Samen werken aan een betere toekomst
Inleiding

Inhoudsopgave:

Voor u ligt de vierde nieuwsbrief van de Stichting Benaresfonds. We vertellen u over de laatste ontwikkelingen en geven verslag van de
projecten en activiteiten van het afgelopen jaar.
Uiteraard kunt u ook lezen over de toekomstplannen en wensen. Frans Baartmans (ook wel
Father Francis genoemd) doet verslag vanuit
India. In deze nieuwsbrief ook een indruk en
foto's van het bezoek aan India, in januari 2012,
bij het Ashray Social and Health Centre
(voortaan genoemd Ashray), dat wij steunen.
We zijn blij dat Ashray, dankzij de vele giften
van de afgelopen tijd, een aantal projecten kan
starten, onder andere het TBC-project en het
pleisterproject.
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Onze doelstelling:
Verbetering van de leefomstandigheden van
mensen in Varanasi die lijden onder zowel materieel als immaterieel tekort, met name in de
wijk Nagwa. Goed onderwijs en goede gezondheidszorg zijn van groot belang. Ze vormen de
basis om de structurele oorzaken van verarming
aan te pakken. Onze stichting ondersteunt de
sociaal werkprojecten, medische zorg, het naaiproject en de coöperatieve tuinen.
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Ashray centrum
Nieuwsbrief 2012

Editie 1 jaargang 4
Oplage: 650 stuks

Van de adjunct-directeur Shiva
De tijd vliegt! Er is alweer een jaar voorbij. Ik vind
het fijn mijn werk als adjunct-directeur na mijn
proeftijd van zes maanden te kunnen continueren.
Er was voor mij vanaf het begin genoeg te doen.
Veel dingen tegelijk vroegen aandacht: de financiën
beter stroomlijnen, teambuilding en versterking van
de diverse afdelingen in Ashray; ieder staflid heeft
zijn eigen verantwoordelijkheid. Bovendien wordt
de missie van Father Francis voor iedereen duidelijker.
De belangrijke punten van het afgelopen jaar:
 het stroomlijnen van het organisatiebeleid, zodat iedereen weet
waar hij/zij aan toe is.
 het minimaliseren van de kosten en het maximaliseren van de
opbrengsten.
 een warm gevoel van welkom voor iedereen die binnenloopt in
Ashray.
 werken aan een open sfeer in Ashray.
 opbouw van een goed netwerk met gelijkgestemde mensen en organisaties.
 nieuwe initiatieven worden bedacht en gepland.
 een groter aantal patiënten wordt verzorgd in de kliniek.
 er is gestart met een uitgebreid TBC-onderzoek en behandeling van
kinderen met TBC.
 ondanks de slechte klimatologische omstandigheden zijn de leden
van de coöperatieve tuin meer dan tevreden.
 men is tevreden over de zorg die wij geven aan patiënten met diverse oogziekten.
Plannen voor de nabije toekomst:
 een bewustwordingsprogramma en eventuele behandeling van de
TBC-patiënten en vermoedelijke TBC-patiënten, om verdere uitbreiding zoveel mogelijk te voorkomen.
 de voorgestelde "microkredieten" zullen veel gezinnen helpen om te
overleven.
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schooltuinproject voor de scholieren van de Ashray-school, waar ze
de basisprincipes van het tuinieren leren.
 de staf krijgt trainingen aangeboden om hun deskundigheid te bevorderen.
 plannen maken voor het inrichten van een computerlokaal in de
tuin.
 starten met het bepleisteren van de huizen.
Uiteindelijk hopen we de mensen uit de wijk Nagwa, die we nu nog
ondersteunen, in de toekomst als zelfstandige partners te begroeten.
Shiva


Een greep uit de projecten
De coöperatieve tuin
Manish en zijn moeder werken beiden in de
tuin. Ze staan de tuinleden bij, houden de
wacht in de tuin, leren de mensen hoe ze
groenten moeten verbouwen. Tevens helpen ze met het irrigeren van het land en houden ze de administratie bij.
Manish schrijft trots: ”Green heaven on the
earth for Nagwa slums! De tuin geeft veel
voldoening voor de mensen die er groenten verbouwen. Het leven
wordt steeds duurder, dus het is fijn als je dan je eigen groenten kunt
verbouwen. Ze willen geen kans missen om het volgende gewas te
zaaien. Ze verbouwen nu aardappels, uien, knoflook, radijs, tomaten,
aubergine, kool en bloemkool. De meesten geven de voorkeur aan het verbouwen
van lang houdbare groenten, zoals aardappels, uien en knoflook. Dit jaar werd er
van 40 perceeltjes 2020 kilo aardappels
geoogst”.
In de grote tuin zijn voorbereidingen getroffen voor de inrichting van een computerlokaal. De bedoeling is, dat de tuinleden en hun kinderen hier een goede computeropleiding kunnen krijgen.
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Door een andere sponsor werd
een sportveldje in de grote tuin
betaald.
Naast eigen gebruik voor de leden, genereert dit extra inkomsten door verhuur aan mensen uit
de buurt.

Social work: het pleisterproject
Het pleisterproject omvat 100 huisjes (165 vertrekken) die moeten
worden bepleisterd; muren moeten worden hersteld, verstevigd en
verankerd. De bewoners zelf worden zoveel mogelijk bij dit project
betrokken: ze betalen mee naar draagkracht en helpen mee voor zover
ze kunnen. Aan de basis van
het werk van onze stichting
staan de mensen uit Nagwa
met hun initiatieven en eigen
inzet. Voor het gevoel van
eigenwaarde is hun eigen bijdrage essentieel.
De klus is te groot om alle
woningen tegelijk te behandelen; er wordt deze zomer,
voor zover de regenperiode
het toelaat, begonnen met
tien woningen van mensen die al wat van de kosten bijeen gespaard
hebben. Deze start is ook bedoeld als stimulans en inspiratie voor de
overige bewoners. Het project wordt geleid door Shiva.
De kliniek: het TBC-plan
Tuberculose (TBC) is een groot probleem in de wijk. Ashray vindt de
aandacht voor de preventie en behandeling daarom erg belangrijk.
Sangram, de sociaal werker, deed een onderzoek en interviewde alle
families. Er zijn op dit moment 89 risicofamilies. Dit onderzoek vorm4

de de basis voor het TBC-plan. We zijn erg blij, dat we dankzij grote
en kleine giften het TBC-plan financieel kunnen ondersteunen. Dit plan
bestaat uit drie onderdelen:
 een voorlichtingsprogramma: met folders, bijeenkomsten met artsen en verpleegkundigen waar de hygiëne
en leefomstandigheden besproken worden.
 screening van 323 kinderen
onder de veertien jaar, met
zo nodig een behandeling.
 continueren van de begeleiding en behandeling van de volwassenen die reeds besmet zijn.
Oogoperaties
Ashray heeft een bevriende arts bereid gevonden de oogoperaties gratis uit te voeren. Dat scheelt een hoop kosten. Het afgelopen jaar werden er veel mensen onderzocht op staar en andere oogziekten en kregen mensen een financiële bijdrage voor onderzoek, het kopen van
een bril en medicijnen.
Het naaiproject
Naast het naaicentrum op Ashray, is er ook een dependance die 12 km
verderop, in het dorp Mudadev is gelegen. Op dit moment krijgen er acht jonge
vrouwen les. Dankzij een gift die we voor
vijf jaar lang toegezegd hebben gekregen,
is Ashray in staat meisjes en vrouwen hier
op te leiden. De lerares in Mudadev, alle
materialen en machines worden hiervan
betaald. De cursisten betalen lesgeld waarmee ze de helft van de kosten van de machines bijdragen. De andere helft wordt
hen geschonken, als ze de cursus met succes
afronden. Op deze manier kunnen ze wat
geld besparen door hun eigen kleding te
maken. Sangeeta (16 jaar) bijvoorbeeld,
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woont samen met haar moeder en broertje. Nadat
haar vader drie jaar geleden overleed, moest ze stoppen met school. Nu zitten zij en haar moeder op naailes om zo aan wat geld te kunnen komen door ook
voor anderen kleding te maken. Later wil ze ook weer
naar school.
Sangram
In de toekomst: computerlessen in de tuin
Dankzij uw steun is er in de grote tuin het afgelopen jaar een mooie
extra ruimte gebouwd. De bedoeling is dat er later een klaslokaal van
wordt gemaakt, waar computerles wordt
gegeven aan de leden van de coöperatieve tuin en hun kinderen. Het is van groot
belang dat ook de mensen in Nagwa kennis nemen van computers. Het vergroot
hun kansen op een baan. Op dit moment
zijn we op zoek naar sponsors voor dit
project.

Frans Baartmans schrijft
Hieronder volgen enkele beschouwingen van Frans Baartmans die hij
vanuit India heeft geschreven:
Voor Hindoes is Benares de door de god Shiva geheiligde stad aan de
Ganges. In deze stad staat Ashray aan de Panchakroshi Road, de gevierde pelgrimsweg rond de stad. De oudste teksten waarin de Panchakroshi Road genoemd wordt, dateren uit de twaalfde eeuw. Opgegraven
resten van oude tempels aan de pelgrimsweg tonen aan dat de Panchakroshi Road zelfs nog eerder bestond. Verscholen achter Ashray, ligt de
Nagwa Dalit wijk (hierna Nagwa genoemd), alsof deze niet gezien zou
mogen worden. De mensen in de wijk maken deel uit van de vele miljoenen vroegere „onaanraakbaren‟. Onder leiding van hervormers in
de 1920er jaren kozen zij de naam „Dalits‟: „gebrokenen‟,
„onderdrukten‟. Zonder aan anderen voorbij te gaan, gaat het Ashray
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om een voortgaande betere toekomst voor de mensen in de wijk.
De Stichting Benaresfonds ondersteunt Ashray‟s maatschappelijk werk,
de medische zorg, de coöperatieve tuin, de rechtsbijstand en de cursus

kleermaken voor jonge vrouwen. De nieuwsbrieven houden u ervan
op de hoogte. U kunt ook kijken op www.benaresfonds.nl. De Stichting Benares Schoolfonds ondersteunt het onderwijs in Ashray, de
Ashray School, het hart van Ashray. De kinderen krijgen hier ook elke
dag hun schoolmaaltijd. Onderwijs voor de leergierige jonge generatie
in Nagwa ontwikkelt zich heel snel. Het staat te lezen op
www.benaresschool.nl
Een aantal onder jullie hielp Ashray in de school, in de wijk of in de
coöperatieve tuin. Anderen wilden gedurende hun Indiareis Ashray niet
missen en kwamen er speciaal op bezoek, omdat het werk hen aangaat. Leden van het bestuur van de Stichting Benaresfonds en van de
Stichting Benares Schoolfonds waren er op bezoek.
Centraal in Ashray‟s werk staan respect en herstel van respect voor de
menselijke waardigheid van Dalits. Die wordt hen vaak op vele manieren geweigerd. Ze zijn zich ten volle bewust dat India‟s kastengeschie7

denis hen naar de marge verwees, hen buitensloot. Hun geschiedenis
heeft Dalits verwond. Alle vormen van kennisoverdracht werden de
lage kasten en kastelozen eeuwenlang onthouden, ook burgerschap en
rituele status.
Kort voor Amarenth uit Nagwa twee jaar geleden op 62-jarige leeftijd
stierf aan tuberculose, een wijd verspreide ziekte in de wijk, stond hij
erop dat een interview afgenomen werd. Hij wilde een boodschap
achterlaten:

“Toen ik opgroeide realiseerde ik me dat ik een kasteloze was. Ik had
geen plaats in de maatschappij. De hoge kasten wilden nooit dat we
vooruitgang zouden
maken. De grondoorzaken van onze beklagenswaardige situatie
zijn armoede en gebrek
aan onderwijs. Het religieus ritueel en de traditie van de orthodoxe
Hindoes sloten ons buiten. De religieuze leiders en goeroes wilden
geen veranderingen
aanbrengen in die ongewenste traditie. Daar lijden we nu onder. We moeten dit veranderen.”

Denken in kasten
Ashray en de mensen in Nederland, werken samen met de Dalits aan
hun bevrijding van een ideologische maatschappelijk-religieuze constructie die de kastenpiramide in stand houdt. India‟s Dalits zijn nog
steeds kwetsbaar. Discriminatie tegen hen is gebaseerd op de oude
maar nog steeds geldende wetboeken – Dharmasastras - en op de door
de hoge Brahmaanse kaste volgehouden claim dat Dalits een onreine
geboorte ten deel is gevallen en daarom verontreinigd zijn.
Het probleem is dat een overgroot deel van de Indiërs die in hogere
kasten geboren zijn, dit nog steeds gelooft en hier ook naar handelt.
Bovendien wordt vrij algemeen aangenomen dat mensen hun eigen lot
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is beschoren in overeenstemming met hun vroegere karma‟s; zowel
hun eerdere goede als hun eerdere slechte levens. Die karmatheorie
accepteren Dalits niet meer. Ze zouden anders de hoge kasten hun geprivilegieerde status moeten gunnen en zichzelf moeten veroordelen.
Ram Dulari uit Nagwa, een vrouw van 70 jaar, zegt in een interview:

“De mensen in de nieuwe wijken denken nog hetzelfde. Hun houding
tegenover de Nagwa Dalit wijk en hun gevoelens vertonen nog dezelfde diepgewortelde gewoonten en zienswijzen. Die zijn tegennatuurlijk
en immoreel. Ze kennen de ware Hindoe geloofstraditie niet. Zij hebben geen tijd om te lezen en de schriften te doorgronden.”
De politiek-economische ommezwaai
De politiek-economische ommezwaai is er mede oorzaak van dat de
kloof tussen arm en rijk blijft bestaan. De rijken hebben er baat bij.
Sinds 1991 viert dwingend privé kapitaal hoogtij in India. Iedereen ziet
dat. Een kloof tussen arm en rijk was er altijd in het land. “Global India” voelt zich echter onbehaaglijk bij de “Two India‟s”. “India‟s Boom
and India‟s Gloom”, zoals kritische media ze typeren, een beschamende smet op India‟s blazoen. Hieronder een voorbeeld van de uitwerking van deze politiek-economische ommezwaai.
Opgeruimd staat netjes
Dit is het verhaal van Bhaggodevi. Eén van mijn buurvrouwen uit
Nagwa. Bhaggodevi zat al jaren met haar
groentehandel op straat bij de grote poort aan
de universiteitsstraat. Een paar gewassen jutezakken en plastic met zorg op de grond gespreid. Een paar manden met verse groenten
erop. Bij feestelijke gelegenheden kocht ze poffertjes en andere lekkernijen in voor de verkoop. Met het lichtfeest Diwali verkocht ze uit
klei gemaakte kleurig geverfde beeldjes van
Lakshmi, de godin van rijkdom en welvaren.
Ze stonden uitgestald naast de groenten, vielen
goed op. Bhaggodevi hoopte dat de godin
Lakshmi haar niet zou vergeten.
Ze zette haar bedrijfje op met een krediet van
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het Benaresfonds. Het liep goed. Er kwam wat geld binnen. Ze moest
de politie maandelijks wel wat toestoppen om er te mogen zitten.
Liet de godin Lakshmi haar twee jaar geleden in de steek? Er kwam een
rij nieuwe winkels “met glazen deuren”. Er kwam een winkel met mobiele telefoons en andere apparatuur, een duur
middenklasse restaurant
en er werden twee flats
neergezet. Bhaggodevi
verwonderde zich. Ze
moest met een heel stel
anderen het veld ruimen. Waarheen? Het
werd hen niet gevraagd.
Bhaggodevi had geluk.
In de coöperatieve tuin
kwam een perceel vrij. Zo heeft ze nog groenten voor het gezin. Maar
Bhaggodevi en de anderen zijn hun inkomen kwijt. “Waar is het menselijk gezicht van liberalisering?” vraagt Balmuri Natrajan zich af in zijn
essay, „Essentially Polluted: Untouchability, Caste and Diversity‟ 2009.
Er wordt gebouwd aan een betere toekomst
Ashray en de mensen van Nagwa voelen zich gesteund door de wetenschap dat de Stichting Benaresfonds wil bijdragen aan de strijd tegen
wijdverspreide tuberculose in de wijk en aan het pleisteren van de woningen. Het zijn twee omvangrijke projecten, alle twee van vitaal belang voor de toekomst van de wijkbewoners. Er zal veel tijd in gaan
zitten. Tijd is er voldoende in het land van Boeddha‟s eeuwig draaiende wiel. Belangrijk is wat de mensen zelf kunnen inbrengen.
In het overbevolkte Nagwa wonen de mensen dicht opeengepakt. Ruime behuizing is niet mogelijk. Goed onderhouden woningen, hoe klein
ook, zijn dat wel. Die bevorderen ook de gezondheid van de bewoners.
Het pleisterproject ligt in het verlengde van eerdere zorg voor betere
behuizing. Het ging toen, dat bleek, om meer dan alleen bakstenen,
cement en een dak.
Het ging ook om “Har Har Mahadev!”
10

“Har Har Mahadev!”
Een luid triomferend “Har Har Mahadev!”, “Eer aan onze grote god
Shiva” weergalmde, wanneer een krot of een vochtige lemen hut omver werd gehaald en een nieuwe stenen woning verrees. Betere dagen
braken aan. Hoop gloorde. Een glimlach streek over de gezichten van
afgematte vrouwen. Mannen, vol zelfvertrouwen en trots, speelden
met hun kinderen. De mensen richtten zich op. De kreet “ Har Har Mahadev!” was niet alleen gericht tot god Shiva. Het was ook een verwijt
aan de overheid die zich nooit om Nagwa had bekommerd. Het was
een kreet van verzet.
De vreugde om een nieuwe woning had ook een helende invloed op
wat de bewoners hun “kamzori” noemen, het Hindi woord voor
“zwakte”. Hun kamzori is niet alleen hun lichamelijke zwakte veroorzaakt door tekort, door armoede. Het duidt ook op geestelijke kamzori: moe zijn en niet weten waarom, hopeloosheid, neerslachtigheid. Ik
ontdekte het verstikkende, grievende gevoel van hun onderdrukking
door “degenen die hen kamzoor, zwak maken”. Is er geen uitweg, dan
heet het: “bhagwan ki marzi hè”, “Gods wil”.
In de ideologie van de wijk en in het sociaal-politiek taalgebruik zijn
het de hoge kaste Brahmanen, de landeigenaren en de handelaren die
de bewoners zwak, kamzoor maken. Ze worden vaak in één adem genoemd. Ze hebben alle voorrechten. De kreet “Har Har Mahadev!”
gold ook voor hen, een verwijt aan de onderdrukkers. De mensen hadden zich eerder niet durven afzetten tegen hun onderdrukkers. Ze durfden hun tegenweer geen stem te geven.
De woningbouw wakkerde hun verzet en strijdbaarheid aan, genezende balsem op een diepe wond, hun kamzori. Ze voelden zich sterk. Zo
begon de opstanding in Nagwa. Het Benaresfonds hielp daaraan mee.
Wetgevingen ter bescherming van Dalits verbieden de aankoop van
Dalit grondeigendom door niet-Dalits. Al sinds een paar jaar letten de
wijkbewoners goed op. Zou dreiging op de loer liggen, zouden ze onmiddellijk een protestdemonstratie houden en naar de rechter stappen.
Om toch te voorkomen dat ook maar iemand beslag zou kunnen leggen op de grond waarop Nagwa nu staat, is het van groot belang dat
de woningen gepleisterd worden. Het helpt de mensen eigendom van
de grond waarop de huizen staan te consolideren en zich nog meer te
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profileren. Het project is een herhaling van de kreet “Har Har Mahadev!”, bouwen aan een betere toekomst.
Voor het slagen van het pleisteren van woningen en de bestrijding van
tuberculose kan Nagwa putten uit eigen menselijke krachtbronnen. Die
dragen bij aan gezamenlijke onderneming.
Deelname in de wijk aan politieke besluitvorming sinds de oprichting in
1984 van de Bahujan Samaj Party, de Dalit politieke partij, heeft de
wijk in niet geringe mate verenigd in voortgaand verzet tegen discriminatie en achterstelling. De projecten zullen de meest politiek bewusten
aanspreken.
De 46 gezinnen die lid zijn van de coöperatieve tuin, meer grond is er
niet, behoren tot de meer vooruitstrevenden in de wijk. De coöperatieve tuin behelst meer dan alleen groenten verbouwen. Temidden van
een nieuwe hogere kaste
stadswijk is de tuin een zelfbevestiging van de Nagwa
Dalits. Van de tuinleden is
veel inzet te verwachten.
De ouderen in de wijk, die
voorheen met eigen handen
woningen bouwden en de
kreet “Har Har Mahadev!”
aanhieven, kunnen de jonge
generatie aansporen initiatief
te nemen.
Last but not least, de leerlingen van de Ashray School, de jongste
krachtbron in de wijk. De leerkrachten kunnen hen betrekken bij de
projecten door middel van voorlichting, spel en discussie.
De dagelijkse zorgen om de eerste eigen levensbehoeften zijn nog
groot. Het toegenomen zelfvertrouwen in de wijk is een bron voor het
maken van weldoordachte keuzes, wanneer het om de toekomst van
de wijk gaat. Die toekomst is ook de toekomst van de kinderen. Je
krijgt die niet geschonken, tenzij je er voor vecht. De projecten zullen
niet stuiten op weerstand van de mensen. Hun mager inkomen is een
hindernis om snel het nodige te sparen voor een eigen bijdrage aan het
pleisteren of bij te dragen aan de kosten van medische verzorging. De
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uitvoer van de projecten zal niet steeds gemakkelijk zijn. Waar de bezieling ontbreekt, verschrompelt het leven.
Planning
De directeur van het Gandhiaans Instituut stelde voor, dat Ashray de
gehele wijk uitnodigt bij elkaar te komen in de enige open plaats in de
wijk om samen het pleisterproject te bespreken. De strijd tegen tuberculose komt dan ook aan de orde. Hij wil graag bij de samenkomst
aanwezig zijn om het belang van de projecten te benadrukken. Hij
noemt ze een “Dalit political statement”. Nog veel te weinig bemoeit
de overheid zich met fundamentele Dalit vraagstukken.
Belangrijk is dat Ashray‟s directie en maatschappelijk werkers de projecten begeleiden door middel van samenkomsten van wijkbewoners in
het centrum. De mensen in Nagwa bouwen zo zelf aan een betere toekomst.
Frans Baartmans

Bezoek aan Varanasi
In januari van dit jaar bezochten onze voorzitter en penningmeester
Ashray. Hieronder volgt hun verslag.
Het was fijn om Shiva, de nieuwe onderdirecteur, te ontmoeten en te
zien hoe hij zich al aardig thuis begint te voelen. We vonden het prettig en belangrijk om uitgebreid en persoonlijk met elkaar van gedachten te kunnen wisselen. We bespraken tijdens de vele vergaderingen
alle financiën en het visieplan van Ashray. We
maakten goede afspraken over communicatie
en verantwoording. We
ontmoetten Sushil, de
nieuwe boekhouder van
Ashray. Frans Baartmans
was nauw betrokken bij
ieder overleg. Voor hem
is zijn laatste periode in
India aangebroken. Meer
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en meer worden zaken overgedragen aan de staf van Ashray. Het gedachtegoed van Frans, onvoorwaardelijke steun aan hen die dat nodig
hebben, blijft natuurlijk
bestaan.
We waren bij de viering
van Republic day (de
dag van de onafhankelijkheid), die op de
Ashray-school uitgebreid
gevierd werd. We zagen
een scala aan optredens
zoals zang, dans en toneel, waar we van onder
de indruk waren. Het
enthousiasme van de
leerlingen, leerkrachten en andere gasten was hartverwarmend en gaf
ons het gevoel in het kloppend hart van Nagwa te zijn. Een geschenk
en stimulans om ons met een blij gevoel in te blijven zetten voor
Ashray.
Directeur Shachi Prakash heeft veel managementtaken overgedragen
aan Shiva en ze richt zich nu meer op deskundigheidsbevordering van
de medische staf. In gezamenlijk overleg is er een TBC-plan tot stand
gekomen; de basis voor een preventieprogramma/screening en behandeling van kinderen
en volwassenen met
tuberculose. Natuurlijk bezochten we
ook de coöperatieve
tuinen, een oase van
rust en saamhorigheid, waar we vol
trots bij de aardappeloogst
gehaald
werden. De leden
dragen contributie af
en betalen voor het
gebruik van water. In ruil hiervoor oogsten ze groente voor hun dagelijkse behoefte. We bespraken de plannen om in de tuin een computer14

lokaal in te richten. Sangram, de sociaal werker, liet ons de noodzaak
zien van het bepleisteren van de huizen. We zijn blij dat we genoeg
middelen hebben om ermee te starten dit jaar. Om onze presentaties te
ondersteunen, hebben we hiervan ook beeldmateriaal verzameld. We
ontmoetten verpleegkundige Maya en haar nieuwe assistente Aarti. We
maakten afspraken over verdere deskundigheidsbevordering, vooral op
het gebied van TBC. We zullen hun trainingen financieel ondersteunen, evenals die voor de andere stafleden. Op een middag waren we
te gast bij Sheelu, de rechtsbijstandwerker die eens per maand in
Ashray een goedbezochte lezing houdt. Dit keer ging het over het kastensysteem. Er waren 30 vrouwen aanwezig. Het was een mooie afsluiting van ons bezoek om hierbij te mogen zijn.
We hebben een fantastische tijd gehad.
Geert Verdijk en Elle Franssen

Namens de mensen van
Nagwa bedanken we u
hartelijk voor uw steun
en meeleven!
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Financiën
De vaste kosten en daarbij de wensen vanuit Nagwa overstijgen de verwachte
inkomsten.
We hopen extra giften te ontvangen zodat we dit jaar de extra lokalen in de
grote tuin (*) kunnen laten bouwen.
Toelichting op de verschillende posten:
Het voor 2011 geplande pleisterproject zal in 2012 uitgevoerd gaan worden.
Het bouwen van extra lokalen in de grote tuin, in 2011 begroot voor € 9.000,
is doorgeschoven naar 2012.
Op het begrote noodfonds van € 750 is in 2011 geen beroep gedaan.
(1)
Hiervan is € 16.135 bestemd voor het TBC-project en pleisterproject in
2012.
(2)
De salariskosten in 2011 zijn lager dan begroot, vnl. door lagere salariskosten van de nieuwe boekhouder. In de begroting van 2012 zijn de
salariskosten opgenomen van 1 assistent-directeur(50%), 1 boekhouder,
1 accountant, 2 toezichthouders tuin, 1 onderhoudsman, 1 rechtsbijstandwerker, 1 verpleegster met assistente en 1 sociaal werker met assistente.
(3)
De operaties zijn in 2011 gratis uitgevoerd, de gemaakte kosten zijn
voor onderzoeken, medicijnen en brillen.
(4)
Eindafrekening bouwen nieuwe ruimte, muur en drainagesysteem grote
tuin.
(5)
In India stond dit bedrag gereserveerd voor vervanging dak Ashray.
Daar wordt nu geen vergunning voor afgegeven. Vandaar dat dit geld
nu niet nodig is en in mindering is gebracht op de betalingen aan
Ashray.
(6)
Aan stichtingen zoals de onze wordt geadviseerd een buffer te hebben
van ongeveer 1,5 keer de jaaromzet, om continuïteit te garanderen. Wij
willen in ieder geval de salarissen, de medische kosten en exploitatiekosten en het naaiproject voor 1,5 jaar kunnen garanderen. Hiervoor is een
reserve van ongeveer € 30.000 nodig. Per 31 december 2011 bedraagt
de reserve € 18.200. Een eventuele opbouw van deze buffer in 2012 is
afhankelijk van voldoende inkomsten.
(7)
De financiering van dit project is rond.
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Afrekening 2011 (in euro‟s)
Aan giften is ontvangen
Giften vaste donateurs
Eenmalige giften
Bestemde giften (1)
Rente
Totaal inkomsten

10.993
9.882
19.110
887
40.872

Uitgaven
Totaal salariskosten (2)
Naaiproject (salaris en materialen)
Oogoperaties (3)
Medische kosten, operaties en exploitatiekosten
3 Projecten in de grote tuin (4)
Onderhoud coöperatieve tuin
Aanschaf batterijen
Overige projecten
(5) De reservering vervanging dak Ashray wordt niet aangesproken
Gift t.b.v. deuren klaslokalen Little Stars School
Reis- en bureaukosten India
Reiskosten, telefoon, porti, bestuurskosten
Nieuwsbrief en verzendkosten
Opbouw buffer (6)
Totaal uitgaven
Nog uit te geven aan projecten in 2012

8.874
1.196
312
6.588
1.038
788
754
292
19.842
-3.339
16.503
500
151
615
968
6.000
24.737
16.135
40.872

Begroting 2012
Inkomsten
Giften vaste donateurs
Eenmalige giften
Bestemde giften t.b.v. het pleisterproject
Overige bestemde giften
Rente
Totaal inkomsten

10.300
5.000
17.000
3.000
850
36.150

In 2010 ontvangen t.b.v. diverse projecten
In 2011 ontvangen t.b.v. pleisterproject en TBC-project
Uitgaven
Totaal salariskosten (2)
Naaiproject (salaris en materialen)
Oogoperaties
Medische kosten, operaties en exploitatiekosten
Noodfonds
Onderhoud coöperatieve tuin
Bepleisteren van 165 huizen (7)
Het TBC-project
Extra lokalen in de grote tuin (*)
Deskundigheidsbevordering staf Ashray
Microkredieten
Reis- en bureaukosten India
Reiskosten, telefoon, porti, KvK, bestuurskosten
Nieuwsbrief en verzendkosten
Opbouw buffer (6)

6.000
16.135
58.285

9.300
1.200
1.200
6.600
750
300
28.092
8.248
9.000
500
500
100
600
900
P.M.
67.290

Totaal uitgaven
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Ontwikkelingssamenwerking
Missie en zending liggen aan de basis van de huidige ontwikkelingshulp. Naast missie en zending kwam er hulp aan „onderontwikkelde
landen‟ die later „ontwikkelingslanden‟ of „derde wereldlanden‟ werden genoemd. En om duidelijk te maken dat het niet om eenrichtingsverkeer diende te gaan, werd nog later de term ontwikkelingshulp vervangen door de term ontwikkelingssamenwerking; een stap verder
naar gelijkwaardigheid tussen gevende en ontvangende landen.
Maar de term „ontwikkelingslanden‟ bleef bestaan. Daarmee bleven we
er impliciet van uitgaan dat er ook „ontwikkelde landen‟ bestaan. We
hebben het eeuwenoude paternalisme dus nog niet helemaal afgeschud.
In India zitten veel mensen
op de vloer terwijl wij op
stoelen zitten. Ik moest aan
die gelijkwaardigheid denken toen me, op bezoek bij
mensen in Benares, een stoel
werd aangeboden omdat ik
niet zo goed ben in yoga
zitten. Dat zat ook niet lekker.
Dikwijls wordt ontwikkelingshulp gezien als een
kwestie van geld geven; als
we maar geld geven, komt het allemaal wel goed. Geld is geen doel,
maar een middel, zij het wel een noodzakelijk middel.
Frans Baartmans ging in 1979 in Benares in een wijk wonen en werken
waar de mensen niet alleen arm waren, maar door de eeuwen heen,
van generatie op generatie, ook als minderwaardige schepselen werden
beschouwd. In zo‟n situatie moet je sterk zijn om jezelf als een volwaardig mens en een waardevol lid van de samenleving te zien.
Gaat het hier niet om? Mensen in deze wijk uitdagen op te krabbelen
uit een situatie waarin ze door een eeuwenoud noodlot terecht zijn
gekomen. Hen een spiegel voorhouden waarin ze kunnen ontdekken
wie ze zijn, wat ze waard zijn en dat ze meer kunnen dan ze misschien
18

altijd hebben gedacht. (Wat overigens voor iedereen geldt.) Ontdekken dat ze het zelf en samen kunnen doen; noodhulp buiten beschouwing gelaten, worden mensen niet meer mens als hulp alleen van buitenaf komt.
Als bijvoorbeeld de huisjes in de wijk moeten worden opgeknapt, kunnen mensen leren om dat zelf te doen. Of in een wijk, waar de zon
vele uren schijnt en de stroomvoorziening gebrekkig is, kunnen mensen
misschien worden opgeleid om zonnepanelen te installeren. Van wezenlijk belang, lijkt me, is dat mensen hun eigen en elkaars mogelijkheden verder ontwikkelen en gebruiken.
In de wijk Nagwa vraagt dit om veel doorzettingsvermogen, zowel
van de mensen in de wijk als van de mensen die hen daarbij een handje willen helpen. Oeroude vanzelfsprekendheden moeten worden
doorbroken. Het betekent dat mensen zichzelf leren zien als volwaardige mensen in plaats van als outcasts. Het betekent ook dat ze leren
vechten tegen de kankergezwellen corruptie en machtsmisbruik.
De Stichting Benaresfonds is een kleine organisatie met korte lijnen.
De organisatiekosten zijn minimaal omdat vrijwilligers het werk hier
doen en omdat zij in direct contact met mensen ter plekke overleggen
over de besteding van het geld en over de controle erop.
Ed Moolenaar
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Onze ervaring met Ashray
Het afgelopen jaar hebben wij drie maanden geholpen bij het Ashray
Social Centre, op de school (via Jongeren en Missie: dare2go).
Wij hebben de hoogste
drie klassen lesgegeven in
Engels en handvaardigheid. Daarnaast organiseerden we buitenschoolse activiteiten. Van tevoren hadden we geld ingezameld in Nederland en
daar hebben we voornamelijk schoolspullen van
gekocht en activiteiten
mee georganiseerd. We
gaven ook twee keer per
week Engelse conversatieles aan meisjes van onze eigen leeftijd, die nog op school zitten of net
gestopt zijn. Ontzettend gezellig; vaak kletsten we uiteindelijk vooral
over kleding, filmsterren en vriendjes die ze in het geheim hebben. En
over hun dromen, wat ze willen studeren en willen worden. Het is
heel naar om te bedenken dat vele van deze meisjes waarschijnlijk over
vijf jaar zijn uitgehuwelijkt. Ze belanden ergens ver van huis, bij de
schoonfamilie in huis. Ze moeten verplicht een sari dragen overdag,
moeten het bed delen met een wildvreemde man en zijn dag in dag uit
bezig met wassen, koken en kinderen verzorgen. Gelukkig is India aan
het veranderen, „love marriages‟ beginnen meer geaccepteerd te worden. We hopen dat de omslag op tijd komt voor deze meisjes.
Je leert hier ontzettend veel, vooral over hoe weinig je nodig hebt om
te leven en hoeveel je kunt bereiken door liefde en warmte te geven.
Met een glimlach en onze aanwezigheid zijn de kinderen op school al
zo blij! En door het „basic leven‟ hier, met vaak geen elektriciteit en
geen warm water merk je dat heel veel dingen in ons Nederlandse leven eigenlijk overbodig zijn. Geloof speelt hier een hele andere rol dan
in Nederland. In Nederland hoort God bij de kerk en voor veel mensen niet meer bij het leven van alledag. In India staat het Goddelijke
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onlosmakelijk verbonden met het alledaagse leven. Mensen zijn zich
bewust van wat ze allemaal te danken hebben aan God; de groenten
die elk seizoen weer omhoog komen, het water uit de waterput en de
vuurtjes die hun huizen verwarmen. Het maakt ons ook meer bewust
van alles waar we dankbaar voor kunnen zijn.
Onze tijd bij Ashray zullen we nooit meer vergeten. We hebben alle
kinderen, leraressen en anderen in ons hart gesloten en hopen dat we
ooit nog eens terug kunnen komen.
Nienke de Graaf en Maaike Vermeulen
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Mededelingen
Website www.benaresfonds.nl
Nieuwsbrief per e-mail?
Wij stellen het zeer op prijs wanneer u deze nieuwsbrief ook aan anderen laat lezen. Meer exemplaren kunt u bestellen bij het secretariaat.
Ontvangt u de nieuwsbrief liever per e-mail, dan kunt u dit doorgeven
aan het secretariaat.
Adreswijzigingen
Voor het verzenden van de nieuwsbrieven hebben wij uiteraard de
juiste adressen nodig. Wilt u wijzigingen van uw (e-mail)adres aan ons
doorgeven? Dit kan via onze site of via het secretariaat.
Belastingaftrek
Giften die u schenkt aan Stichting Benaresfonds zijn fiscaal aftrekbaar.
Kijk voor meer informatie op www.belastingsdienst.nl
Acties
Het doet ons genoegen u te kunnen vertellen dat er veel initiatieven
worden genomen om geld op te halen. Zo was er bijvoorbeeld een
solo-fietsactie “Ronde om de Noordzee”, doneerde een echtpaar bij
hun 60-jarig huwelijk, kwamen er giften binnen die mensen kregen ter
gelegenheid van hun huwelijksfeest, promotie en er werd een groot
golftoernooi gehouden. Taarten en tomatenplantjes werden verkocht
op Koninginnedag. Er wordt dit jaar een veiling gehouden voor de kliniek. Allemaal hartelijk bedankt!
Sponsoring
De nieuwsbrief laat zien wat er dit jaar gerealiseerd is en wat de plannen zijn voor de toekomst. De Stichting Benaresfonds kan uw steun
goed gebruiken. Naast eenmalige giften die van harte welkom zijn, zijn
wij op zoek naar meer mensen die zich voor een langere termijn (bijv.
5 jaar) aan onze stichting willen verbinden door het geven van een
vast bedrag per maand/ kwartaal/ jaar. Zo‟n vast bedrag staat borg
voor de continuïteit van de projecten.
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Bestuurswijzigingen
Per januari 2012 heeft onze voorzitter Jan Haker zijn functie als voorzitter neergelegd. We bedanken hem voor het werk wat hij voor ons
en India heeft gedaan. Geert Verdijk, reeds bestuurslid, heeft zijn taak
overgenomen. Chien Engel heeft in mei 2012 besloten haar functie als
secretaris te beëindigen. We bedanken ook haar voor haar grote inzet
en betrokkenheid.
De samenstelling van het bestuur is nu als volgt:
Geert Verdijk, voorzitter
Elle Franssen, penningmeester
Frans Baartmans, bestuurslid
Ed Moolenaar, bestuurslid
Vera van Jaarsveld, bestuurslid
Hoe u de Stichting Benaresfonds kunt steunen
U kunt uw (één- of meermalige) bijdrage(n) storten op:
Bankrekeningnr: 40.02.36.311
t.n.v. Nederlandse Regio van Mill Hill, Oosterbeek
o.v.v. gift Stichting Benaresfonds
Internationale bankgegevens:
IBAN: NL 39 ABNA 0 400236311
Bic code: ABNANL 2 A
Let op: onze giften komen binnen op de centrale rekening van de congregatie van Mill-Hill. Het is daarom van belang dat u bij de mededelingen/o.v.v. schrijft: gift stichting Benaresfonds.
U kunt er voor kiezen een periodieke overschrijving te doen. U wordt
hierdoor vaste donateur. Dit kunt u met uw bank regelen.
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Contactgegevens
Secretariaat:
Uiverstraat 6
6601 DG Wijchen
Tel.: 024- 6418354
b.g.g. Geert Verdijk 06- 51641056
E-mail: info@benaresfonds.nl
www.benaresfonds.nl
K.v.k.nummer: 17240659

Met dank aan:
Drukkerij Compressgroep
Den Haag
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