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Redactioneel
door Eric Bontenbal
Succes in het leven is niet vanzelfsprekend en vraagt nogal wat van de moderne Indiase jeugd, kunnen
we in de column van Mark lezen. Dit succes is niet alleen weggelegd voor jongeren uit rijke families maar
is ook mogelijk voor de jongens en meisjes van Navajeevan. Inmiddels is er een generatie jongemannen
die zijn opgegroeid bij Navajeevan en aan een succesvolle carrière zijn begonnen. Het is mooi om te
zien dat zij zich als ‘vruchten van Navajeevan’ inzetten voor hun jongere broers en zussen. Dat, en meer
succesverhalen neemt fr. Koshy met zich mee als hij ons in juni een bezoek brengt. Daar kunnen we
allemaal getuigen van zijn op de vriendendag die we tijdens zijn bezoek organiseren. Veel plezier met het
lezen van deze lente-nieuwsbrief!

Fruits of Navajeevan
door Santhosh Kumar en Heidi Timmerman
Navajeevan bestaat al meer dan 15 jaar en heeft
inmiddels zo zijn vruchten afgeworpen.
Inmiddels zijn de jongemannen, die destijds als kind
bij de organisatie aanklopten en daar voor een groot
deel opgroeiden, verspreid door heel Andhra Pradesh
en daarbuiten. Daar wonen en werken ze in soms niet
mis te verstane posities en met dito verdiensten. Hun
betrokkenheid bij Navajeevan is gebleven en zij willen
nu graag op hun beurt een steentje bijdragen aan de
organisatie die ook hen op weg geholpen heeft.
Twee jaar zijn deze jongemannen nu bezig zich te
verenigen en een
geschikte vorm voor
de verwezenlijking
van hun idealen te
vinden. Ze besloten
zich zelf als groep de
Fruits of Navajeevan
Bala Bhavan (Vruchten
van Navajeevan Bala
Bhavan) te noemen
en stelden zich vragen
als: wie zijn onze
leden? Wat zullen onze
activiteiten worden?
Wat voor bijdrage
kunnen wij leveren aan
onze jongere broers en
zussen in Navajeevan?

De andere jongeren van India
door Mark Bos
Acht jaar na mijn ervaringen met de straatkinderen bij
Navajeevan, heb ik nu te maken met een heel andere
kant van de Indiase jeugd. Momenteel loop ik stage in
Bangalore, op een school die gelijk staat aan de laatste
twee jaar van de middelbare school in Nederland. Hier
heet dat Pre University College.
Mijn functie is die van ‘counselor’, een soort raadsman
voor studenten. Ze kunnen met allerlei problemen bij
me terecht, om daar vertrouwelijk over te praten. De
jeugd die hier naar school gaat is over het algemeen van
goede komaf en spreken vloeiend Engels. Sommigen

Begrijpen en ondersteunen onze leden wat we willen en
wat we doen? Het achterliggende idee is dat een thuis
niet slechts bestaat uit een materieel onderkomen,
maar meer wordt gevormd door een netwerk van sociale
relaties.
Doordat de jongens van Fruits of Navajeevan zelf
hebben ervaren wat de kinderen die nu bij Navajeevan
zijn meemaken, kunnen ze als geen ander raadgever
en voorbeeld voor hen zijn. Daarnaast willen ze ook
jongeren die klaar zijn met hun opleiding en/of over
zekere talenten beschikken, helpen bij het vinden van
een baan. Het is ook dat sociale netwerk dat jongeren
een identiteit en enige zekerheid en vertrouwen
verschaft. Waar mogelijk willen de Fruits of Navajeevan
ook een ﬁnanciële bijdrage leveren aan de activiteiten
van Navajeevan.
De jongemannen die zich hebben verenigd in de Fruits
of Navajeevan hebben als doel:
- een pleitbezorger van sociale verandering te worden;
- de jongere kinderen in de organisatie te motiveren
door effectieve begeleiding te verzorgen opdat zij
verantwoordelijke individuen zullen zijn en worden;
- een platform te creeëren om de kinderen die de
organisatie verlaten van onderlinge steun en familieverbondenheid te voorzien;
- een identiteits-gevoel te creeëren in de grotere
samenleving welke het vertrouwen van een ieder
aanmoedigt/verhoogt.
Het is hartverwarmend te merken wat voor effect
Navajeevan heeft op de kinderen die ze onder haar
hoede neemt, én andersom...!
hebben hun hele leven in de stad gewoond, en kennen
voornamelijk luxe. Het leven in een Indiaas dorp is een
wereld van verschil voor hen. Christ College is een zeer
gerenommeerd instituut en staat bekend om een hoge
kwaliteit van onderwijs. Dat wil zeggen dat ze goede
resultaten hebben, veel studenten die met hoge cijfers
afstuderen.
Ik begin er achter te komen dat goede resultaten
ontzettend belangrijk zijn in het onderwijs hier, maar
ook in India in het algemeen. Ook al komen veel
studenten uit rijke families, er ligt nog steeds veel druk
op hen om de eer van de familie hoog te houden. Ze
moeten vaak minstens een 9 gemiddeld halen, om
daarna weer in de betere universiteiten te kunnen

studeren om zodoende in de beste bedrijven te kunnen
werken. Dat past ook in een samenleving die er erg op
gericht is om de economie te laten groeien en een land
te worden dat internationaal kan meepraten.
Ik krijg redelijk wat gestresste studenten op bezoek
die zeggen niet om te kunnen gaan met deze enorme
druk. Veel studenten worstelen om hun eigen wensen
in overeenstemming te kunnen brengen met de wensen
van de familie en omgeving. Het is nu examentijd
hier, en in de kranten staan regelmatig berichten van
studenten die zich na een onvoldoende van het leven
beroven.
Daarbij krijgt vooral de jeugd in de stad en via de
media veel nieuwe, noem het voor het gemak westerse,
invloeden op zich af. Slank en blank is het ideaal.
Reclame schreeuwt leuzen van ‘jezelf zijn’ en ‘je eigen
stijl aannemen’ (natuurlijk in een strakke spijkerbroek
van Levi’s). Maar het levert natuurlijk niet alleen
problemen op, ook een hoop nieuwe en geweldige
mogelijkheden.

Seminar over jeugddetentiewet
door Heidi Timmerman
Op 11 en 12 februari jl. organiseerde Navajeevan (AP
CRAF) i.s.m. een aantal gelieerde organisaties een
nationale seminar omtrent de Juvenile Justice Act.
Hieraan namen meer dan 100 vertegenwoordigers van
diverse organisaties vanuit heel India deel. De Juvenile
Justice Act is een wet die zich zowel op delinquente
kinderen als op ‘verwaarloosde en verlaten’ kinderen
richt. Het ging in het seminar om een kritische
beschouwing van beleid dat is voortgekomen uit
de bewuste wet en over waar men in de uitvoering
tegen aanloopt. Tenslotte werd besproken welke
veranderingen nodig zijn om de kinderen, vallend onder
deze wet, nog beter te kunnen helpen.

Jongeren bevinden zich in een soort spagaat tussen al
deze verschillende aantrekkingskrachten van moderne
wensen en traditionele eisen. Kies ik voor de familie of
kies ik voor mezelf? Kies ik voor een succesvolle carrière,
of voor een wat rustiger leven? Er ligt een behoorlijk
taboe op het bespreken van dit soort twijfels, terwijl de
jongeren staan te popelen om er over te praten.
Vanaf half juni ga ik dit soort werk ook bij Navajeevan
doen. Ik zal jullie absoluut vertellen hoe het me daarbij
vergaat, in de volgende column!

Vriendendag zaterdag 7 juni a.s.
door Heidi Timmerman
Begin juni zullen fr.Koshy en zijn rechterhand Anu
Dasaka een aantal dagen in Nederland zijn om een
bezoek te brengen aan alle organisaties waar zij
banden mee hebben en/of subsidie van krijgen, maar
ook om nieuwe contacten te leggen en alle mensen
die Navajeevan een warm hart toe dragen (weer) te
ontmoeten!
Op zaterdag 7 juni 2008 houden wij voor alle
donateurs, vrienden en bekenden een Vriendendag in
Buurthuis Spirit in Utrecht. Daarvoor zult u apart een
uitnodiging ontvangen. Het is de bedoeling er een
informatieve, informele en gezellige middag van te
maken. U bent van harte welkom!

artikel in The Hindu van zondag 10 februari 2008
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