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Inhoud
Door de covid-19-pandemie was het
lange tijd onzeker of de projectenreis van
Ananda wel, zoals gepland, in 2023 zou
kunnen doorgaan. De huidige situatie
stemt ons hoopvol en stilaan beginnen
we plannen te maken voor een nieuwe
projectenreis.

Om in de stemming te komen, kan je
hier het relaas lezen van de voorlaatste
dag van onze vorige projectenreis.
Tijdens onze reizen bezoeken we pro-
jecten die we in de afgelopen jaren ge-
financierd hebben. Het is altijd een
mooie ervaring om de mensen achter de
projecten te leren kennen. De gastvrij-
heid die we daar bij mogen ervaren, is
onvergetelijk. Tegelijkertijd ontmoeten we
mensen die van Ananda gehoord heb-
ben en sommigen vragen onze hulp.
Deze aanvragen nemen we steevast
mee naar huis.
De boog mag echter niet altijd
gespannen staan. En tussendoor ge-
nieten we ook van prachtige dingen die
we op onze reis tegen komen….

Vandaag rijden we vanuit Puducherry
richting Chennai. We stoppen bij
Mahabalipuram dat in de 7 de eeuw
gebouwd werd door de Pallava-vorst

Mamalla. De machtige havenstad van
weleer staat nu op de werelderfgoedlijst
van de Unesco. In een met rotsblokken
bezaaid landschap aan de golf van
Bengalen liggen grotten en uit één stuk
gehouwen heiligdommen, tempels en
enorme bas-reliëfs (een beeld-
houwmethode waarbij de weergegeven
voorstelling vrij ondiep uitgewerkt is).
Deze gelden als de mooiste voorbeelden

Dag beste lezer,

We zijn geschokt wanneer we op 15
september bericht krijgen over Rithika,
een 10 jarig zigeunermeisje dat in Jaly
Home verbleef. Dat is een opvanghuis
voor straatkinderen, wezen en zigeu-
nerkinderen (zie nieuwsbrief 77 die je
vindt op de website). Rithika werd door
haar ouders verplicht terug te keren uit
Jaly Home om te gaan bedelen op
straat. Ze wilde zo graag in Jaly Home
blijven, waar ze gelukkig was met haar
vriendjes, kon spelen en leren, en kind
kon zijn. Uit wanhoop pleegde Rithika
zelfmoord. Slechts 10 jaar oud. Het is
beklijvend.

Wij denken aan Rithika en alle kinderen
ter wereld die leven zoals zij, hopend op
een betere toekomst. Onze gedachten
zijn ook bij Bruno Savio en het hele
team van Jaly Home waar Rithika wel-
kom was. We zullen ons niet neerleggen
bij de gedachte dat zoiets niet te voor-
komen is, of dat Rithika gewoon pech
had in het leven, dat we er weinig aan
kunnen doen. Neen, we geloven dat
waar we initiatieven zoals Jaly Home
kunnen steunen, dat erg zinvol is. Elk
kind heeft recht op liefde en bescher-
ming, op aandacht, op kind zijn, op
onderwijs. Laat ons daar samen blijvend
voor kiezen!
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van de pallava- kunst. Eén reliëf-
beeldhouwwerk stelt de geboorte van de
Ganges, de heilige rivier van de
Hindoes, voor. Een natuurlijke spleet in
de rots werd gebruikt om de Ganges
voor te stellen, een leven gevende rivier
voor de Hindoewereld. De mensen
smeken Shiva om de hemelrivier Ganga
naar de aarde te brengen. De goden
komen naar het mirakel kijken, ook de
dieren, olifanten enz. Ganga is de godin
die uit de Himalaya naar beneden loopt
en de laagvlakten bevloeit. Ganga is zo
hevig dat Shiva zijn lokken moet uit-
gooien om te voorkomen dat gans de
aarde overstroomt. Zo werden de man-
nelijke (Shiva) en vrouwelijke kracht
(Ganga) verenigd. De symboliek is het
krachtigst tijdens de moesson: dan gutst
het regenwater door de spleet omlaag
Daarnaast bezoeken we de Panch (viijf)
Ratha’s. Dit 7de-eeuws complex van
tempels zijn uit 1 brok graniet gehouwen.
Ratha’s zijn strijdwagens van de goden,
die in processie worden meegevoerd. De
tempels zijn vernoemd naar 5 broers en
hun vorstin Draupadi. Hoewel ze nooit
voltooid werden, getuigen ze van het
talent van de steenhouwers die er ter
plekke aan werkten. Hun ambitie was
om de stijlen en technieken van de
houtbouw te vertalen naar steen. De

strijdwagens zijn de eerste vrijstaande
tempels in India. Ze zijn allemaal
verschillend van vorm en gevarieerd
versierd met dieren en mythische figuren.

Dichter naar het strand toe staat de
Shore Tempel, een van de Zeven
Pagodes, gebouwd door
Narasimhavarman II. De andere zes
zouden in zee zijn verdwenen.
Even indrukwekkend maar op een an-
dere manier is ‘Krishna’s Butter Ball’.
Een massieve granieten rots van 250
ton, 6 meter hoog en 5 meter breed, lijkt
op een helling de zwaartekracht uit te
dagen. De rots zou op die plaats al
meer dan 1200 jaar liggen. Ooit zou
men met zeven olifanten tevergeefs ge-
probeerd hebben de steen te ver-
plaatsen. Volgens de overlevering was
Krishna als kind verlekkerd op boter en
stal hij in de huizen de boter die de
vrouwen hadden klaar gemaakt om te
offeren.

De Hindoearchitectuur kreeg vorm door
de pallava ambachtslui. Die vaardigheid
is niet verloren gegaan. Het godsdienstig
beeldhouwwerk wordt nog steeds be-
dreven in de vele kleine ateliers langs de
weg. Het graniet komt van 50 km ver-
derop. De tijd om meesterbeeldhouwer

Meer interesse in de belevenissen
tijdens onze projectenreis? Je vindt
deze informatie terug op onze website:
https://www.ananda-vzw.be

Hartelijk dank aan iedereeen die de
enquête invulde, online of via de post.
De gegevens worden op dit ogenblik
door HoGent verwerkt.
Van zodra we de resultaten kennen,
zullen we erover berichten in een
volgende nieuwsbrief.
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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!

Als kleine vereniging wil Ananda op
bescheiden wijze het verschil maken
voor de armen in Tamil Nadu, zuidelijke
deelstaat van India. Door de financiering
van kleinschalige projecten is het de
bedoeling de mensen in de dorpen, in
de stad een betere toekomst te geven,
maar ook een beter leven vandaag. De
toekomst wordt immers vandaag
gemaakt.

De werking van Ananda hier en in Tamil
Nadu kost echter geld: kosten voor
overschrijvingen, drukken en versturen
van onze nieuwsbrieven, fiscale attesten,
verzekering… Deze kosten wil Ananda
zelf dragen, zodat alle giften de armen in
Tamil Nadu toekomen. Dat staat ook
duidelijk vermeld in onze statuten.

We weten dat veel mensen Ananda
genegen zijn. We nodigen jullie dan ook
heel graag uit voor ons eetfestijn
We zorgen voor een overheerlijke
Indische maaltijd kip tikka masala,
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 zelfgemaakt
gebak.

Ondertussen kan je kennismaken met de
mensen achter Ananda. Zij 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 16 oktober. We hopen veel
sympathisanten met familie, vrienden of
kennissen te mogen verwelkomen!
Prijs voor soep en hoofdschotel:
volwassenen 18 euro, kind 11 euro.

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 22 oktober

van 18.00 tot 20.00 uur
Zaterdag 22 oktober

van 20.00 tot 22.00 uur
Zondag 23 oktober

van 11.30 uur tot 13.00 uur
Zondag 23 oktober

van 13.00 uur tot 15.00 uur

Waar: De Looierij, Dekkersweg 4,
Gijzegem

te worden duurt 7 jaar. Alle aspecten van
de stiel moeten doorlopen worden. Een
steen heeft een ziel. Als er een beeld
van wordt gemaakt wordt de ziel geraakt.
In de late middag komen we aan in

Chennai. Het verkeer is er gigantisch.
We rijden vele uren voor we bij ons hotel
zijn. Het is al donker. Eénmaal inge-
checkt gaan we met ons busje bood-
schappen doen voor het ontbijt en we
nemen ons avondmaal in een restaurant.

Morgen bezoeken we Zuster Valarmathi,
verantwoordelijke voor het project
2014/07 Chennai - preventie illegale
handel in meisjes voor huishoudhulp.
Samen met haar zullen we de bewoners
van de voormalige sloppenwijken van
Chennai bezoeken. Zij werden verplicht
te verhuizen naar gigantische woon-
blokken op 40 km afstand van Chennai.
Wat voor gevolgen dat voor hen heeft,
zullen we van hen zelf horen.



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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Marianthapuram is een dorp in het
district Dindigul. De meeste bewoners
zijn arm en werken als loonarbeider in
de landbouw. In de hoofdstad Dindigul is
veel industrie gevestigd: textiel, leer.

In de streek werd in 2009 een revol-
vingfonds met koeien gefinancierd. Dit
startte in 2010. Door de stijgende kosten
en de covid-19 pandemie was er een
grote nood aan een mogelijkheid voor
meer inkomsten voor de arme gezinnen.

Daarom diende de secretaris van de
organisatie achter het revolvingfonds een

nieuwe aanvraag in voor een vervolg op
het vorige revolvingfonds: 12 personen
zouden een lening ontvangen om te
starten met een eigen zaak. Er werden
verschillende mogelijkheden onderzocht:
verkoop van voedingsoliën, kleren
maken, verkoop van kledij, klein eethuis.
Deze lening wordt dan in kleine bedra-
gen terug betaald, waarna een volgende
persoon van de geselecteerde groep op
zijn beurt een lening ontvangt.

Leden van het AIT (Ananda India Team)
bezochten de organisatie en bespraken
de voorwaarden. De aanvragers gingen
akkoord met het Gentleman’s agreement.
Dit betekent dat wanneer elk persoon die
in dit project is gestapt, zijn lening heeft
gekregen en terug betaald, dit geld terug
gestort wordt aan het AIT dat dit bedrag
kan aanwenden voor andere projecten.

Eind juli 2022 werd het project opgestart
en kregen de eerste deelnemers aan het
project een lening van 20000 Roepies
(c.a. 250 euro) om hun zaak te
beginnen.

Jullie hulp betekent veel voor deze
mensen. Dank jullie wel!

Onder het jaarthema ‘Energiek voor
klimaatrechtvaardigheid’ ging in Aalst op
4 september onder een stralende zon en
een wolkenloze blauwe hemel het
wereldfeest Casa del Mundo 2022 van
start.

Dat de klimaatverandering een grote en
dringende uitdaging is, hebben we zelf
deze zomer kunnen ervaren. Europa
werd geteisterd door enorme droogte,
hoge temperaturen, gepaard met hevige
bosbranden. Wat de gevolgen waren
voor de landbouw en de transportsector
via de haast onbevaarbare rivieren
konden we elke dag volgen in de
nieuwsberichten. Het leidt geen twijfel dat
de armste bevolking van veel landen en
regio’s, waaronder ook India, de eerste
zullen zijn die de gevolgen van de
klimaatverandering zullen ervaren.
Daarom is het noodzakelijk om deze
problematiek op alle mogelijke manieren,
zoals op deze Casa del Mundo kenbaar
te maken.

Ook dit jaar stelden verschillende
organisaties op de wereldmarkt hun
projecten voor, al dan niet gecombineerd
met een verkoop van producten uit verre
landen. Niet minder belangrijk was het
contact met zovele Aalsterse groepen die
actief zijn rond Noord-

Zuidsamenwerking. Je kon ook genieten
van lekkere gerechten en drankjes uit
alle werelddelen.

De muziek werd verzorgd door onder
andere de solidariteits-folkband Tanara
en solidariteitskoor Dwarsbalk. Beide
groepen komen met hun muziek op
tegen onrecht en voor solidariteit. Ook
Oekraïense en latin-klanken
overspoelden de wereldmarkt.

Zoals elk jaar was Ananda van de partij.
En zoals elk jaar was het een fijn
weerzien. Foldertjes werden vlot uitge-
deeld, geïnteresseerden kregen een
deskundige uitleg.

Dank aan allen die ons op Casa del
Mundo een bezoekje brachten!




