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Redactioneel
door Eric Bontenbal
Dit is alweer de vierde nieuwsbrief die we uitgeven. Dat betekent dan ook dat we inmiddels onze eerste
verjaardag gevierd hebben en dat we de toekomst rooskleurig tegemoet zien. Dat er meer te vieren is geweest
komt omdat we inmiddels van “Informele vereniging” veranderd zijn in een “Stichting”. Dat hebben we dan
ook gevierd met taart. Verderop in deze nieuwsbrief kunt u meer over onze stichting lezen. Daarnaast hebben
we besloten in een serie artikelen achtergrond informatie te geven over de diverse onderdelen van Navajeevan
Bala Bhavan. In dit nummer het eerste artikel dat gaat over het “Street presence team”. Verder aandacht voor de
afsluiting van de aktie van het Develstein College. Ik wens u veel leesplezier.

Het ‘Street presence team’
door Mark Bos
Naast dat we u via de nieuwsbrief op de hoogte houden
van het reilen en zeilen van onze stichting, vinden we het
leuk om u op een iets diepgaandere manier kennis te laten
maken met Navajeevan Bala Bhavan. Dit doen we door een
serie artikelen waarin we telkens ingaan op één specifiek
aspekt van het projekt.
Navajeevan Bala Bhavan is inmiddels uitgegroeid tot een
professioneel geheel, met vele sub-projecten, waar dus
veel over te vertellen is. In grote lijnen zou je het project
kunnen indelen in de fasen die een straatjongen doormaakt
bij Navajeevan. Vanaf het eerste contact op straat tot aan
het moment dat de jongen weer op eigen benen staat. We
spreken over jongens omdat meisjes door medewerkers van
Navajeevan worden ondergebracht bij andere organisaties
die zich specifiek richten op de opvang van meisjes.
Omdat het leven van een straatjongen uiteraard voor het
grootste deel plaatsvindt in de chaotische straten van de
stad, is het belangrijk dat er ter plekke al contact gelegd
wordt, daar waar de kinderen zijn; waar ze werken, spelen,
leven…. In dit artikel willen we u iets meer vertellen over
dat eerste contact, namelijk over het Street presence (de
aanwezigheid op straat) team.
Het grootste deel van de jongens leeft op straat omdat
ze op de een of andere manier een gebrek aan liefde,
zorg en aandacht hebben gehad. Zorg en liefde die ze van
volwassenen, hun ouders of andere familieleden, hadden
moeten krijgen. Ook lopen ze vaak van huis weg doordat ze
(te) weinig vrijheid krijgen, moeten werken of mishandeld
worden. Hierdoor hebben de jongens vaak weinig
vertrouwen meer in volwassenen. Het streetpresence team
is ervoor om weer een goed contact met de kinderen op te
bouwen, gewoon op straat, in het ‘gewone’ leven, om het
vertrouwen in volwassenen te herstellen.
Ze maken praatjes met de jongens op de plekken waar ze
veel rondhangen. Stations, werkplaatsen, achterbuurten,
bioscopen en winkelcentra zijn veelbezochte plaatsen. Ze
vragen waar ze mee bezig zijn, wat ze doen de hele dag,
hoe ze rondkomen, etc. Hierdoor leren de jongens dat er
nog mensen zijn die ‘zomaar’ om ze geven.

Vaak blijkt dan wel dat de jongens graag onderdak, een
goede maaltijd of medische zorg willen krijgen. De mensen
van het team vertellen de jongens dan dat er een project
is in de stad; Navajeevan Bala Bhavan, vlakbij het station,
waar ze altijd terecht kunnen als ze dat willen, voor
(medische) hulp of gewoon om even uit te rusten, tv te
kijken of hun verhaal te vertellen.. De jongens zullen nooit
gedwongen worden naar het project te komen, ze komen
altijd op vrijwillige basis.

Het team is er om de jongens te accepteren zoals ze zijn,
waardoor de jongens er na verloop van tijd zelf achter
komen dat er meer is dan hun ‘vrije’ leven op straat.
Langzaam komen ze los van hun ‘verslaving aan de vrijheid
van de straat’ en zo komen ze in een nieuwe fase van hun
leven en van het project Navajeevan terecht.
Het Streetpresence-Team heeft daarnaast ook een sterke
‘signaalfunctie’. Ze zijn vaak de eersten die weten wat
er op straat aan de hand is, wat er zoal gebeurt in het
straatwereldje. Ze weten de plekken waar veel jongens
rondhangen te vinden en bekijken hoe de situatie daar is.
Dat dit niet altijd zuiver is mag duidelijk zijn. Veel jongens
worden uitgebuit, zitten in bendes, worden misbruikt, etc.
Het team is er op die momenten vaak voor de jongens om
tot oplossingen te komen, in overleg met andere mensen
van het project, bijvoorbeeld door misbruik van jongens aan
te geven bij de politie.
De aanwezigheid op straat heeft naast het contact met
de straatjongens zelf ook een nevendoelstelling: contact

met de inwoners van de stad. Het team tracht de inwoners
van de stad bewust te maken van o.a. de straatkinderen
problematiek, de ernst van het probleem van kinderarbeid,
en ook geeft zij voorlichting over AIDS, geweld in families,
etcetera.. Dit doet zij door regelmatig samen met jongens
van het project de straat op te gaan voor educatief
straattheater of demonstraties met muziek en spandoeken.
Al met al een zeer dynamisch team dus, met wie enkelen
van ons zeer boeiende dagen hebben beleefd tijdens ons
verblijf.

We zijn een Stichting!
Graag delen wij u het heuglijke feit mede dat wij vanaf
heden een Stichting zijn. Onze informele vereniging Vrienden
van Navajeevan is officieel omgezet in ‘Stichting Vrienden
van Navajeevan’.
Op 7 maart 2003 reisden twee bestuursleden, Suzan
Nederlof en Ilona Seure, naar Veenendaal om daar tezamen
met de notaris de oprichtingsakte te ondertekenen.
Artikel 2 van de Stichting gaat over onze doelstelling, welk
wij hier graag willen vermelden:
1. De stichting heeft ten doel:
a. Het financieel ondersteunen van Navajeevan, een
Indiaas project dat zich inzet voor het welzijn van
straatkinderen en werkende kinderen in Vijayawada,
een stad in Zuid-India,
b. Het geven van voorlichting over straatkinderen en
werkende kinderen in India en over het project
Navajeevan in het bijzonder en voorts al hetgeen met
een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt
of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste
zin van het woord.
2. De stichting tracht haar doel onder meer te
verwezenlijken door middel van het werven van gelden
op alle wettelijk toegestane manieren.
Graag willen wij via deze Nieuwsbrief onze donateur
Dhr. J. Tijssen danken voor zijn reactie op onze oproep in
de Nieuwsbrief. Hierdoor werd het voor ons mogelijk geheel
kosteloos Stichting te worden. Dhr. Van Zanten danken wij
heel hartelijk voor het opmaken van de akte en zijn hulp bij
het laten passeren van de akte bij de notaris. Onze dank is
groot!

Vriendendag op 24 mei
Op zaterdag 24 mei wordt door de Stichting Vrienden
van Navajeevan een ‘Vriendendag’ georganiseerd. Deze
dag is bestemd voor iedereen die iets met onze Stichting
te maken heeft, of dat nu als donateur is, als verwante
organisatie, als vrijwilliger of gewoon als geïnteresseerde.
Inmiddels heeft u waarschijnlijk al een uitnodiging
ontvangen. Als u deze uitnodiging niet ontvangen heeft,
dan horen wij dat graag van u en sturen u die alsnog toe.
Op deze dag zullen ook father Koshy en Ms. Anu Dasaka
aanwezig zijn, directeur en assistant-directrice van
Navajeevan. Zij zijn in de periode in van 21 t/m 27 mei
in Nederland als onderdeel van hun Europese tour langs
subsidie verstrekkende organisaties. Zij vinden het erg
leuk om ook met u kennis te maken en uw vragen over
het project te beantwoorden.
Wilt u meer weten over deze dag, dan kunt terecht op
onze website:
http://www.ericbontenbal.nl/vrienden/nl/vriendendag.html
of u kunt een uitnodiging opvragen bij ons secretariaat:
Vrienden van Navajeevan
Billitonkade 2bis
3531 TE Utrecht
Tel: 030-2935818
E-mail: ilonaseure@hetnet.nl
U kunt zich via de website of per email ook opgeven
om aan deze dag deel te nemen. Als u zich nog niet
heeft opgegeven voor deze dag, doe het dan nu, via de
website of door de opgavestrook van de uitnodiging naar
het secretariaat terug te sturen. Voor een voorspoedig
verloop van de dag willen wij graag van tevoren weten
hoeveel mensen wij kunnen verwachten. Hopelijk tot
ziens op 24 mei!

Develstein College overhandigt cheque
Op vrijdag 19 december werd op het Develstein College
in Zwijndrecht de actie ’Develstein college voor India’
afgesloten. Het jaar 2002 stond voor de school in het teken
van het straatkinderenproject Navajeevan Bala Bhavan,
waarvoor zij zeer succesvol actie hebben gevoerd door
middel van een sponsorloop, een rommelmarkt en een
loterij.
Natuurlijk waren wij ook bij deze afsluitende dag
aanwezig. Op deze dag was voor de lagere klassen ook
de kerstviering, waarin door middel van een toneelstuk
het onderwerp tegenstellingen werd uitgedrukt. Dit was
natuurlijk een mooie afsluiting van de actie want het sloot
uitstekend aan op de achterliggende gedachte van de
inzamelingsactie gehouden voor ‘onze’ straatkinderen.
Als afsluiting van de viering werd het fenomenale bedrag
van 11.000 euro bekendgemaakt als het uiteindelijke bedrag
dat de actie heeft opgeleverd. De Vrienden van Navajeevan
kregen vervolgens uit handen van een van de organisatie
een symbolische cheque uitgereikt.
Het geld wordt overigens via Mensen in Nood naar
Navajeevan Bala Bhavan overgemaakt.
Een zeer succesvolle actie waarvoor we het Develstein
College langs deze weg graag nogmaals hartelijk willen
bedanken.

