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Redactioneel
door Ilona Seure
Vier bestuursleden zijn van de zomer naar India geweest! Eén van hen ging trouwen in Mysore Zuid-India,
drie anderen gingen naar zijn bruiloft. Daarna is de bruidegom op huwelijksreis gegaan en hebben de
andere drie bestuursleden een bezoek aan Navajeevan gebracht. Deze Nieuwsbrief staat in het teken van
ontwikkelingen: in India, bij Navajeevan en in het persoonlijke leven van onze bestuursleden…
Veel lees- en kijkplezier toegewenst!

Hét succes van Navajeevan
door Eric Bontenbal
Toen wij in augustus jl. een bezoek brachten
aan Navajeevan stonden er 35.779 van de straat
opgepikte kinderen geregistreerd. Daarvan waren
er inmiddels 18.789 teruggebracht naar huis. Dát
is, vind ik, het grote succes van Navajeevan. Ruim
18.000 kinderen die uiteindelijk niet op straat
terecht zijn gekomen maar weer veilig met hun
familie zijn herenigd.

5 kinderen in afwachting om door Abis naar huis
gebracht te worden.
ondervraagd en de gegevens worden geregistreerd.

Zonder tussenkomst van Navajeevan zouden deze
kinderen zeer waarschijnlijk een groot deel van hun
jeugd als straatkind hebben doorgebracht, om maar niet
te spreken van het leed waar hun familieleden mee te
maken zouden hebben gehad.
Het begint eigenlijk op het moment dat een kind wordt
opgemerkt door het street presence team, dat vooral
actief is op het station van Vijayawada. Wij zijn tijdens
ons bezoek met een aantal straatwerkers op pad
geweest naar het station van Vijayawada. Deze mensen
zijn elke dag aanwezig op het station en op een aantal
andere plekken in de stad waar straatkinderen zich vaak
ophouden. Zij onderhouden contact met een groepje
oudere jongens die hun zelfstandige straatleven niet
op willen geven. Maar het belangrijkste onderdeel van
hun werk is toch wel het “opvangen” van jonge kinderen
die vers op het station zijn aangekomen, na van huis
te zijn weggelopen. Zodra ze zo’n kind opmerken wordt
er contact gelegd en wordt het kind overgehaald om
mee te komen naar de shelter waar het kind wordt

Vaak blijkt het kind wel te weten waar het vandaan komt
en blijkt de reden van het weglopen niet van dien aard
dat het onmogelijk is om weer naar huis terug te keren.
Het kind wordt dan ook een voorstel gedaan om het
weer naar huis te brengen, waar het kind vaak wel oren
naar heeft. Het verblijft in dat geval 1 of meer dagen in
de shelter totdat er iemand van het ‘home integration
team’ (thuisbreng team) beschikbaar is om hem of haar,
eventueel tegelijk met een aantal andere kinderen, weer
naar huis te brengen.
En zo gingen wij op een zondag, samen met Abis van
het home integration team, Sunil naar huis brengen.
Normaal gesproken is dat een rit met de trein,
vervolgens de bus en/of een ritje met een autoriksja.
Echter, omdat wij meegingen werd het een rit in de Jeep.
Eerst naar het regionale politiebureau om te melden dat
de jongeman was gevonden en om te checken of hij als
vermist was opgegeven en vervolgens naar zijn dorp om
hem met zijn ouders te herenigen.
Sunil is 14 jaar en boos weggelopen van huis omdat hij
dacht dat zijn ouders zijn verjaardag waren vergeten.
Echt een impulsieve puber actie. Echter, met als gevolg
dat hij niet meer terug durfde naar huis, bang voor
de gevolgen. En zo had men hem op het station van
Vijayawada aangetroffen.
Bij aankomst in zijn dorp werd hij om de hals gevlogen
door zijn moeder die duidelijk zeer bezorgd en ontzettend van streek was. Men was dagenlang op zoek

geweest en de opluchting was dan ook zeer groot dat hij
weer terug was.
Tijdens zo’n thuisplaatsing wordt gelijk van de
gelegenheid gebruik gemaakt om de dorpsbewoners
voor te lichten over de gevaren die kinderen lopen als
ze van huis weglopen. Ook worden de dorpsbewoners
op de hoogte gebracht van Child Line, de kindertelefoon
(zie kader) waar men vermiste kinderen kan melden.
Daarnaast worden alle benodigde (contact)gegevens
verzameld en dienen de ouders een verklaring te
ondertekenen dat hun kind in goede gezondheid is
teruggebracht en dat ze goed voor hun kind zullen
zorgen.
De kindertelefoon ‘Child Line’ is opgezet om
kinderen in nood te helpen. Het heeft overal in India
meldpunten die te bereiken zijn door het gratis
nummer 1098 te bellen om een vermist kind op te
geven of om een kind dat op straat is gevonden aan
te melden. Navajeevan is mede initiatiefnemer van
Child Line Vijayawada en participeert daar actief in.
Tenslotte wordt een bezoek gebracht aan het plaatselijk
politiebureau om te melden dat het vermiste kind terug
is. Vaak is het kind wel bij de politie als vermist gemeld
maar is de politie niet bekend met de kindertelefoon.
Dus wordt gelijk van de gelegenheid gebruik gemaakt
om ook de politie voor te lichten over Child Line, zodat
bij een volgende melding gelijk contact kan worden
gelegd met Child Line. Toen wij op het politiebureau
waren werden gelijk ook de media ingelicht en schreef
Abis een persbericht. Er werd een foto gemaakt en de

Navajeevan anno 2010
door Ilona Seure
Van 18 t/m 23 augustus 2010 waren Eric, Heidi
en Ilona op bezoek bij Navajeevan. Na een warm
welkom en een korte mondelinge toelichting
op alle projecten en het voorstellen van alle
(nieuwe) coördinatoren zijn we vijf dagen op pad
geweest om de projecten te bezoeken. Wow!
Wij zijn enorm onder de indruk van wat er de
afgelopen jaren bereikt is.

Uiteindelijk is het voor Sunil en zijn ouders allemaal
goedgekomen.
volgende dag stond er een artikel in de krant. Ook dit
is bedoeld om nog meer mensen te informeren over
Navajeevan en Child Line, zodat nog meer kinderen
weer snel herenigd kunnen worden met hun ouders.
Wat opviel tijdens ons bezoek en participatie is dat de
manier van werken en registreren zeer verbeterd is de
laatste jaren. Zowel het werk van het street presence
team, de counseling, als het werk van het home
integration team is zeer professioneel. Je kan zien dat de
jarenlange ervaring zijn sporen heeft achtergelaten.

Op bezoek bij een klas in Autonagar
Ten eerste is de organisatie nog professioneler geworden. Het niveau van professionaliteit bij Navajeevan
is erg hoog: aan het niveau van documentatie en
registratie kan menig organisatie in Nederland een
voorbeeld nemen. Navajeevan heeft sinds 1993
Vervolg op laatste pagina

Op bezoek in de shelter
Lunch in Chiguru

Oudere straatjongeren worden bezocht door een
straatwerker bij hun ‘huis’ op het station.
Carrom is bijzonder populair in de shelter

Fruits of Navajeevan: De volwassen ‘straatkinderen’
blijven betrokken bij Navajeevan, hun familie .....

Straatjongen verzamelt plastic op het station....

Vervolg van pagina 2, ‘Navajeevan anno 2010’
alle kinderen waarmee zij contact hebben gehad
op papier geregistreerd. De gegevens van al deze
kinderen, nu bijna 36.000, zijn ingevoerd in een
geavanceerde database (Homelink). Deze database is
(beveiligd) gekoppeld aan een landelijk opererende
website: missing child search, om vermiste kinderen
te vinden. Deze website is een initiatief van Don
Bosco India en
van Navajeevan
in Vijayawada, in
samenwerking
met - en mede
gefinancierd
door - Cordaid
Nederland en
Unicef India.
De website
is onlangs
gelanceerd. Op dit moment zijn alleen nog de
Indiase Don Bosco organisaties aangesloten maar er
wordt gewerkt aan aansluiting van zoveel mogelijk
organisaties werkend voor straatkinderen en vermiste
kinderen in heel India. Door de samenwerking van
Navajeevan met Child Line, Missing Child Search en
andere netwerken die regionaal of landelijk opereren,
zijn de mogelijkheden om kinderen in nood te helpen
ontzettend toegenomen.
Er is zoveel meer ontwikkeld, veranderd, verbeterd,
uitgebreid. Ik zou het u wel allemaal willen vertellen,
maar dan zal de nieuwsbrief enkele tientallen
pagina’s lang worden… Concluderend zou ik daarom
willen zeggen dat de werkzaamheden van Navajeevan
steeds sluitender worden. Hiermee bedoel ik dat voor
ieder kind een traject op maat wordt aangeboden,
passend bij zijn of haar behoeften en mogelijkheden.
Eveneens bedoel ik hiermee dat er actief gezocht
wordt naar kinderen in nood: er wordt niet enkel
afgewacht totdat er een melding komt, maar er
wordt actief naar hen gezocht. Voorbeelden zijn
het streetpresence team dat 24 uur per dag op het
treinstation aanwezig is om straatkinderen op te
vangen, maar ook in Autonagar (industriegebied)
wordt iedere ochtend gezocht naar werkende kinderen
die door hun eigenaar/werkgever verstopt worden.
Tenslotte is er een team van medewerkers die langs
de deuren gaan om gezinnen die getroffen zijn met
HIV/AIDS te vinden en te helpen. Het doel hiervan is
om dit onderwerp bespreekbaar te maken en hulp
aan de kinderen te bieden. Bovendien zijn steeds
meer mensen bekend met het werk van Navajeevan
en helpen bewoners actief mee. In de dorpjes rondom
Vijayawada (waar kinderarbeid en out-of-school
kinderen nog veel voorkomen) ontstaan steeds
meer child safety nets: netwerken bestaande uit
actieve bewoners die zich inzetten voor het welzijn
van kinderen. Ook kinderen zelf zetten zich actief
in door middel van kinderparlementen. Het is zo
mooi om te zien hoeveel mensen zich met liefde en
betrokkenheid inzetten voor al deze kinderen. En mét
resultaat.

Persoonlijke bestuursnieuwtjes
We hebben er weer twee hele jonge Vriendinnen bij
gekregen. In juni is Louise geboren, de dochter van
Hanneke en haar vriend Samuel.

Twee maanden later hebben Chrisje en Jeroen hun
tweede dochter gekregen: Daantje. Welkom in ons
midden meiden!!

Mark is met zijn Indiase liefde Kriti getrouwd. 3 dagen
feest, een geweldige bruiloft!
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