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Kerstgroet
door Fr Koshy
Beste vrienden van Navajeevan,
Terwijl ik hier achter de computer zit om jullie een kerstgroet te sturen, denk ik aan één van die oude
kerstverhalen. Sta me toe om deze met jullie te delen, ook al is het misschien wat lang. Het verhaal heeft
een pakkende overeenkomst met de vele gebeurtenissen uit het leven hier.
Er was eens een kleine jongen van zeven jaar oud, zo
lang geleden dat de wereld de datum is vergeten. Zijn
naam was Wolff. Hij was een wees en woonde bij zijn
tante. Een liefdeloze oude vrouw, die al jammerde en
zuchtte bij enkel de gedachte hem een kopje soep te
geven.
De arme, kleine jongen was zo liefgezind, dat hij
veel van de vrouw hield, ondanks dat ze hem slecht
behandelde. De tante onderhandelde zo, dat de
schoolmeester van een rijkeluisschool werd gedwongen
om de prijs te verlagen, zodat Wolff aan het onderwijs
kon deelnemen. Deze man was daar echter zo kwaad
over, dat hij de kleine Wolff streng strafte, zonder
reden. Hij maakte hem belachelijk en zette de andere
leerlingen, zonen van rijke burgers, tegen hem op.
Op de avond van de grote dag, nam de schoolmeester
de leerlingen mee naar de middernachtsmis, om ze
vervolgens weer bij hun ouders thuis te brengen.
Terwijl alle kinderen warm gekleed verschenen, zat
Wolff te huiveren in zijn dunne alledaagse kleren,
en droeg hij aan zijn voeten sokken en klompen. De
middernachtsmis was ten einde. De kinderen haastten
zich naar huis, verlangend naar de traktaties die op hen
wachtten.
Daar, onder de zuilengang, op een stenen bank, in de
schaduw van een nis, sliep een kind. Een klein kind,
gekleed in een witte jurk en met onbedekte voetjes,
blootgesteld aan de kou. Hij was geen bedelaar, want
zijn kleding was schoon en nieuw en – naast hem op de
grond, verpakt in een lap stof – lag het gereedschap van
een timmerman.
Onder het licht van de sterren, glom zijn gezichtje
met een uitdrukking van goddelijke beminnelijkheid.
Maar zijn voeten, blauw van de kou in deze ijskoude
decembernacht, waren meelijwekkend om te zien.
De warm geklede leerlingen passeerden het onbekende
kind met onverschilligheid. Maar kleine Wolff, die als
laatste uit de kerk kwam, stopte ontroerd voor het
mooie, slapende kind.
‘Ai!’, zei de wees, ‘hoe triest! Dit arme kind heeft blote
voeten in dit koude weer! En wat nog erger is, hij heeft
geen Kerstsschoen waar het Kerstkind iets in kan doen
om zijn ellende te verlichten.’ Kleine Wolff trok zijn
rechterklomp uit, zette hem voor het slapende kind en
keerde, zo goed als het ging, terug naar zijn tante.
‘Jij god van niets!’, schreeuwde de oude vrouw, vol van

woede toen ze zag dat één van zijn schoenen weg was.
Kleine Wolff probeerde, al stotterend, zijn verhaal te
vertellen.
Maar de oude vrouw barstte uit in een angstaanjagend
gelach. ‘Ah, de lieve jonge meester trekt zijn schoen uit
voor een bedelaar! Ik zal de overgebleven schoen voor
de kachel plaatsen en vanavond zal het Kerstkind er een
tak in plaatsen om je te slaan wanneer je wakker wordt.’
De volgende ochtend, toen de oude vrouw, gewekt
door de kou, afdaalde naar de keuken – oh wonder
der wonders – zag ze de kachel gevuld met schitterend
speelgoed en geweldige dozen met suikerpruimen. En
daar, voor al dit moois, stond de houten schoen die
haar neefje aan de vagebond had gegeven, naast de
schoen die ze zelf de vorige avond geplaatst had, met
de intentie om er een aantal takken in te doen.
Er zijn zeker honderden jongetjes als Wolff, onder de
straatkinderen die we ontmoeten. Eén jongen waaraan
ik nu erg moet denken, is Raju. Hij heeft ons verlaten,
voor zijn eeuwige rustplaats afgelopen 20 november.
Hij stierf aan kanker na een pijnlijke strijd van enkele
maanden.
Raju heeft een jongere broer, Sreenu. Bijna een jaar
geleden hebben ze samen hun huis verlaten om werk te
zoeken in de stad; om al het geld wat maar mogelijk was
te sparen zodat hun enige zuster Parvathi zou kunnen
trouwen. Deze drie kinderen verloren een aantal jaar
geleden hun ouders en niemand gaf hen de helpende
hand die ze zo hard nodig hadden. De oudste zuster
had de huwbare leeftijd bereikt en daarom konden ze
niet langer wachten en “niets doen”. Ze lieten hun zus
achter bij hun oude grootmoeder en vertrokken naar
Vijayawada. Ze sliepen op het trottoir met de hemel als
dak. Na enkele maanden kwamen zij in contact met
de hulpverleners van Navajeevan. In plaats van buiten
op straat, konden ze in Navajeevan’s nachtopvang
overnachten. De zaken gingen goed voor de beide
broers. Samen spaarden zij 8000 roepies, bijna een
derde van het benodigde bedrag.
Op een dag werd Raju ziek. Hij werd naar het ziekenhuis
gebracht en toen de uitslag van de testen kwam, bleek
dat hij kanker had, al in een vergevorderde staat. Al
zijn hoop om zijn zuster te zien trouwen, viel in duigen.
Enkele vrienden van Navajeevan, die van de opoffering
van Raju en zijn broer Sreenu hoorden, betaalden het
overige deel dat nodig was voor het huwelijk van hun
geliefde zuster.
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Het huwelijk werd gesloten op 17 november 2005. Raju’s
gezondheid was al zo achteruit gegaan dat hij niet meer
van zijn bed kon komen. De pas getrouwden bezochten
Raju in het ziekenhuis, de dag na het trouwfeest. De
levensmissie van Raju was vervuld. Hij blies zijn laatste
adem uit, de dag na hun bezoek.
Bedankt lieve vrienden, dat jullie “de kleine Wolff” zijn,
in het leven van zoveel kinderen die naar Navajeevan
komen!
Ik wens jullie een prettig kerstfeest en een heel gelukkig
nieuwjaar!!
Koshy, Anu, Fr. Sony, team en kinderen

staan en de wegen vaak niet geasfalteerd zijn. De
leefomstandigheden zijn slecht: het drinkwater is
naast de ‘gewone’ besmettelijke bacteriën vervuild
met metalen. Ook de arbeidsomstandigheden
zijn slecht; geen veiligheidsvoorschriften of
benodigdheden. Met name kinderen werken vaak
lange dagen; zij zijn het die het winkeltje moeten
openen en weer moeten sluiten, soms pas om
22:00 uur ’s avonds. Vaak worden ze geslagen als
ze werk weigeren of als het gewoon niet meer gaat.
Ook hebben kinderen soms geen beschermende
bril op bij het lassen, waardoor ogen uren blijven
tranen of ademen ze giftige gassen in omdat er geen
mondkapjes aanwezig zijn op de werkplek. Veel
kinderen hebben ook brandwonden door talloze
ongelukken.

Bala Vikasa Kendram
door Ilona Seure
In deze laatste versie van een beschrijving van
een projectonderdeel van Navajeevan, beschrijft
Ilona Bala Vikasa Kendram en de werkende
kinderen aldaar.
Eind 1997 werd Bala Vikasa Kendram (BVK)
opgericht. BVK heeft als hoofddoel ‘het creëren
van een kindvriendelijke samenleving’, waarbij het
naleven van en het strijden voor de Rechten van Het
Kind, zoals opgesteld door de VN, als uitgangspunt
dient. BVK is een joint venture tussen de gemeente
Vijayawada en Navajeevan. In praktijk wordt het
‘gerund’ door Navajeevan en ook hiervan is Fr. Koshy
de directeur.
Autonagar is een van de grootste industriegebieden
op het gebied van vrachtwagen- en auto-industrie van
India. Het is een heel ander soort industriegebied dan
de meeste mensen in Nederland zullen verwachten.
Het gebied bestaat uit ruim 5000 kleine bedrijfjes
(winkeltjes) die aan de straten gelegen zijn. Deze

winkeltjes hebben 1 eigenaar en gemiddeld 5 mensen
in dienst, waarvan vaak 1 kind. Het kind is eigenlijk
het manusje van alles: geeft gereedschap aan, maakt
de vloer schoon, haalt de lunch, en verricht kleine
simpele klussen. Ieder winkeltje heeft zo zijn eigen
werkzaamheid: banden maken, banden plakken,
vrachtwagen schilderen, lassen etc. Het is een
enorm vervuild en stofﬁg gebied, dit laatste komt
omdat er overal vrachtwagens rijden en geparkeerd

De inwoners van Autonagar zijn vaak mensen die
gemigreerd zijn uit de plattelandsgebieden elders in
de staat en zij hebben zich hier – op zoek naar werk
– in illegale krottenwoninkjes gevestigd aan vieze
kanaaltjes. Ze zijn volledig afhankelijk, variërend
van ‘schoon’ drinkwater wat door de overheid twee
keer per week met grote tanks geleverd wordt, tot
werk geboden door werkgevers. Alle mensen zijn
ontzettend arm en dit is de hoofdreden waarom
kinderen moeten werken en niet naar school gaan.
Schulden, dood of ziekte van de broodwinnaar,
alcoholisme en zeer slecht betaalde banen, zijn
redenen die ervoor zorgen dat ouders vaak al niet
eens kunnen voorzien in eerste levensbehoeften,
laat staan hun kinderen naar school te kunnen laten
In 1996 leerde Ilona Seure Navajeevan kennen
en draaide enkele maanden mee in allerlei
werkzaamheden en activiteiten. Na terugkomst
startte zij haar studie Culturele Antropologie
en keerde in de herfst van 2000 terug om
haar afstudeeronderzoek voor Navajeevan te
doen. In overleg met Fr. Koshy – de directeur
– besloot ze een onderzoek te doen naar de
woon- en werkomstandigheden van de werkende
kinderen in Autonagar, en hoe de kinderen zelf
kunnen opkomen voor verbetering van hun
leefomstandigheden. Bala Vikasa Kendram, het
centrum voor de kinderen wonend en werkend in
Autonagar, was de thuisbasis voor Ilona gedurende
7 maanden.

Bala Vikasa Kendram, vervolg

gaan. Zodoende werd Bala Vikasa Kendram opgericht,
om kinderen te onderwijzen, om te werken naar
kindvriendelijke arbeidsomstandigheden en geleidelijk
aan naar het uitroeien van kinderarbeid.

Bala Vikasa Kendram heeft de laatste jaren had
gewerkt. Ze overleggen veelvuldig met werkgevers
en werkgeversorganisaties, met ouders en scholen,
ambtenaren, burgermeester en ze hebben zelfs contact
met de Andhra Pradesh Chief Minister. Het lobbyen en
actievoeren heeft z’n vruchten afgeworpen: er staat
inmiddels een enorme boete op het in dienst nemen
van kinderen onder de 14 jaar en waren er in 2001 nog
ruim 6000 kinderen aan het werk, al eind 2002 was dat
aantal geschat op ongeveer 1000. Nu werken er nog wel
kinderen, maar zij zijn in principe 14 jaar of ouder en
de werkomstandigheden zijn sterk verbeterd. Uiteraard
zijn er nog vele onzichtbare gevallen. Gelukkig komen
mensen die werkende kinderen gesignaleerd hebben dit
steeds vaker melden bij Navajeevan/ BVK.

Opbrengst Sponsorloop Venlo
In het vorige nummer hadden we het verhaal van
Marly en Sander die in de eerste week van 2006 aan
een wereldreis gaan beginnen en voor Navajeevan,
waar zij enige tijd naartoe gaan, een sponsorloop
hebben georganiseerd. Dat heeft het geweldige
bedrag van ¤ 2360,38 opgeleverd, dat geheel ten
goede zal komen aan het project dat straatkinderen in
jeugdgevangenissen helpt.
Zie ook www.mensopweg.nl

Sinds de oprichting meer dan ¤ 40.ooo,-!
Sinds september bestaat de Vrienden van Navajeevan
alweer 4 jaar, eerst als vereniging en sinds 2003
als stichting. En vanaf september 2001 hebben we
met elkaar inmiddels meer dan ¤ 40,000,- voor
Navajeevan bij elkaar gebracht. Dat is een geweldige
prestatie waar we heel blij om mogen zijn en dat in
Vijayawada zeer zeker wordt gewaardeerd. Op naar de
volgende 40.000,-!

Bala Vikasa Kendram geeft naast onderwijs aan
werkende kinderen ook onderwijs aan de kinderen uit
de sloppenwijken die niet werken maar ook niet naar
school gaan. Er zijn zogenaamde pre-schools opgericht
(een soort van crèches) en door middel van allerlei
bridge courses stromen de kinderen weer in op reguliere
basis- en middelbare scholen. Het mooie van dit werk
is dat BVK zeer gesteund wordt door de gemeenschap.
Zo betalen bijvoorbeeld “rijke” mensen uit het gebied
samen de huur van een crèche. Ook moslimmeisjes
(14 – 18 jr.) die vaak thuis zitten, probeert BVK uit hun
huis te krijgen door kleine naaiateliertjes op te richten.
In februari dit jaar heb ik een bezoek gebracht aan een
zo’n atelier: de meiden waren wildenthousiast, het was
voor hun echt een meiden kletsclubje en ondertussen
borduurden ze prachtige stiksels op sarees. BVK gaat
gewoon door met hun werk in Autonagar en omgeving.
Steeds weer op zoek naar groepen kinderen die nog niet
bereikt worden om ook voor hen een kindvriendelijke
samenleving te creëren.

Beneﬁetconcert zeer succesvol!
door Mark Bos
Dinsdag 6 december vond het beneﬁetconcert plaats
ter ere van ons geliefde project Navajeevan. Zo’n 80
mensen kwamen naar de Plantagekerk in Harderwijk
(voor sommigen een hele afstand) om daar te
genieten van schitterende optredens. Zo zongen de
drie Baritons samen met Manon Arnold schitterende
klassieke stukken, en dat met een zeer komische
presentatie. Een aantal mensen gaven toe dat ze voor
het eerst van klassieke muziek genoten!
Daarnaast gaf Anne Brattinga een prachtig optreden
met toepasselijke nummers (God Bless the Child) en
Dekoor spetterde als altijd met een overweldigend
pop en jazz-repertoire.
Al met al hebben we zo’n ¤ 900 opgehaald, dit omdat
een anonieme donateur zo vrijgevig was de kosten
van de kerk voor zijn of haar rekening te nemen. Een
leuk bedrag!
En natuurlijk wil ik iedereen bedanken die
meegewerkt heeft, alsmede alle mensen die zijn
gekomen om te genieten van het mooie concert.
Wie weet volgend jaar weer een concert, maar dan
natuurlijk met een bomvolle kerk. Er kunnen er 500 in,
dus begin maar vast met rondbazuinen.

Colofon:
Uitgave van Stichting Vrienden van Navajeevan
Coxlaan 40
1695 HH Blokker
Telefoon: 0229 243173
E-mail: info@vrienden-van-navajeevan.nl
www.vrienden-van-navajeevan.nl
Postbank nr. 9155840
Kvk Utrecht: 30187278
Vormgeving en druk:
Eric Bontenbal en Heidi Timmerman

Verkoop Producten van Navajeevan
door Hanka van Waas
Naar aanleiding van dit succes hebben we besloten
in 2006 nieuwe producten aan te bieden en zijn de
oorspronkelijke producten nu in de uitverkoop.

Zoals in de vorige nieuwsbrief bekend gemaakt is, is er
gestart met de verkoop van producten uit India. Naast
onderwijs en medische zorg worden er voor de kinderen
namelijk ook workshops gegeven. Zo maken de meiden
sieraden en wordt er door de jongens hout bewerkt. Ons
doel is hún producten aan u te verkopen!

Mocht u nog geïnteresseerd zijn in een leuk
(kerst)cadeautje dan kunt u contact opnemen door een
e-mail te versturen naar webwinkel@vrienden-vannavajeevan.nl of te bellen naar 06-22990464. U kunt
ook onderstaand formulier opsturen naar: Vrienden van
Navajeevan, Coxlaan 40, 1695 HH Blokkker.

En… er zijn al aardig wat mensen met een mooi beeldje
thuis. Tot nu toe is namelijk al een bedrag van al
€125,50 opgehaald! Het meeste nog via persoonlijke
verkoop, maar we proberen snel ook verkoop via de
website te kunnen regelen.

Onderstaande prijzen zijn inclusief verzendkosten.

Diverse sleutelhangers

¤ 3,00

Vogel setje
(Vogeltjes + Penhouder)
13 cm hoog

¤ 12,50
Olifant
5,5 cm hoog

¤ 7,00
Bestelformulier



Naam:_______________________________________
Adres:__________________________________________
Postcode_______

plaats_________________________

omschrijving

prijs

aantal

totaal

 Aap

5,00

_____

¤ ________

12,50

_____

¤ ________

 Olifant

7,00

_____

¤ ________

 Sleutelhanger potje

3,00

_____

¤ ________

 Sleutelh. pelikaan

3,00

_____

¤ ________

 Sleutelh. schildpad

3,00

_____

¤ ________

 Sleutelh. kameel

3,00

_____

¤ ________

 Sleutelh. olifant

3,00

_____

¤ ________

totaal

¤ ________

 Vogel setje

Aap
9 cm hoog

¤ 5,00

Stuur op naar:

Vrienden van Navajeevan, Coxlaan 40 1695 HH Blokker.

