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Redactioneel
door Mark Bos
Drie dagen geleden ben ik terug gekomen van een korte trip naar India. Helaas had ik geen tijd om
Navajeevan te bezoeken; ik zat aan de andere kant van het land. Maar het bezoek heeft me wel weer
met de neus op de feiten gedrukt van de situatie in India. Het land ontwikkelt zich ongekend hard; de
winkelcentra, bioscopen en dure appartementen knallen als paddenstoelen uit de grond. Tegelijkertijd
blijft deze nieuwe wereld voor het grootste deel van de bevolking onbereikbaar. Het lijkt er zelfs op
dat voor deze mensen de wereld om hen heen steeds ontoegankelijker aan het worden is. Zo mag je in
sommige winkelcentra alleen naar binnen als je eruit ziet alsof je geld te besteden hebt. Mensen in India
die zich inzetten voor degenen aan de onderkant van de samenleving verdienen alle ondersteuning.
Het werk van Navajeevan blijft daarom van het grootste belang, en het blijft me inspireren. Ook in deze
nieuwsbrief vindt u weer verhalen vanuit Vijayawada; over het meisje Banda Rani dat weer hoop heeft
voor de toekomst, en het verslag van een indrukwekkend afscheid van vrijwilligster Joanne. Daarnaast
gaat deze nieuwsbrief ook over onze stichting. Ilona schrijft over de laatste ontwikkelingen in het
bestuur, en doet een belangrijke oproep voor nieuwe ondersteuning. Daarnaast kunt u ook de financiële
resultaten van het afgelopen jaar bekijken. Veel leesplezier gewenst!

Banda Rani
Vertaald door Chrisje van Rens
Voor Banda Rani uit Chodavaram is het leven al sinds
haar kindertijd niet meer dan proberen te overleven.
Ze zag haar moeder, Bhgyalakshmi, worstelen opdat
haar kinderen, Banda Rani en haar broer Prashant een
opleiding konden krijgen. Haar vader en haar moeder
zijn dagloners in de landbouw. Vader is een dronkenlap
en heeft nog nooit verantwoordelijkheid voor zijn gezin
genomen. Het enige wat hij deed was drinken, kaarten
en zijn vrouw en kinderen slaan. Moeder regelde het
huishouden door kleine beetjes geld te sparen en dat
onder de haviksogen van vader weg te houden. Er waren
tijden dat er niets te eten was, maar Bhgyalakshmi liet
haar kinderen nooit thuis van school. Haar sterke wil om
haar kinderen te laten studeren bracht Banda Rani en
Prashant uiteindelijk naar Navajeevan.

bemiddeling van mevrouw Vani konden ze weer terug
naar huis maar al na een paar dagen echter begon vader
zijn vrouw weer te slaan. Moeder verliet daarop met
haar kinderen het huis, kreeg bij een tante onderdak en
vroeg Navajeevan om te helpen, zodat de kinderen weer
naar school zouden kunnen gaan.
Op dit moment zit Banda Rani in het tweede jaar van
de commerciële opleiding aan het BJT College ( hoger
onderwijs) en haar broertje Prashant naar de tweede
klas van de middelbare school.
Banda Rani vertelt dat ze het nooit tot dit niveau
van onderwijs geschopt zou hebben zonder de
vastberadenheid van haar moeder en de hulp van
Navajeevan. “Het is een droom, door onze gezinssituatie
en het kleine inkomen van mijn moeder, had ik me
nooit kunnen voorstellen ooit zover te komen.” Ze
wil afstuderen en haar MBA (master of business
administration) halen zodat ze een goede baan krijgt en
in de toekomst voor haar moeder kan zorgen.

Afscheid
door Joanne van der Werff
In de vorige Nieuwsbrief heeft u kunnen lezen
dat er Nederlandse vrijwilligers waren in
Vijayawada, bij Navajeevan. Stella is alweer
een tijdje terug in Nederland en Joanne zal na
een korte rondreis ook naar huis vertrekken.
Haar afscheid is niet ongemerkt voorbij gegaan.
Hieronder leest u haar verhaal:
In 2007 zat Banda Rani in de 2de klas van de
middelbare school toen ze stopte met school. Haar
vader had namelijk zijn vrouw en de twee kinderen
het huis uitgegooid toen Banda Rani en Bhgyalakshmi
weigerden op een huwelijksaanzoek voor Banda
Rani in te gaan. Haar moeder zocht daarop hulp bij
mevrouw Vani van Hitoshi, de vleugel van Navajeevan
voor vrouwenemancipatie en gezinshulpverlening. Na

Wauw.. ik heb echt een onvergetelijk afscheid achter
de rug.. Afgelopen vrijdag was mijn laatste dag in
Chinnari. De kinderen en leraressen waren al de hele
week geheimzinnig aan het doen over mijn “goodbye”
party..
Toen ik vrijdag aan kwam rijden in de rickshaw,
kwamen alle kinderen gillend naar buiten gerend. Ik
had een sari aangedaan, dus iedereen begon ook nog
eens spontaan te klappen en te juichen.

Hersteld na overstroming
Eenmaal binnen moest ik eerst mee naar een
andere kamer, waar wel 5 meiden klaarstonden
om mij als een echte “Indian girl” op te maken.
Mijn haren werden gevlochten met bloemen, mijn
armen en handen werden versierd met henna, mijn
voeten werden geel gemaakt, ik kreeg oorbellen in,
armbanden om, een bindi, poeder in mijn gezicht etc.
Na de make-over stapte ik het klaslokaaltje in. Daar
waren alle kinderen, de oudere meiden, de leraressen
en zelfs mensen uit het dorp. Allemaal in nette kleren
en met bloemen in hun haren. Er stond een tafel en
een stoel klaar, waar ik moest gaan zitten. Toen zag
ik ineens dat er een enorme taart op de tafel stond,
versierd met gekleurde bloemen en “Happy Farewell
Joanne” erop. Zo lief!
Er werd een ritueel uitgevoerd met bloemenkransen,
vuur dat om me heen werd bewogen, ik kreeg gele
strepen in mijn nek, er werd gezongen en door
iedereen bloemblaadjes naar me gegooid. Echt
bijzonder. Dit allemaal om ervoor te zorgen dat ik
weer veilig thuis kom.
Tenslotte werden er speeches gehouden.
Iedereen mocht iets zeggen over wat zij zich van
mij herinneren. “Door Joy ben ik niet meer bang
van water!”, zei een jongetje.. “Joanne heeft
ervoor gezorgd dat Chinnari er nu als een echte
school uitziet”, zei een lerares. “Door Joy kan ik
nu Nederlandse liedjes zingen”, zei een meisje.
“Met hulp van Joy hebben we nu meer discipline in
Chinnari”, zei een lerares.
Toen kwamen alle kinderen me een bloem geven, ik
kreeg zelfs cadeautjes van sommige mensen.. Echt,
een hele mooie dag om nooit te vergeten!

door Heidi Timmerman
Na de vernietigende overstroming in oktober vorig
jaar is Chiguru nu weer helemaal opgeknapt en vol
leven. De wegen zijn opnieuw aangelegd. Na de grote
schoonmaak is alles opnieuw geverfd met frisse kleuren.
De verwoeste generator is vervangen door een nieuw,
krachtiger en geluidslozer exemplaar om de vele
elektriciteitstoringen op het net op te vangen: er is een
soort gassysteem geïnstalleerd dat gerund kan worden
op de mest van het vee in het nabijgelegen dorp. Er is
opnieuw audio- en videoapparatuur aangebracht en
de airconditioning in de trainingsruimten is vervangen.
De aanleg van een nieuw drainagesysteem is nog in de
maak. Bijgevoegde foto’s geven een impressie van dat
alles!

Financieel verslag

Vrijwilligers gezocht!

door Eric Bontenbal
In 2009 hebben we met elkaar € 8492,60 bij elkaar
gebracht. Het grootste deel daarvan komt van de
periodieke en eenmalige donaties. Daarnaast hebben
we specifieke bijdragen mogen ontvangen ivm de
overstroming van Chiguru, in het najaar, en heeft ook
de ansichtkaartenactie een mooi bedrag opgeleverd.
Al met al kunnen we zeggen dat 2009 een goed jaar is
geweest waarin we een herstel zien van de inkomsten
ten opzichte van de 2 voorgaande jaren.
Met Navajeevan is in het voorjaar van 2009 afgesproken
dat onze bijdragen voortaan op basis van projecten
worden besteed. Navajeevan stuurt ons een of meer
projectvoorstellen. Wij maken geld over voor zo’n
project en ontvangen vervolgens een financieel verslag
waarin wij kunnen zien hoe het geld is besteed. In
december hebben wij een projectvoorstel gekregen
voor Chiguru. De voormalige sponsor van Chiguru had
om interne redenen besloten om de steun voor het
kinderdorp stop te zetten waardoor het project opeens
geen inkomsten meer had. Wij zijn absoluut niet in
staat om dat hele project te dragen maar hebben wel
besloten om in elk geval een deel van het project te
steunen met een bedrag van €14.000. Dat bedrag is in
het eerste kwartaal van 2010 overgemaakt. Navajeevan
heeft inmiddels aangegeven dat zij in onderhandeling
zijn met een organisatie die Chiguru in zijn geheel wil en
kan gaan steunen. Onze bijdrage is daarbij dus een zeer
welkome overbrugging.
Hieronder vindt u de cijfers van 2009.

Inkomsten:

Donaties
Overstromings bijdragen
Kaartenaktie
Rente

Uitgaven:

Kosten Postbank
Kamer van Koophandel
Ansichtkaarten

Balans per 01-01-2009
Activa
Bank
Spaarrekening

Passiva

Vermogen

Balans per 31-12-2009
Activa
Bank
Spaarrekening

Passiva

Vermogen

€
€
€
€
€

6.666.49
1.000,00
826,11
73,28
8.565.88

€
€
€
€

112,95
26,14
496,86
635,95

€
€
€

2.416,44
5.161,73
7.593,65

€

7.593,65

€
€
€

1.838,57
13.685,01
15.523,58

€

15.523,58

door Ilona Seure
Het aankomende jaar zullen er weer enkele
bestuurswisselingen plaatsvinden. Zowel Heidi als
Eric hebben aangekondigd binnen een jaar hun
bestuursfunctie te willen neerleggen. Dit betekent
echter niet dat zij niet meer actief zullen zijn voor de
stichting. Zij zullen als vrijwilliger betrokken blijven.
Zo zal Eric als vanouds de lay-out en verzending
van de Nieuwsbrief blijven verzorgen. Heidi wil
zich voornamelijk richten op ‘losse’ projecten zoals
bijvoorbeeld ons ansichtkaartenproject, waar ook zij
de drijvende kracht achter is geweest.
Inmiddels heeft zich al één nieuwe kandidaat
aangemeld om een bestuursfunctie te vervullen.
Wij zijn echter op zoek naar nog een of twee
nieuwe bestuursleden. De belangrijkste taak is
het meedenken en beslissen over het beleid en de
activiteiten van de stichting. Omdat de stichting
prima draait, vergt het geen grote tijdsinvestering.
Naar eigen wens kun je er meer of minder tijd aan
besteden. Dit is vooral afhankelijk van hoe actief je
ook in de uitvoering van activiteiten zou willen zijn.
Daarnaast zijn we op zoek naar vrijwilligers die zich op
wat voor wijze ook willen inzetten voor onze stichting.
Dit kan bijvoorbeeld door onze stichting meer
bekendheid te geven bij bedrijven en verenigingen,
maar ook door werkzaamheden te verrichten voor
nieuwsbrief of website, zoals het redigeren van
teksten of het vertalen van onze nieuwsbrieven. Eigen
suggesties horen we graag!
Voor de functie van bestuurslid gaat onze voorkeur
uit naar iemand die voor korte of lange tijd bij
Navajeevan is geweest. Wil je meer informatie over
de vrijwilligersmogelijkheden of je kandidaat stellen
als nieuw bestuurslid van onze stichting? Neem dan
contact op met Ilona Seure (interim-voorzitter), via
ilona@vrienden-van-navajeevan.nl
of tel. 06-27250907.
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