tij-
dens COVID-19 zijn de meest achter-
gestelde en kwetsbare mensen van de
samenleving, zoals huishoudelijk perso-
neel, migrerende werknemers en hun
gezinnen. De pandemie heeft hen niet
alleen fysiek, maar ook psychologisch en
financieel getroffen. Vermits de scholen
sloten verloren kinderen van huishoud-
personeel en migranten de toegang tot
onderwijs. Er werden wel in zekere mate
online lessen georganiseerd, maar deze
kinderen konden daar niet van genieten.
Hun families zijn te arm om te kunnen
voorzien in toegang tot digitaal onderwijs.
Hun ouders verloren door de pandemie
hun baan of konden alleszins hun werk
niet uitoefenen. Zonder werk geen geld:
zelfs voorzien in de basisbehoeften werd
een hele opgave en veel kinderen kre-
gen onvoldoende voedzaam voedsel dat
van essentieel belang is voor elk op-
groeiend kind.
Om deze kwetsbare kinderen te helpen,
sloeg het TNDWWT de handen in elkaar
met financiële steun van Ananda VZW.
Gedurende de maanden juli en augustus
in 2021 werd het initiatief uit de grond
gestampt. De meest behoeftige gezinnen
kregen tijdens een evenement voedsel-
pakketten met droograntsoen, bestaande
uit Rijst, Thoor Dal, Bruine Channa,
Olie, Tamarinde, Mosterdzaad, Jeera,
Suiker, Zout, Chilipoeder, Kurkuma-
poeder, Atta, Rava en Steenzout.
Tegelijk met het uitdelen van de voed-
selpakketten werd nog eens het belang
onderstreept van het organiseren van
bijeenkomsten van kinderen in verband

met kinderrechten, gevaar van kinder-
arbeid en de veiligheid bij werken in het
buitenland.

Deze actie ging door in verschillende
dorpen uit het Villupuram-district.
In totaal kregen ongeveer 550 kinderen
met hun families hulp onder de vorm van
voedselpakketten.

In naam van de families spraken enkele
kinderen hun dank uit voor deze hulp.
GB Shyam Shakthi, 14 jaar: "Mijn vader
is een dagloner die ongeveer Rs.12.000
(136 euro/maand) verdient als hij in
dienst is en mijn moeder is een huis-
houdster in twee huizen met een salaris
van Rs.4.500 (51 euro/maand). Mijn
broer gaat studeren. Ik denk dat de
geboden voorzieningen op dit moment
zo nuttig zijn voor mij en mijn gezin,
aangezien mijn gezin lijdt om het leven
in stand te houden tijdens deze pande-
mie. Ik dank de organisatie voor het
helpen van mij en mijn familie”.

Mouna Guru 12: “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 aangezien 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 maandelijks 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.”




