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Te n g e l e i d e

Voor u ligt het tweede nummer van Kinderhulpwerk Actueel.
Dat heeft enige tijd geduurd. Alle begin is moeilijk, luidt een
bekend spreekwoord. Dat is ook in ons geval zo. Na een enthousiaste start met een aantal vrijwilligers blijkt dat er voor een
beginnende ontwikkelingshulporganisatie heel wat te regelen
valt. Er zijn vele nieuwe en creatieve ideeën om uit te werken
om geld voor de derde wereld bijeen te krijgen. Wat ons ontbreekt zijn vaak de helpende handen om er ook echt wat van te
maken. En dan leer je ook grenzen kennen.
Met beperkte middelen van de aanloopfase blijkt het enorm
moeilijk om middelen vrij te maken voor het nodige drukwerk
en p.r.-materiaal. We zijn daarom hevig op zoek naar sponsors
voor onze nieuwe folder (ca. € 550), het drukken van diverse
formulieren (ca. € 1500) en een informatiestand voor markten
en beurzen(€ 750). Daarnaast willen we meer bekendheid krijgen door regelmatig te adverteren in christelijke tijdschriften.
Toch mogen we niet klagen over belangstelling. Het aantal
sponsorouders groeit gestaag en door die hulp kunnen
steeds meer kinderen in Noord-India en Nepal worden gehol-

pen. Dit jaar mochten we onze eerste sponsorouder uit België
welkom heten. We hopen dat ook uit ons buurland steeds meer
mensen ons willen helpen ons doel te bereiken; zoveel mogelijk
kinderen een menswaardig bestaan te bieden. Uit de controlereizen naar ons werkgebied (in samenwerking met onze moederorganisatie in Duitsland) blijkt dat het geld goed besteed
wordt. De kinderen die worden ondersteund gaan er steeds
meer op vooruit. Meer hierover in dit nummer.
In de startfase hebben we een leerlingwezenproject geadopteerd. Bestuur en vrijwilligers hebben met veel enthousiasme
daarvoor in de afgelopen jaren bazaars en een benefietconcert
georganiseerd. Van de opbrengst kon de werkplaats aanmerkelijk worden uitgebreid. Allen die hieraan hebben meegewerkt:
hartelijk dank.
Het bestuur wil u met dit magazine op de hoogte brengen van
de laatste nieuwtjes van Kinderhulpwerk en streeft naar kwaliteitsverbetering van de informatieverstrekking. Daarom willen we dit blad minimaal driemaal per jaar toezenden. Zodat
u op de hoogte blijft van onze groei en de aandacht die er aan
de kinderen wordt besteed.
Roelof Braad, voorzitter

Verslag van onze reis
door Noord - India en Nepal
voor Kinderhulpwerk

Uschi Bais had het voorrecht dit jaar als begeleider de controlereis van haar man en regiocoördinator van Kinderhulpwerk,
Adriaan Bais, mee te maken. Ze vertrokken 22 januari en
kwamen 14 februari 2003 terug. Hieronder haar verslag.

N den we om ongeveer 23.00 uur in Delhi. De volgende

a een goede vliegreis vanaf Brussel via Wenen, arriveer-

morgen zijn we om zeven uur verder gereisd met de trein en
in begeleiding van Deezane, een jonge medewerker van
Kinderhulpwerk, naar Dehradun in Noord-India. Tijdens de
treinreis werd het licht en zag ik voor de eerste keer rechts en
links van het treinspoor het leven in India.
Bergen afval, vrouwen die zich wasten, mensen die hun behoefte deden, kinderen die smerig rondliepen, kinderen die
in schooluniform naar school gingen, mensen die op kleine
plat gelopen paadjes liepen, vrouwen die hun huis veegden,
mannen die thee dronken of een spel deden. Kwamen we
door een dorp, dan zagen we veel kleine winkeltjes of verkoopkioskjes. Overal liepen dieren vrij rond. Ik had de
indruk dat het hele leven zich op straat afspeelde.
Aangekomen in Dehradun, werden we aan de zorgen toevertrouwd van J.P. Singh, de directeur van het Kinderhulpwerk Noord-India. Hij werd onze waardevolle begeleider
voor de volgende drie weken. Na een zeven uur durende
treinreis en zeer vroeg opstaan wilde ik graag uitrusten –
maar niets daarvan. De volgende weken volgde een omvangrijk programma.
Wij bezochten vele projecten, adoptiekinderen, medewerkers, twee maal de ‘Mathias Born’-school in Kandoli, de

Wonderbaar uit zicht op de v alleien

kleuterschool in Rajpur, de KHW-centrale en tot onze grote
vreugde een kerkdienst in een nieuw opgerichte evangelische gemeente in Rajpur en verschillende andere kerkdiensten in Nepal. Verder de school in Raxaul, een kindertehuis
in Kathmandu en vele adoptiekinderen in Nepal. Voor
Adriaan en J.P. waren de vergaderingen van het comité waarschijnlijk het meest vermoeiend. Er waren echter ook heel
mooie momenten.
’s Morgens vroeg en tijdens de reizen verbaasden we ons
over het wonderbare uitzicht op de bergen en over de mooie
ligging van de dorpen, rivierdalen of terrasvelden. De welkomstprogramma’s op de scholen waren bijzonder plezierig,
net als de ontmoetingen met de adoptiekinderen. Ook een
reis naar Agra en de bezichtiging van de tempel in Kathmandu en Baktapur behoorden tot deze momenten.
Tijdens een reis had men mij in een Ashram achtergelaten,
omdat Adriaan en zijn begeleider naar een onherbergzaam

Vrou w en me t hun z w are last op w eg naar de bergen

gebied moesten. Ik zat daar en wilde lezen, maar daar kwam
ik niet aan toe. Mijn blik werd gevangen genomen door datgene wat ik zag in de omgeving van de voor mij vloeiende
rivier en de daarachter oprijzende bergen:
Vrouwen die zware stenen op hun hoofd de berg op droegen.
Vrouwen die aan de oever van de rivier wrakhout verzamelden, het bundelden en de berg opdroegen. Vrouwen met op hun
hoofd hangend zware zakken met rijst en deze de berg opdroegen. Vrouwen met een baby op hun rug die veldwerk deden.
Vrouwen die water in messingkruiken de berg omhoog
droegen. Vrouwen die gebukt, dikke, zware grasbundels de berg
omhoog droegen. Vrouwen die zware lasten op hun rug de berg
opdroegen. Vrouwen die in de ijskoude rivier hun was deden en
deze nadien de berg opdroegen.
Voor mij een zeer bijzondere ontmoeting, vooral omdat ik

steeds weer probeerde met vrouwen in contact te komen en
dit zeer moeilijk was.
Het reizen was meestal moeizaam en erg tijdrovend. De straten zijn slecht en wij werden in Nepal ook vaak door militairen of door de politie gecontroleerd, vooral in de bergen.
Omdat het veel geregend had, konden we bijvoorbeeld een
dorp, waarin een school van KHW was, niet bezoeken omdat de wegen onbegaanbaar waren. Het viel me steeds weer
op, dat veel huizen geen ruiten in de ramen hebben, maar
tralies voor de ramen en schaartralies als deur. Verwarming
of schoorstenen zijn er niet. We hebben het vaker best koud
gehad. Met voedsel hadden we dank zij onze begeleider geen
problemen. Af en toe werden we echter behoorlijk opdringerig belaagd door bedelende kinderen en vrouwen. De
grote armoede begeleidt iemand voortdurend.
Wat mijn gemoed het meest beroerde waren de zeer eenvoudige leefomstandigheden, bijvoorbeeld onder een mat
van rijststro, boven een deken, buiten een vuurtje, een paar
lompen als bed en een paar blikken pannen als het hele bezit.
Af en toe leefden ook nog een paar dieren in deze behuizingen. Als ik in grote, bruine, lachende kinderogen keek, dan
kan iedereen zich wel voorstellen welke gevoelens in mij
opkwamen. Vóór onze reis was ik mij niet ervan bewust van
wat op mij toekwam. Nu, achteraf, ben ik heel blij, dat ik
mee gereisd ben. Het was een wonderbare belevenis, weliswaar vermoeiend, maar J.P. Singh heeft ervoor gezorgd dat
het zo aangenaam mogelijk was, en de lieve Heer heeft ons
bewaard.
Iedereen, die nog geen adoptiekind heeft, zou ik willen adviseren daar toch eens over na te denken. In Noord-India en
Nepal zijn zoveel kinderen die absoluut onze hulp nodig
hebben. Ik kon mezelf ervan overtuigen hoe waardevol een
adoptie is.

Hulp voor de molenaars en
kinderen van Garhwal M ountains

V (zuidelijke uitlopers van de Himalaya) grote regen-

orig jaar zijn in de regentijd in de Garhwal Mountains

massa’s uit de hemel gekomen. Deze hebben grond en
gigantische steenbrokken van twee tot drie meter doorsnee
losgeweekt en de hellingen afgedrukt. Hele dorpen en
andere dorpen gedeeltelijk zijn onder de lawines bedolven.
Elke menselijke hulp was te laat en niet mogelijk omdat de
technische middelen hiervoor niet aanwezig waren. Vele
mensen vonden de dood. Daarnaast vernielden de grote
water- en steenmassa’s die de rivieren te verwerken kregen,
de vele watermolens. In dit gebied hebben wij ons aangesloten bij andere hulporganisaties en hebben, naast traumabegeleiding van kinderen, de watermolens als hulpproject aangenomen. Deze watermolens dienen voor de verwerking van granen tot meel. Tot nu toe hebben we financieel de mogelijkheid aangeboden 35 molens te bouwen.
Per stuk kosten de molens € 550. Tot nu toe zijn er meer
dan tien gebouwd en hebben die aan de molenaars die

J.P. Singh voor een nieu w gebou w de w a termolen

vorig jaar hun watermolen verloren, overhandigd. Zij hebben daardoor weer een bron van inkomen en leveren een
belangrijke bijdrage aan de voedselvoorziening in de regio.
Daarnaast hebben wij een speciaal project weer op gang
gebracht. De leider van een Hindoeïstische ashram (leefgemeenschap), mr. Behari Lal, had daar voor hun gemeen-

schap (met een school voor circa dertig kinderen en verschillende werkplaatsen) een milieuvriendelijke stroomverzorging met behulp van waterkracht ontwikkeld. Ook deze
liep vorig jaar grote schade op. De ashramleider vroeg ons
hem te helpen bij het verbeteren van de stroominstallatie
en de de schoolopleiding van zijn kinderen over te nemen.
Wij hebben door financiÎle hulp de inwerkingstelling van
de waterkrachtcentrale weer mogelijk gemaakt. Het verder
functioneren van dit stroomproject kan tot voorbeeld dienen voor deze gehele regio. Het milieu blijft gespaard en de
leefkwaliteit van de mensen daar wordt aanmerkelijk verhoogd.
Door deze projecten mogen wij vele gezinnen naast de hulp
voor overleving ook†een nieuwe hoop voor de toekomst
door onze sociale en educatieve ondersteuning geven.

M et steun aan onze projecten
zet u veel in beweging !

De nieu w e kunstma tig aangelegde w a ter toe voer
voor de st roomgenera tor v an de ashram

zijn onder andere vakken als hygiÎne, voedingsleer, tuinbouw en verkeersles. Er zijn giften nodig voor lesmateriaal
en om het schoolgeld van niet gesponsorde kinderen te
kunnen betalen. Project: NL-0001

Onze projecten:
Job O riënted Training
Een leerlingwezen project waar moeilijk lerende jongeren
een vak leren zodat ook zij een kans krijgen op een baan.
Voorwaarde voor een menswaardig bestaan in de toekomst. Er is behoefte aan uitbreiding van de werkplaats en
aan nieuw gereedschap. Project: 42107

Duncan Missie Ziekenhuis
Op het terrein van het Duncan Missie Ziekenhuis, op nog
geen honderd meter afstand van het KHW-kantoor in
Raxaul, is het mogenlijk een beroeps opleiding te volgen tot
verpleegster of verpleger. Hier sturen we onze jongens en
vooral de meisjes heen na hun afronding van hun schoolopleiding, als ze verpleegster of verpleger willen worden.
Die opleiding is niet gratis maar moet worden betaald.
Project: NL-0002

Child Care Training Center
In het Child Care Training Center krijgen meisjes en jonge
vrouwen een opleiding tot naaister. Daarvoor heeft Kinderhulpwerk een opgeleide lerares aangesteld. Met de opleiding kunnen niet alleen kleding voor eigen gezinnen vervaardigen, maar ook geld voor hun levensonderdhoud verdienen. Er zijn giften nodig voor lesmateriaal en machines.
Project: 13107

Schoolbus
Voor het transport van onze kinderen van Rajpur naar
onze school in Kandoli hebben we kleine bus (met ongeveer veertig zitplaatsen) nodig. Kosten ca. € 15.000.
Project: 23107

Matthias Born Instituut
Dit is onze school in Kandoli. Deze school bestaat sinds
1997 en is zeer geliefd in Kandoli en de omliggende dorpen.
Er is zorgvuldig geselecteerd en vakkundig personeel aanwezig. Behalve de normale en voorgeschreven vakken ontvangen de kinderen ook les in zeer praktische zaken. Dit

Straatkinderen van Nepal
Kinderhulpwerk ondersteunt in Kathmandu enkele kinderen in hun gezinnen. Maar er is grote behoefte om een dagopvang voor de straatkinderen tot stand te brengen, zodat
deze kinderen weer tot een normaal leven kunnen rehabiliteren. Om dit opvanghuis voor 80-100 kinderen te realiseren is ongeveer € 3.000 per kind nodig. Project: 42301

@

Kijk voor andere projecten (en berichten) ook op onze internetsite:
http://www.kinderhulpwerk.nl

