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Ilona Seure en Chrisje van Rens
Het bestuur van de Vrienden van Navajeevan bestaat uit vijf mensen, waarvan velen van u één of meerder e
personen kennen. Omdat een groot deel van onze ‘Vrienden’ dus niet alleen Vrienden van Navajeevan zijn maar
ook vrienden en/ of familieleden van ons bestuur krijgen wij regelmatig de vraag hoe het ons nu vergaat... “zijn er
al veel donateurs? Hoe verloopt de correspondentie met India? Hebben jullie al veel geld ingezameld?” Omdat de
Vrienden van Navajeevan een open en transparant beleid nastreeft willen wij u middels deze Nieuwsbrief
informeren over de huidige stand van zaken:
Op dit moment hebben we 20 Vrienden die maandelijks
een bijdrage overmaken. Daarnaast hebben wij in
totaal 63 adressen in ons bestand die allen een
Nieuwsbrief ontvangen. Velen hiervan zijn mensen/
instanties die ons een eenmalige gift hebben
geschonken, de overige zijn vrijwilligers en organisaties
die baat hebben bij het ontvangen van onze
Nieuwsbrief (zoals bijvoorbeeld Stichting
Kinderpostzegels die Navajeevan ook steunt).
Met trots kunnen wij u mededelen dat wij anno juni
2002: € 2.621,28 op onze giro-rekening hadden staan.
Dit bedrag is inmiddels (grotendeels) overgemaakt naar
India. Het bestuur heeft nl. besloten om 2x per jaar het
geld over te maken, en wel in Juni en in December. Tot
slot willen wij u nogmaals op de hoogte stellen dat u
begin 2003 een financieel overzicht van het jaar 2002
kunt verwachten, zodat u kunt zien hoe het door ons
verzamelde geld besteed is.

Chiguru, het idyllisch aan de Krishna-rivier gelegen
straatkinderdorp is volop in de bouwwerkzaamheden.
Voorheen stond er één grote hut, waarin de jongens
(gemiddeld zo’n 70 a 80) in één ruimte leefden,
sliepen, recreërden en lessen volgden. Nu zijn er
verschillende huisjes in aanbouw, die Chiguru
wezenlijk zullen veranderen. Het zijn moderne
gebouwen (zeker naar Indiase maatstaven) van steen
en het dak is ook van steen, of zelfs van dakpannen!
Hierin zullen de jongens in kleine groepjes gaan
samenleven, begeleid door gastouders. Op dit
moment vervullen de stafleden (John Raj en Shanta
Kumar) samen met de oudere “broers” en “zussen”
en met ons die rol.
Ook al is de bouw nog niet helemaal klaar, we hebben
toch samen met de kinderen de eerste 2 huisjes al
betrokken. Goed, er zit nog geen glas in de ramen, er
komt nog geen water uit de kraantjes, er moet nog

Omdat wij met enige regelmaat vrij grote giften
ontvangen, hebben we besloten toch een Stichting op
te richten. Hiervoor zijn we al een tijdje op zoek naar
een notaris die voor ons (gratis) akten op wil stellen.
Tot op heden hebben wij deze nog niet gevonden. Onze
oproep aan u luidt dus.. bent u bevriend met een
notaris? En heeft hij/ zij mogelijk belangstelling om dit
voor ons gratis of tegen gereduceerd tarief te doen..
neemt u dan a.u.b. contact met ons op.
Wij hopen u weer wat meer inzicht in onze activiteiten
en beleid gegeven te hebben. Mocht u echter nog
vragen hebben of u heeft suggesties of goede ideeën
voor ons... schroom niet om contact met ons op te
nemen! Wij zijn ook altijd op zoek naar helpende
handen, dus heeft u een gaatje tijd over en wilt u een
steentje bijdragen... een groot of klein klusje... u bent
van harte welkom om een actiev e Vriend(in) te worden!
een stuk muur gemetseld worden en de afwerking is
nog niet gedaan, maar de kinderen hebben er al veel
plezier, want het gebouw is een klimtoestel bij uitstek!
Wat zal het ook vreemd zijn als de jongens straks
gebruik kunnen gaan maken van de wasgelegenheid
ín het gebouw en dus niet meer buiten in hun blote
billen rond de pomp lopen te rennen, of bij de
watertank staan te wachten met een emmer...
Er verandert veel . . .
Inmiddels is tussen alle vernieuwingen door ook het
nieuwe schooljaar begonnen. Zo veel mogelijk
kinderen zijn in de verschillende klassen
ingestroomd. Dit was niet voor alle niéuwe jongens
mogelijk, omdat ze gezien hun huidige kennis niet
naar de klas zouden kunnen gaan, waar ze gezien hun
leeftijd toe behoren en dan werkt school wellicht
alleen maar demotiverend. Door middel van een
spoedcursus (ook wel bridgecourse genoemd) hopen
we ze voldoende en snel genoeg te kunnen bijspijkeren zodat ze binnen enkele maanden alsnog aan
dit schooljaar in de juiste klas deel kunnen nemen.

Alle jongens van de bridgecourse van vorig jaar (op
twee jongens na, die er nog niet klaar voor zijn) zijn
de eerste dag, 12 juni, trots naar school vertrokken.
Zo ook Ganesh, Eswar en Anthony, die
wij vorig jaar intensief hebben begeleid
in “ons” junioren der junioren klasje.
Leuk om te zien, drie van die kleine
jongetjes met enorme schooltassen op
hun rug! Ondertussen vragen de
nieuwe leerlingen in de bridgecourse
weer al onze aandacht. Tekenen en
handvaardigheid en ook Engelse lessen
zijn ons deel.
Naast ons aandeel in de bridgecourse, hebben wij de
medicijnen en een gedeelte van de documentatie
onder onze hoede gekregen. En dan de Kids-care...
De hele dag lopen we achter de kleine ventjes aan te
rennen... Dat ze hun kleren wel wassen, hun haren
netjes kammen, hun lunchbox wel meenemen naar
school (en weer terug!), zorg nemen over het potlood
dat ze bezitten. En we geven ze een stukje extra
aandacht, want ja, klein zijn ze wel!
Voor nu, vanuit een warm Vijayawada (waar het
regenseizoen nog niet begonnen is): Tata en
subaratri!
Heidi akka en Arnika akka (akka = grote zus)

Het is alweer ruim 7 jaar geleden toen ik voor de eerste
keer naar India ging om als vrijwilligster in het centrum
voor straatkinderen Navajeevan Bala Bhavan te gaan
werken. Ik ben er een klein jaar geweest en heb er een
heerlijke tijd gehad. India is rijk aan kleuren, culturen,
mensen maar vooral rijk aan kinderen. Ik heb me in die
tijd verbonden met Navajeevan, de mensen die er
werkten en met de jongens. Zulke mooie, uitdagende,
leergierige jongens, groot en klein. Navajeevan was een
plek waar ze zichzelf mochten zijn, waar ze zelf konden
kiezen of ze wilden blijven of af en toe komen als ze
hulp nodig hadden. Ik ben van die jongens gaan
houden en doe dat tot op de dag van vandaag nog
steeds!
Dus je begrijpt dat het is blijven trekken. Ik moest en
zou nog eens teruggaan om te zien hoe alles er nu voor
stond. Dus mijn baan opgezegd en een ticket gekocht.
Mijn reis was in één woord geweldig. Zoveel
herkenning in dit Indiase land. Na een tijdje
rondtrekken met een reismaatje, kwam ik weer bij
Navajeevan Bala Bhavan terecht en bleef er gelijk maar
6 weken. Wat een verschil met 7 jaar geleden. Het
centrum heeft zich enorm uitgebreid. Veel
scholingsmogelijkheden. Veel opvanghuizen. Er is een
afdeling waar de kinderen begeleid kunnen worden in
de keuzes die ze willen gaan maken. Indertijd was

De straatkinderen van Vijayawada blijven de harten van
mensen veroveren. Zo ook bij de Rotaryclub in
Harderwijk. Naar aanleiding van een presentatie die ik
er gegeven heb, zetten een aantal enthousiaste mensen
van de Rotaryclub een actie op touw. Deze actie leverde
maar liefst 6.500 op! Maar daar bleef het niet bij. Ds.
H. Eendebak, verantwoordelijk voor de community
service van de club, zorgde er voor dat het bedrag
verdubbeld werd via rotary Nederland, en ver volgens
nogmaals verdubbeld werd door Rotary International. U
begrijpt dat we uitkomen op een astronomisch bedrag
van 26.000. Het wachten is nu alleen nog even op de
laatste handtekeningen en formaliteiten alvorens het
bedrag overgemaakt gaat worden. Deze actie heeft al
plusminus anderhalf jaar geleden plaatsgevonden, en is
dus eigenlijk buiten de Vrienden van Navajeevan
omgegaan. Dat wil niet zeggen dat onze dankbaarheid,
ook namens Navajeevan zelf, niet zeer groot is. Wij
willen daarom bij deze de Rotary Club en met name dhr.
Eendebak van harte bedanken voor hun toegewijde
inzet. Met dit geld zal in Vijayawada onder andere
gewerkt worden aan een grote gemeenschappelijke hal
voor het straatkinderdorp Chiguru.

Father Koshy op zoek naar een stukje ‘droomland’ om
zijn ideaal, een kinderdorp bouwen, te verwezenlijken.
We hebben heel wat stukjes land bekeken!
En nu is daar Chiguru, vrij vertaalt vanuit het Telugu
betekent dat Jonge Scheut. Een prachtige plek midden
tussen de bananenplantages en langs de Krishna rivier,
net buiten Vijayawada gelegen. Een kinderdorp waar al
80 jongens wonen en waar hard gebouwd wordt om
eind augustus dit jaar de nieuwe gebouwen in te
wijden. De Chiguru-familie!

Jolette in Chiguru. Op de achtergrond de nieuwe gebouwen

Ik voelde me weer helemaal thuis op Navajeevan. Het
mooie is dat er nog best veel jongens zijn die ik ken.
Toen kleine uitdagende opdonders, nu mooie,

vervolg stukje Jolette

vriendelijke jonge mannen. En het gaat zo te zien goed
met ze. Aan aantal die niet meer hier woonden waren
zelfs al getrouwd. Natuurlijk gaat het niet met alle
jongens van toen goed. Velen zijn opgegaan in de grote
massa mensen. Anderen komen met een zekere
regelmaat terug maar blijven leven op de straat. Een
paar voor mij bekende jongens zaten in het gevang. En
er zijn zoveel nieuwe gezichten, zoveel jongens die iets
kunnen vinden in Navajeevan. Al is het maar een
douche, eten en een luisterend oor.
Ik ben met een heel goed gevoel weer naar huis
gegaan. Als je je eenmaal met Navajeevan en deze
jongens verbonden hebt dan kun je ze niet meer
loslaten.
Inmiddels heb ik weer een nieuwe baan, in de
gehandicaptenzorg. Maar teruggaan naar India is zeker
niet uitgesloten...

Op 15 en 16 juni was in Tilburg het Festival Mundial.
Ook de Vrienden van Navajeevan waren daarbij
aanwezig. We hebben voornamelijk flyers uitgedeeld.
Dit leverde behoorlijk wat enthousiaste reacties op. Het
was vooral ook stimulerend om te zien hoeveel andere
jongeren en ouderen bezig waren met allerhande
projecten voor o.a. de derde wereld. Allemaal mensen
die geïnspireerd waren om te werken aan een betere
wereld! Zo waren er ook een aantal initiatieven voor
straatkinderen (in India). We hebben veel met deze
mensen gesproken en goede ideeën opgedaan. Een
leerpunt voor ons voor de toekomst was om te
proberen met andere clubs te gaan samenwerken. Er is
zoveel kennis en niemand hoeft het wiel opnieuw uit te
vinden. Dit heeft ons zeker gemotiveerd om te blijven
veranderen en nieuwe ideeën te bedenken. En
daarnaast hebben we natuurlijk genoten van geweldige
muziek, hapjes en mensen uit de hele wereld..

De website van de vrienden van Navajeevan is
helemaal klaar. Neem er eens een kijkje en laat ons
weten wat u er van vindt. En misschien kunt u familie
en bekenden er eens op wijzen.
www.ericbontenbal.nl/vrienden

Omdat wij zoveel mogelijk op de kosten willen
letten hebben wij ervoor gekozen om vanaf deze
nieuwsbrief iedereen waarvan we het E-mail adres
hebben een electronisch exemplaar toe te sturen in
plaats van een gedrukt exemplaar. Dit scheelt in
drukkosten en een postzegel.
Heeft u ook een E-mail adres maar toch een gedrukt
exemplaar ontvangen, dan verzoeken wij u
vriendelijk om een E-mail te sturen naar
ilonaseure@hetnet.nl met als onderwerp “E-mail
nieuwsbrief”. Dan krijgt u vanaf de volgende keer
geen gedrukt exemplaar meer.
Het kan natuurlijk zijn dat wij u een E-mail
nieuwsbrief hebben toegestuurd maar dat u persé
een gedrukt exemplaar wilt ontvangen. Laat het ons
dan even weten, dan krijgt u het gedrukt exemplaar
alsnog toegestuurd.

Affiche om kinderen te stimuleren naar school te gaan

