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Een weerkerend signaal dat de vakantie
ten einde is en een belofte voor een
mooie nazomer: we maken ons op voor
Casa del Mundo 2022!
Zet alvast zondag 4 september 2022 in
je agenda want het belooft opnieuw een
prachtige dag te worden.

Laat je onderdompelen in de Aalsterse
binnenstad in de uitgelaten sfeer van

muziek uit diverse delen van de wereld,
met heerlijk eten en smaken uit
vreemde culturen en met veel aandacht
voor de kraampjes waar verschillende
organisaties hun projecten rond
mondiale samenwerking voorstellen.

De wereldmarkt is verspreid over de
Oude vismarkt, Onderwijsstraat en ’t
Gasthuys-Stedelijk Museum.

Dag beste lezer,

Hoe moet het verder en welke zijn de
keuzes die ik kan maken? Temidden de
klimaatcrisis, de hoge inflatie en de
conflicten waarvan we dagelijks de ef-
fecten voelen, is dat wel een belangrijke
vraag. Plooi ik me terug op mezelf, of
blijf ik in relatie tot mijn omgeving en tot
de mensen rondom mij? Zie ik mezelf
als een deel van de oplossing, of blijf ik
onverschillig en wil ik dat anderen de
grote vraagstukken voor me oplossen?
De Ananda ploeg probeert bewuste
keuzes te maken. We maken keuzes in
de projecten die we financieel onder-
steunen. We zijn voorzichtig wanneer we
weer een projectaanvraag krijgen om
geiten of koeien aan te kopen. Er is
immers de dreiging van droogte en dus
voedselschaarste voor de dieren. Ook in
India moet men op zoek naar alter-
natieve vormen voor projecten die de
armen aan een basisinkomen moeten
helpen. Dat is een nieuwe uitdaging.

Aan projectaanvragen geen gebrek
trouwens. Vermeldenswaardig is dat
onze screening en selectieprocedure
goed werkt. We sturen onze collega’s
van het Ananda team in India (AIT) uit
op onderzoek en vragen steeds hun
advies. Voor een aanvraag voor het
bouwen van bijkomende klaslokalen in
een school kwamen zij tot de bevinding

dat de school in kwestie niet bestaat,
en dat de aanvraag bedrieglijk was
opgemaakt. Goeie keuzes maken be-
tekent dat we het huiswerk grondig
doen, samen met het AIT. We zijn dan
ook heel blij wanneer we zien dat een
project een goeie keuze was omwille
van de impact voor de doelgroep. Dat
kan je bijvoorbeeld lezen in het verslag
van het project ten gunste van vrouwen
en kinderen die met HIV besmet zijn.

We willen ook bewuster keuzes maken
in de manier waarop we met jou
communiceren. Daarom hebben we
ook een kleine opdracht voor jou, in de
vorm van een korte enquête (zie
achteraan in dit nummer). We hopen
dat je even de tijd wil nemen om deze
in te vullen, online of op papier.

WWee dduurrvveenn hhooppeenn oopp eeeenn mmaassssaallee
rreeaaccttiiee,, mmaaaarr ddaaaarrvvoooorr mmooeett jj ii jj ooookk
mmeeeeddooeenn!! NNiieett aaaarrzzeelleenn dduuss,, mmaaaarr
ggeewwoooonn ddooeenn!!
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Pache Trust (People’s Association for
Community Health eductation) is een
non-profit organisatie, werkzaam in de
zuidelijke districten van de deelstaat
Tamil Nadu.
Sinds 1987 is deze organisatie officieel
geregistreerd. Pache Trust organiseert
programma’s voor de preventie en be-
strijding van HIV en Aids onder risico-
groepen (vrachtwagenchauffeurs, vrou-
welijke sekswerkers, transgenders,. . )
Ook de families van deze mensen, die
vaak in armoedige omstandigheden
leven, worden daarbij niet vergeten.

Project A2016/02 dat sinds 2016 door
Ananda financieel gesteund wordt, is een
uitgebreid zorg- en ondersteunings-
programma met de nadruk op verschil-
lende aspecten van het welzijn van de
met HIV/Aids getroffen families: onder-
wijs, training, gezondheid en voeding,
juridische begeleiding, hulp en onder-
steuning.

Details van de activiteiten en resultaten
van het programma.
Onderwijs is belangrijk voor de ontwik-
keling en de zelfredzaamheid van men-
sen. Voor arme kinderen en zeker
wanneer zij besmet zijn met HIV/Aids is
het nog moeilijker om school te kunnen
lopen.
Pache Trust verleende via dit programma
educatieve hulp aan 64 kinderen, voor-
namelijk meisjes, en dit onder voor het
dekken van de niet geringe kosten van
onderwijs. Tegelijkertijd werd het perso-
neel van de onderwijsinstellingen inge-
licht over de bijzondere medische en
psychische zorg die deze kinderen nodig
hadden zodat deze zonder onderbreking
kon doorgaan en zodat de kinderen op
een normale manier aan het schoolleven
konden deelnemen.
Dit resulteerde in een vooruitgang van de
studieresultaten van de kinderen en een
verbetering van hun welzijn en mentale
gezondheid in het algemeen.

Kinderen van HIV/Aids besmette families
onder de vijf jaar gaan naar crèches van
de lokale overheid.
Door een nauwgezette gezondheids-
monitoring en een follow-up systeem zijn
de kinderen gezond, hun HIV-status is
negatief. Tegelijk worden de kinderen in
een gezonde omgeving gestimuleerd met
spelletjes. Om het probleem van onder-
voeding aan te pakken worden de ou-
ders gestimuleerd om gezonde voeding
te bereiden met voedsel dat ze aan een
voordelig tarief kunnen verkrijgen.

De kinderen/jongeren met HIV/Aids
worden actief betrokken in hun eigen
ontwikkeling door de organisatie van
kampen voor sociale bewustwording en
leiderschap. Tijdens deze kampen wor-
den ze gestimuleerd om mee te denken
over de maatschappij en de problemen
die er zijn.

Pache Trust organiseert tevens theorie-
en praktijklessen voor verschillende
beroepen zoals kleren maken, borduren,
ICT. De meeste families werken namelijk
in de informele economie, waardoor ze
geen sociale bescherming genieten en
hun inkomen ook hoogst onzeker is. Ze
krijgen daardoor geen toegang tot de
nodige gezondheidszorg wat dan weer
een grote weerslag heeft op hun leven
wanneer een lid van het gezin ziek
wordt. Pache Trust verleende financiële
steun aan 20 personen om een
vaardigheidstraining te volgen.
20 families kregen een financieel duwtje
in de rug om te starten met een inkomen
genererende activiteit (vb. het opstarten
van een winkeltje, een tweewielerwerk-
plaats, het houden van enkele koeien
voor de melk…)

Zoals reeds eerder vermeld is een ge-
zonde voeding belangrijk. Daarom or-
ganiseerde Pache Trust het aanleggen
van een moestuin. In totaal 59 gezinnen
werden betrokken bij het aanleggen van
een moestuin met vitaminerijke groenten
en fruit. De nodige zaden en jonge
boompjes en planten werden verdeeld
onder de families. Tevens werd geholpen
bij het onderhouden van de moestuin.
De families behaalden goede resultaten.
Niet alleen de families zelf profiteren van
deze goede resultaten, ook buren
worden geholpen.

Niettegenstaande het grondwettelijk recht
op gelijke behandeling voor iedereen, is
de realiteit dikwijls anders. Door het
stigma van HIV/Aids worden deze
mensen en hun families uitgesloten uit
het sociale en culturele leven in hun
dorpen en dat op een soms wrede
manier. De meesten van hen weten ook
niet wat hun rechten zijn.
Daarom organiseert Pache Trust ook
juridische trainingen voor deze families
en ook bewustwordingskampen voor
kinderrechten. 56 personen namen
hieraan deel.
Pache Trust heeft ook een juridisch
kader dat de getroffen families helpt om
juridische stappen te ondernemen tegen
mensen die hen aanvallen of slecht
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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!

behandelen. Ook bij het bekomen van
een verzekering of huisvesting zorgt de
organisatie voor de nodige juridische
ondersteuning.

Verder probeert Pache Trust om de
HIV/Aids besmette families deel te laten
nemen aan speciale gelegenheden en
festivals in hun gemeenschap. Ze geeft
daarmee een signaal af dat deze ge-
zinnen tot de gemeenschap horen.

Ondanks het feit dat er vooruitgang werd
geboekt en een positieve impact bij de
verschillende families werd opgemerkt,
zijn de beoogde doelen niet volledig
behaald. De oorzaak is niet ver te
zoeken: de covid19-pandemie heeft ook
in India zwaar toegeslagen met onder
andere een sluiting van de scholen tot
gevolg en het verbod van verplaatsing.

Zeker voor de arme gezinnen waar de
HIV/Aids getroffen families toe behoren,
was het moeilijk omgaan met het online
coachen. Weinig kinderen beschikken
over digitale infrastructuurmogelijkheden
zoals telefoon, laptop, internetaansluiting.
De meesten van hen wonen ook in
afgelegen dorpen. Ook de voedselvoor-
ziening kwam in het gedrang doordat
veel families tijdens de lockdown geen
inkomen hadden.
Pache Trust probeerde in de mate van
het mogelijke oplossingen te bieden voor
coachinglessen voor studenten, huis-
aan-huis-levering van essentiële voed-
selproducten en medicijnen, regelen van
regelmatige controle ter plaatse en be-
handeling.

Pache Trust ondervond ook veel pro-
blemen bij het overtuigen van leden van
HIV/Aids besmette families om zich te
laten vaccinieren tegen covid19, door de

verspreiding van hardnekkige geruchten
dat bijwerkingen van het vaccin konden
leiden tot de dood.

Een niet te onderschatten gevolg van de
covid19-pandemie was ook dat het
aantal kindhuwelijken steeg. Uit angst
voor ziekte of dood en om de toekomst
van hun kinderen te verzekeren werden
vooral meisjes uitgehuwelijkt. Pache
Trust probeert nu de meisjes met toe-
stemming van de echtgenoot toch terug
naar school te krijgen.

De organisatie is er zich van bewust dat
er nog veel werk aan de winkel is. De
families moeten nog meer bewust
worden van hun fundamentele burger-
en mensenrechten zodat zij voor zichzelf
kunnen opkomen. Tegelijkertijd zijn
sterke HIV-positieve groeperingen nodig
die deze mensen een stem geven in het
grote maatschappelijke debat en de
regering wijst op haar plichten ten aan-
zien van deze families. Deze groepe-
ringen zijn ook nodig om het project te
leiden naar zelfvoorziening.
Daarnaast moeten de vrijwilligers die zich
inzetten voor deze mensen blijvend on-
dersteund worden door trainingen. Ook
de lokale gemeenschap heeft een blij-
vende sensibilisering nodig om deze
families op te nemen in hun midden.

Tot slot dankt Pache Trust Ananda voor
de financiële steun die ze gedurende de
vorige jaren van Ananda heeft mogen
ontvangen.
Ananda is er van overtuigd dat dit project
de moeite waard is en zal zich daarom
ook blijven engageren om dit project mee
te helpen financieren.

Het volledige verslag is te lezen op onze
website.

Wat vliegt de tijd: de vakantie zit er al
voor het grootste deel op en ondertussen
zijn we al gestart met de voorbereidingen
voor ons eetfestijn.
Gelukkig kunnen we gebruik maken van
ons draaiboek, zo weten we wat ons nu
al te doen staat.

Houd alvast de volgende data vrij: op
zaterdag 22 en zondag 23 oktober 2022
heeft ons 4e eetfestijn plaats in het
Ontmoetingscentrum De Looierij,
Dekkersweg 4 te Gijzegem. We kunnen
bogen op een hele resem vrijwilligers die
het beste van zichzelf zullen geven en
jullie zullen vergasten op een heerlijke
Indische schotel tika massala of een

vegetarische versie. Bijpraten kan bij een
heerlijk kopje koffie of thee en een rijke
keuze aan desserts.
Tussendoor zullen leden van Ananda
jullie graag uitleg geven over de
projecten die we in de loop van de jaren
steunden. Ook de mensen achter deze
projecten willen we aan jullie voorstellen.

We nodigen jullie graag uit. En, onder
het motto hoe meer zielen hoe meer
vreugd, jullie familie, vrienden en
kennissen zijn meer dan welkom.

In de nieuwsbrief begin oktober ont-
vangen jullie alle informatie.
Je kan ook altijd een van de leden van
Ananda contacteren.



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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Onze jaarlijkse algemene vergadering
ging omwille van covid19 ook dit keer
online door. Geen ideale situatie maar
we maakten er zoals altijd het beste van.

Door de pandemie was het niet mogelijk
om veel activiteiten te organiseren.
Gelukkig kunnen we beroep doen op
een groot aantal gulle gevers zodat we
in staat waren om projecten te steunen.
Eveneens door de pandemie was het
aantal vragen voor financiële steun
minder groot. Het was voor de

aanvragers ook moeilijker om de nodige
documenten te verzamelen. Ook de
uitvoering van het project bleek moeilijker
en langzamer te lopen.

Niettemin kunnen we tevreden terug-
blikken op het jaar 2021.
In totaal werd aan 16 projecten financiële
hulp verstrekt, voor een bedrag van
71125 euro.

Dit allemaal dank zij jullie financiële
steun.

In naam van onze begunstigden in India
zijn we erg dankbaar voor jouw steun,
en willen we je graag wat beter leren
kennen. Wat is er belangrijk voor jou?
Hoe heb je graag dat we met je
communiceren?

Onderzoekers van HOGENT helpen
goede doelen meer impact te creëren
met communicatie op maat. Via deze
vragenlijst wil HOGENT Ananda vzw
ondersteunen. Jouw hulp bij deze korte
vragenlijst biedt meer inzicht in wat
maakt dat jij geeft aan Ananda vzw en
wat je belangrijk vindt als schenker.

De vragenlijst zal slechts 5 minuutjes in
beslag nemen, is volledig anoniem en de
data wordt enkel door HOGENT

verwerkt. De analyse
van de anonieme data
wordt dan met Ananda vzw gedeeld. Het
onderzoeksteam fondsenwerving van
HOGENT zal dan ook tips geven om
onze communicatie te verbeteren. De
vragenlijst stuur je terug naar:

Ananda vzw
Ninovesteenweg 93
9320 Erembodegem

Je kan de vragenlijst ook online invullen
via volgende link:
https://www.ananda-vzw.be/bevraging

Antwoorden zijn welkom tot eind
augustus. Alvast hartelijk bedankt om het
verschil te willen maken.

Net te laat voor de nieuwsbrief van april
2022, toch willen we een belangrijke
groep mensen bedanken. Ook dit jaar
trokken de vormelingen van de Sint-
Jozefparochie er in maart vol goede
moed op uit om aan familie, vrienden en

kennissen sleutelbloemetjes te verkopen.
Ananda mocht van hen de mooie som
van 300 euro ontvangen.

Hartelijk dank voor de inzet van
vormelingen en catechisten van 2022!




