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Inhoud

Ananda is lid van het 4de Pijlerpanel

Eetfestijn 22‐23 oktober 2022
Bij het begin van het schooljaar begon het 
ook bij Ananda te kriebelen. En we krijgen 
het stilaan in de vingers: we  over  lopen het 
draaiboek, passen aan wat nodig is en dan 
gaan de voorbereidingen echt van pas.
Ook nu weer kunnen we spreken van een 
geslaagd eetfestijn: de pompoen soep met 
Indische toets en tikka mas sala (kip of 
vegetarische variant) vonden veel bijval. De 
uitge breide keuze van zelf gebakken taart 
kon op veel interesse rekenen. 
Opnieuw kon onze mand met producten 
van de wereldwinkel op heel wat be -
langstelling rekenen en velen gingen de 
uitdaging aan om het juiste gewicht te 
raden. Na het eetfestijn werd het raadsel 
opgelost: 5,249 kg!
Eén iemand slaagde erin het gewicht te 
raden tot op 9 g, proficiat aan de geluk kige 
winnaar!
De gezellige drukte, de mensen die lang 
bleven tafelen, de leuke contacten: te veel 
om op te noemen.
Daarvoor danken wij van harte onze 

vrijwilligers die twee dagen het beste van 
zichzelf gaven om dit weekend te doen 
slagen.
In de eerste plaats de kookploeg, stilaan 
een goed geoliede machine die er voor 
zorgt dat alle borden vlot gevuld raken. Ook 
de ploeg achter de toog en de obers 
mogen we niet vergeten, vriendelijk, beleefd 
en vlotte bediening waren de woorden die 
we telkens weer te horen kregen. De 
afruimploeg kweet zich met verve van hun 
taak zodat de tafels in een mum van tijd 
klaar stonden voor nieuwe bezoekers.
Van harte bedankt voor jullie inzet! Tof dat 
we telkens weer op jullie kunnen rekenen.
Uiteraard vergeten we ook jullie, onze 
bezoekers niet: dank jullie om tijd voor ons 
vrij te maken en ons te steunen in onze 
werking hier en in Tamil Nadu!
We kijken met vertrouwen vooruit naar het 
weekend van 21 en 22 oktober 2023 voor 
ons volgende eetfestijn en nodigen jullie nu 
al uit om dat weekend vrij te houden en ons 
een bezoekje te brengen.

Dag beste lezer,
Een gelukkig, gezond en vredevol nieuw 
jaar gewenst vanwege de hele ploeg!
Het wordt vast en zeker een goed jaar 
wanneer we doen wat mogelijk is om van 
onze wereld een betere plek te ma k en. Dat 
is waar we samen voor staan. We blijven 
alert voor wat rondom ons ge beurt, maar 
geven niet toe aan doem denken. We kijken 
naar plekken van hoop waar we mensen in 
nood zien op staan, hun toekomst vastpak -
ken en ons aanspreken om hen daarbij te 
helpen. Ook in 2023 gaan we met hen 
mee en zoeken we samen met u hoe we 
voor hen een betere plek kunnen creëren.
Terugblikkend op 2022 zien we dat onze 
solidariteit concreet werd in de onder -
steuning van 16 projecten. Vijf ervan zijn 
langdurige projecten in diverse gemeen -
schappen (onderwijs, gezondheidszorg, 
huishoudhulp, transgenders); de overige 11 
zijn nieuwe projecten die aansluiten bij 
thema’s als toiletten, covid-19 noodhulp, 
HIV/aids en revolving funds. Alles sa men 
goed voor een bedrag van 69.370 euro. 
Een dikke dank-je-wel voor jouw bijdrage! 
Weet dat jouw gift helemaal en rechtstreeks 
naar deze projecten gaat. En om je goed te 
informeren brengen we in de nieuwsbrieven 

ook verslag van de realisaties, in woord èn 
beeld. Zo wordt onze hulp heel concreet.
Vooruitblikkend naar 2023 gaan we op 
zoek naar verbinding en communicatie met 
jou en allen die zich betrokken voelen. Op 
die manier streven we ernaar ‘de vreugde 
van het delen’ nog concreter te maken. 
Daarnaast beslisten we om het plan dit jaar 
een projectenreis te doen, toch bij te sturen 
en dite een jaartje op te schuiven. Dat 
betekent gelukkig niet dat we de voeling 
met de mensen in Tamil Nadu zouden 
verliezen. We kun nen immers rekenen op 
de ogen en oren, handen en voeten van 
het Ananda team in India. 
Je ziet het, we zijn opnieuw vertrokken met 
ons allen èn het team in India, voor een 
nieuw hoofdstuk in het verhaal van soli -
dariteit met hulpbehoevenden in het zuiden 
van India.
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Enquête
In nieuwsbrief nr 84 vroegen we jullie 
hulp om de werking van Ananda te 
verbeteren, dit door een enquête, 
opgesteld door medewerkers van 
HoGent, in te vullen.
Dank aan iedereen die de moeite heeft 
genomen om de enquête online in te 
vullen of het bijgevoegde formulier in te 
vullen en op te sturen.
Medewerkers van HoGent gingen er mee 

aan de slag en analyseerden jullie 
antwoorden. Hiervan kregen we reeds 
een uitgebreid verslag.
In de loop van de volgende maanden 
zullen we, samen met de medewerkers 
van HoGent met de resultaten van de 
enquête aan de slag gaan om de 
werking en communicatie van Ananda 
naar jullie toe te verbeteren. Wordt 
vervolgd!

Project A 2021.09 Nettalakurichi
Nettalakurichi is een klein dorp op 52 km 
van Ariyalur, hoofdstad van het gelijk -
namige district in Tamil Nadu. Bij gebrek 
aan degelijke wegen rijden er geen 
bussen. Voor inkopen moeten de inwo -
ners te voet of met de fiets of kar naar 
Jayankondam, 15 tot 20 km naar Ariyalur 
toe.
In 1981 werd een lagere school gestart, 
zodat de kinderen van het dorp in staat 
zijn om minstens de eerste jaren onder -
wijs te volgen.
Nu biedt de school onderwijs aan een 
vijftigtal leerlingen, jongens en meisjes.
Ook deze school is een minority mana -
ge ment Government Aided Institution.
Dit betekent dat het salaris voor de twee 
leerkrachten en de staf, de schrijf- en 
leerboeken en het middagmaal voor de 
leerlingen voorzien wordt door de 

overheid. Het bestuur moet dan zorgen 
voor een degelijke infrastructuur 
(gebouwen).
En daar knelt het schoentje: er is geen 
sanitaire voorziening, wat opgedragen 
wordt door de overheid.
In mei 2021 kregen we vanwege het 
bestuur een aanvraag voor de brood -
nodige bouw van toiletten. Eind 2021 
werd het geld opgestuurd.
Mede door de problemen van de covid -
pandemie liepen deze plannen vertraging 
op, maar nu kregen we het goede 
nieuws dat de toiletten plechtig in dienst 
genomen werden.
De kinderen, het onderwijzend personeel 
en de staf van de school wensen jullie 
van harte te danken voor de financiële 
hulp die zij mochten ontvangen.

Project A 2022.06 Pathalapettai
Pathalapettai is een klein dorp ongeveer 
18 km ten oosten van de hoofdstad van 
het district Tiruchirapalli in Tamil Nadu, 
een dorp met toch meer dan 2500 
inwoners.
In het dorp is de organisatie WORD 
TRUST (Welfare Organisation for Rural 
Development Trust) werkzaam. Deze 
organisatie is reeds meer dan 30 jaar 
actief om de levensomstandigheden van 
de bevolking te verbeteren op het vlak 
van onderwijs, gezondheid, drinkwater en 
sanitair.
Ananda steunde reeds een revolving -
fonds, geleid door WORD.
Ditmaal vroeg de organisatie financiële 
steun voor de bouw van toiletten in de 
St. Mary’s Primary School in het dorp. 
Deze school is een minority school wat 
betekent dat ze geen overheidssteun 
voor de bouw en onderhoud van de 
gebouwen ontvangt van de overheid. De 
school is wel verplicht om een sanitaire 
eenheid te voorzien.
Met de financiële steun van Ananda 
werd een sanitaire eenheid met toiletten 
en urinoirs met wateraansluiting en 

wastafels opgetrokken.
Begin december werd het blok met de 
nodige plechtigheden in gebruik geno -
men, getuige daarvan de foto’s en het 
dankbare verslag van het hoofd van de 
school.
We danken jullie van harte om deze 
mensen te helpen in hun streven naar 
een beter bestaan.
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Doorlopende opdracht
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!

Project A 2022.04 Kanickaipuram
Kanickaipuram is een dorp met ongeveer 
1200 inwoners op 82 km van 
Kumbakonoam. Er wonen veel dag -
loners. Er is onvoldoende werk voor het 
ganse jaar. Het gemiddeld jaarinkomen 
van een gezin is ca 40000 roepies (ca 
470 euro). De plaatselijke zelfhulpgroep 
stuurde een aanvraag in voor de start 
van een revolvingfonds met melkkoeien. 
Met de verkoop van melk zouden ze hun 
jaarinkomen kunnen verhogen met 
ongeveer 30000 roepies (ongeveer 350 

euro) wat een flinke verbetering van hun 
levenssituatie zou betekenen. 
Na overleg met het AIT en het 
ondertekenen van het gentlemen’s 
agreement werden de nodige financiën 
overgemaakt. De deelnemers brachten 
zelf elk 5000 roepies in.
Op 15 december 2022 werden de koeien 
plechtig overhandigd aan de eerste 13 
deelnemers. 

Project A 2022.05 Sembiyakudi
Sembiyakudi is een dorp in het district 
Ariyalur in Tamil Nadu.
Sinds 2018 is in het dorp een zel f hulp -
groep werkzaam. Elk lid van de groep 
legt maandelijks 150 roepies in waarmee 
onvoorziene kosten kunnen betaald wor -
den. Dit bedrag is echter onvoldoende. 
Daarom wil deze groep starten met een 
revolvingfonds met melkkoeien.
10 Leden van de groep ontvangen een 
koe die ze met een maandelijkse bedrag 
afbetalen door de verkoop van een deel 
van de melk. Van zodra er genoeg geld 
is, worden opnieuw koeien aangekocht, 
zodat na verloop van tijd elk lid van de 
groep een koe heeft. 
In het aangevraagde bedrag zit de 
aankoop van 10 koeien en de ver ze ke -

ring bij ziekte of overlijden.
Na ondertekening van het gentlemen’s 
agreement (overeenkomst tussen de aanvrager 
en het Ananda India Team met de afspraak dat 
na de beëindiging van het revolvingfonds het 
toegekende bedrag terug gestort wordt aan het 
AIT dat het geld dan kan gebruiken om andere 
projecten te helpen financieren) ontving de 
groep het nodige bedrag. 
Op 10 december 2022 werden de 
koeien plechtig overgedragen aan de 
nieuwe eigenaars.
We wensen hen veel succes met hun 
nieuwe aanwinst. We danken jullie van 
harte om deze mensen te helpen in hun 
streven naar een beter bestaan.

Fiscale attesten

We willen de verwerking van de 
fiscale attesten verder optimaliseren.
Dat kan met jouw hulp: geef je naam, 
adres en rijksregisternummer door via 
e-mail naar info@ananda-vzw.be
Dank je wel!



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

E.H. Etienne Lippevelde
Mail: etienne.lippevelde@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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Een aantal van onze projecten 
worden ondersteund door:

Info: Internationale migrantendag
18 december was het internationale 
migrantendag
Ook vanuit India vertrekken veel mensen 
naar het buitenland in de hoop daar geld 
te verdienen voor hun familie. Zuster 
Valarmathi, die we kennen door het 
project A2014/07 (Preventie illegale 
handel in huishoudhulp) in Chennai, zet 
zich met haar organisatie ook in voor de 
mensen die vanuit de omgeving van 
Chennai naar het buitenland gaan 
werken.
Sinds de start van de (corona)-pandemie 
twee jaar geleden ontvingen veel 
migranten geen inkomsten of vergoe -
dingen. Ondanks verschillende aan -
klachten is deze situaties tot vandaag 
nog niet veel verbeterd. De gerechtelijke 
draaimolen is te complex en draait te 
traag om al hun aanklachten tegen deze 
diefstal te verwerken.
Internationaal is er erkenning voor deze 
vorm van loondiefstal.
India is het land met de meeste migran -
ten arbeiders en moet volgens de 
initiatief nemers van deze klacht het 
voortouw nemen en de migranten ar -
beiders steunen in hun vraag naar 
gerechtigheid.

Ter gelegenheid van de internationale 
migrantendag stuurde Zr. Valarmathieen 
bericht op Facebook om het onrecht 
tegenover deze mensen aan te klagen.
Zij doen beroep op de Indiase regering 
voor de volgende punten:
1. Migrantenwerknemers moeten een 

klacht kunnen indienen, zelfs als officiële 
documenten van hun arbeid ontbreken 
(omdat hun werkgever ze weigert te 

geven)
2. De overheid moet de toegang tot justitie 

voor deze werknemers vergemakkelijken 
en acties oprichten om terugkeer pro -
cedures voor werknemers die hun loon 
of vergoedingen niet krijgen te verge -
makkelijken.

3. De overheid moet bureaus inrichten op 
de plaatselijke luchthavens waar terug -
kerende werknemers hun klacht kunnen 
indienen.

4. Tegelijk moet de overheid er voor zor -
gen dat de terugkerende migranten -
werknemers zich ook later gratis kunnen 
registreren en hun klacht indienen. 
Tegelijk zijn hotline nummers nodig 
zodat de werknemers ten allen tijde 
informatie kunnen bekomen en hun 
klacht kunnen neerleggen.

5. De overheid moet daarvoor alle moge -
lijke middelen, inclusief openbare en 
sociale media ter beschikking stellen van 
de migrantenwerknemers.

6. De regering moet bilaterale en stan -
daard overeenkomsten sluiten ter ge -
deeltelijke verantwoordelijkheid.

7. Zij vragen de regering een compen -
satie fonds in het leven te roepen zodat 
de migrantenwerknemer snel betaald 
kan worden ingeval de werkgever dat 
weigert.

8. Ten laatste vragen zij ook om de 

reguliere arbeidsrechtbanken te 
vervangen door commissies, voorge -
zeten door een rechter en buitenge -
rechterlijke vertegenwoordigers, zoals 
werknemers en werkgevers die samen 
bindende beslissingen nemen.

Ananda erkent deze volstrekt legitieme 
eisen.
Laat deze mensen niet in de kou!


