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Beste Famil ies en Vrienden van F.z.G..

Deze keer moet ik u over "financien" spreken. In naarn van de gehele
F.z.G.-staf zou ik graag een dringende oproep doen in verband met
onze projecten. Samen met ons decembemummer stuurden rvij u een
folder rvaarin de projecten rverden opgesomd rvaan oor rvrl ons u'illen
inzetten. Naast vijfconcrete projecten hebben uij ook steun Verleend
aan de homes van Andheri en Matigara, aan het Pushpa Hospital, aan
Bandra en Baruipur.
Enkele projecten \\'aan'oor rr rj ons geengageerd hebben hangen

urlsluitend afvan onze sleun: Ankleshl'ar (dorpen)
Zankhvav (dispensariurn)
Gunlur (leraars)
Raipur (sociale integratie i,an jonge vrou\\'en op het platteland)
Bycul la (kinderverzorging)

Onr onze r,erplichtingen te kunnen nakomen moeten ivij de nodige fondsen vinden, zoals uit
de tabel op volgende bladzrjde blijkt.
De rorigejaren konden tij bij velen onder u rekenen op een milde steun :bij gelegenheid van
een doopsel, een geloofsbelijdenis, een communie, een trouw{eest, een zilveren ofgouden
bruiloft. Hoe dan ook, urv giften bereikten ons en spoorden ons aan ons voor concrete
projecten in te zetlen.
De "geu,one" inkornsten (handrverk, tombola, enz...) uit onze jaarlijkse bijeenkomst volstaan
bij lange niet om deze projecten te bekostigen.
Ik *'eet dat velen onder u die begaan zijn met het lot van onze noodlijdende zusters en broers
in India bereid zijn om ons te helpen, elk volgens eigen mogelijkheden.
W1 nodigen u uit om samen met Ren6 Martin, onze penningmeester, rndien u dit senst, na te
denken over de concrete rranier van hulp.

Er rest mij alleen nog een "DANK U" uit de grond van mijn hart en in naam van Wie mij
gezonden heeft en die ons naar de Annen stuurt met de BLI.IDE BOODSCFIAP!

Prettiee vakantie I

Franse Ujlgave: A. Bawin - Rue des Remparts, ZO - 4500 HUY

Nededandse Urtgave : A. Gabriels - Bonderstraat,76 - 3600 GENK

Bank reken ino :Fami l l esansF ron t i a res -240 -0860784 -10 -VAUX-SOUS-CHEVREMONT
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ZANKVAV . ANKTESI{WAR . UD|]WA - gORAI

* onze Zusters van Zankvav hebben drie seminaries voor vrouwen georganiseerd. Hierdoor
zijn 905 vrouwen zich rneer bewust gervorden van hun rvaardigheid. Zij hebben hier
geleerd hoe zij rvorden uitgebuit, ook tijdens de rverkuren...
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* De Intemationale Vroutvendag rverd gevierd te Ankleshivar. Hieraan namen 75 vrourven
dee I .

* Bals,adis (kindertuinen)
"Al onze aandacht gaat uit naar de gezondheid van de kinderen in de Bahi,adis"
zeggen de Zusters van Zankhvav
Anlleshrvar telt ll balu'adis die gezamenlijk 500 kinderen opvangen.

* "Navjeevan" betekent ''Nieuw Leven"
Dit is de naam van ons klooster te Udhrr,a. Onze Zusters rvillen hier het Leven
uitdragen naar de gezinnen, dit met de hulp van de Blijde Boodschap en door bij te
dragen tot de ontrviklieling en de gezondheid.

" Gorai.
In dit vakantiehuis, op 60 km van Andheri, bevindt zich nu een gemeenschap van
Dochters van het Kruis die de inu,oners van dit vissersdorp bijstaan op pastoraal
gebied en bij hun ont."vikkeling.
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19 mei  1995

Beste Familie zonder Grenzen.

Wrj danken u van ganser harte voor urv gift van 94.736,g4 roepies, de tegenwaarde van90 000 BEF, die u ons stuurde op 2 maart 1995.
Hierbrj ingesloten vindt u het offlciele ontvangstbervijs.
Er dienen voortdurend herstellingen te rvorden uitgeloerd en alles ri,ordt steeds maar duurder.Daarom- is de steun die rvij van u ontvingen zo belangrijk. ook ervaren rvij zo hoe u..i un,begaan bent . Wij danken God roor zulke vrienden.

Het paasfeest schept hier altijd u,eer een enige sfeer en de ,'halleluja's', rveerklinken hier danook voortdurend tijdens de paastijd. wij hopen dat pasen ook vooi u een tijd'un u.-,..r.'nngmocht zijn, verbonden met de verrezen Christus.

Hier op school zr.; n de proef*erken vier *eken gereden beeindigd. wij hebben sindsdiengetracht de kinderen op een zinvolre rnanier bezig te houden. Dit jaar orguni.er.n *ijkarnpen, uitstappen, Iessen in het leiding g"u.n, J-...
Enkele plaatselijke *'eldoeners schonken ons het transport, het logies, de maartijden, detoegalgskaa(jes, enz... Het is terkens weer een feest die goepen te zren vertrekken enterugkeren.
De "Grote Finale" rvas dan deuitreiking van de schoorrapporten, het feest van St. catherinemet de Eucharistieviering en de fancy-iair, en tensrotte d^e vakantie-uiaocht.
Hoe arm onze kinderen ook zijn, het terugkeren naar hun lbmilie is voor hen terkens \\.eer eenblij moment. En de kinderen die geen thuis hebben kunnen zoals gervoonlijk u,: 

"", 
uii;r"",waar ze kunnen spelen op het slrand van Gorai. Ook voor hen is er gelegen_heid totontspanning. Mensen die ons herpen brengen tijdens de vakantie regelmatig fruit en anderlekkers. Tijdens de maand mei zijn de rna-ngo's natuurlijk het meest in trek.

Sta mij toe u nogmaals te danken voor uw milde steun en ik hoop dat de Heer u en urv familiemoge zegenen.

Urv loegenegen,

ANDHERT (Sr. CATI|ERTNE'S ||0MEI

Zr. Rohini Femandes

MAT|0ARA UESU ASHRAM)

B,roeder Robert 
-schreef ons op 30 maart een brie.f t+,aarin hr1 het rautste nieuv,s verrert overtle . shrtun. I|/ry laten u met genoegen hien,an kennis nenen.

M. en A. BAH4N

op het ogenblik bourven rvij huisjes'oor de oudere melaatsen. neze mensen komen uit alrestreken naar ons om opgenomen te rvorden in Jesu Ashranr. Zij hebben vaak rast van 
--"

\/erz\\'enngen met de daarbij horende venvikkelin sen...



Gervoonlijk moeten wij botten uit de middenvoet venvijderen en in sommige gevallen moet
het been onder de knie geamputeerd *,orden. Eenmaal aan de beterhand installeren deze
patienten zich langs de oever van de rivier rvaar zij stenen kappen orn aan de kost te konren.
Dit rverk is nochtans ongeschikt voor hen \\'ant hun handen en vocten zljn totaal ongevoelig...
Daarom hopen rvij voor deze ntensen een meer aangepaste manier te vinden rvaarop zij in hun
behoeften kunnen voorzien.

Op l5juni 1996 vieren rvij ons 25-jarig bestaan. Bij deze gelegenheid rvillen rvrj rrret een
project starten : rehabilitatie van lepra- en tuberc ulosepati€nteq ran gebrekkigen en
rvedurven.
Misschien hebt u gehoord van Broeder Abraham en van het succes dat hij boekt op het gebied
van de tuinbourv. Broeder Mike Parent en zijn assistent komen binnenkort naar Jesu Ashram
om een tuinbousproject te starten en om t,erschillende personen hiervoor op te leiden. Dit is
*,aarschijnlijk meer geschikt voor zrvakke of gebrekkige mensen Daar zij altijd met trvee
samenrterken, zullen wij koppels vormen van een zwaar gehandicapte met een valide
persoon. Als zij in staat zijn voor zichzelfte zorgen, zouden wij voor hen een stukje
landbourvgrond L-unnen kopen, hen een huisje bourven en hun een koe geven. Wij proberen
alles wat binnen onze mogelijkheden ligt...
Dit alles neemt meer tijd in beslag dan u'erd voorzien en rvij rekenen ook op uw gebeden.

Misschien rrillen juilie ook \\at meer nieuris vememen van onze patienten?
Wij rvaren in alle staten toen \\'e \)oor orze deur een klein meisjevonden dat een trveetal
dagen oud rvas. Het kind, dat q,e Eveline noemden, verkeerde in goede gezondheid. Haar
moeder moet zeker u,anhopig zijn geweest orn zo'n lieve baby achter te laten... Wij gaan
haar toevertrourven aan de Zusters van Liefde die r,oor haar plaalselijke adoptie-ouders zullen
zoeken.
Deze dingen gebeuren vaak.
Kiran, die nu I 8 jaar is, rverd in een rveeshuis gepiaatst. Onlangs djn haar broers haar komen
halen. Zij was aangenaam verrast toen zij vemarn dat zij drie broen, ooms en tantes heeft die
klaar staan om haar te venvelkomen.

Soms stuilen rvij op grote moeilijkheden \ranneer rvij geconfronteerd ivorden met menselijke
problemen. Een vrourv kon verblijven in de melaatsenzaal : haarman had haar en haar trvee
kleine meisjes, waawan een gehandicapt, in de steek gelaten. AIs rve erin slagen een home te
vinden voor het gehandicapt kind, kan de moeder gaan *erken

Zuster Regina, die arts is, komt elke dinsdag opereren. Het betreft geri'oonlijk het venvijderen
van ziek bot, operaties onder de knie... Zij heeft een operatiez:al geinstalleerd in een lokaal
van de missie.
In de zaal voor T.B.C.-lijders zijn er verschillende kleine meisjes Edn van hen, Basukha, 8

jaar, is er erg aan toe. Maar desondanks lacht en speelt ze voortdurend. Met een ander, Tun
Tuni, rvas het ook erg gesteld. Daarenboven was zrj erg neerslachig. De laatste tijd begint zrj
ook te lachen en te spelen.

Wij rvillen klaarstaan om volgend jaar onze rerjaardag te vieren Zuster Malika narn de
supervisie van de rverken op zich : er u,erd dus besloten de zaalvmr T.B.C.-lijders, die nu rn
opbouw is, te voltooien. Zodoende blijven er slechts enkele rieten gebou*'tjes over.

Het zou prachtig zijn als jullie nog eens naar Jesu Ashram zouden kunnen terugkeren om te
zien rvat de Heer in al die jaren door u en ons heeft gerealiseerd-

\5 Oir
Broeder Bob.



BYCULTA (Sr. J0SEPH',S H0ME end NURSERYI

Mr. Rend MARTIN
Famrlle sans Frontidres A.S.B.l-.
rue du 8 mai, 58
4680 OUPEYE

Geachte Heer Martin,

Hartelijk dank voor urv cheque van 73.684,21 roepies.
Wrj kunnen niet onder rvoorden brengen hoezeer rvij u danken voor deze milde steun...

In verband met Project I kan ik u melden dat ivij de fondsen als volgt denken te besteden :

Cheque gestuurd in oktober 199.1 : 69.223,70 roepies
Cheque gestuurd in maart 1995 : 7 .368,50 roepies, rvaan,an voor Proj. I : 3.368.50 roepies

72 592,20

l2 roepies per maaltgd - 240 roepies per maand
2400 roepies voor l0 maand - 2.400 x 30 kinderen = 72.000 roepies

r * * * * * , 1 . * * + 1 . : f ' | . , 1 . * , t * * t * * * * + + * t * , i , N , k + , * * * * + , f * * * , 1 * * * , i + t t * * i ( * : t : t + * * * * * ) t * * + + t * * * , t t < * * , i { , t * r t

Proiect n'2

Cheque gestuurd in oklober 1994 27.689,45
Cheque gestuurd in maart 1995 :7 .368,50 roepies, rvaarvan voor Proj. 2 : 4.000.00

31.689.45

Dit bedrag zal gebruikt rvorden voor de bevoorrading van 40 tot 50 kinderen.

De fondsen voor de Projecten I en 2 rvorden gebruikt voor het schooljaar van j uni I 995 tot
april 1996.

Een kopie met de afrehening is hierbi j  ingesloten.

Wij danken u van ha(e en \\ensen u het allerbeste, ook vanrvege St. Joseph's Home and
Nursery.

Zr. Maria Deodata

ONZE EROTE FAMII.IE

FruWELIJKEN : * Meera WATELET en Michel FALLA, op 8 juli 1995.

+ Emmanuelle SOYER en Morad BRIAH BENDRIMIA, op l5 juli 1995

Wij delen in hun vreugde en wensen hen een "goede vaarl".



GEBOOR'|EN : * Xavier, bij Yves en Sylvie MONTY-SEYSSENS, op 4 april 1995.

* Loick, bij Luc en Sunanda DESMANET-MICHEL, op l0 mei 1995.

* Aline, bij Bemard en Sajana DECOOMAN-SCHUMACHER,
op 8 juni 1995.

Welkom aan deze kinderen en gelukrvensen aan de gelukkige ouders...

OVERLIJDENS : i Mevrourv Marie-Josephine FRIX,
moeder van de Heer en Mewouw Frix,
oma van David, op 24 december 1994.

+ Kolonel Louis MAZIER (Grenade V Garonne, F),
vader van Christine, Isabelle en Yrcs,
opa van Sandrine en Alexandrq op 2januari 1994

+ Dr. Piene SCLIPTETIX.
vader van Chantal en Thierry Scli6eux-Perdaens,
opa van Manjula, Simon-Pierre, Violaine en Mathilde,

op30apri l  1995.

* De heer Rend JANSSEN.
vader van dhr. en mrv. Jean-Piene (Pradeep) Janssen-Duhot

en van dhr. en mrv. (Calou) Vanherck-.lanssen,
opa van Quentin, Marie en Justine, op 2 april 1995.

Wrj bieden de beproefde families onze christelijke doelneming aan.

! !  t |ERINNERINC !!

Vanaf I juli 1995 is het telefoonnummer van F.z.G. r'erander[

-U rveet dat F.z.G. geen enkele subsidie ontvangl voor zijn n'aking.
Alle giften en stortingen die op onze rekening rvorden gedaan, komen volledig ten
goede aan onze projecten : aan onze homes in India ofaan andere projecten \\'aan'oor
wt ons inzetten.

Edn ontvangen frank = Edn geslorlc frank

-Wij s'illen bezuinigen op de huurkosten van onze telefoon (ongeveer 5.000 F/jaar). Daarom
rvordt het nummer 085121 .27 .16 afgeschaft.

-Vanaf I juli 1995 kunt u ons bereiken op het nummer

08s/21.44.52

Dit is eveneens het privdnurrmer van Dhr. & Mrv. BAWN

-Zuster ANANDI kunt u bereiken op de nurnmers 041n3.76.65 of 041/23.58.25 van het
Moederhuis van de Dochters van het Kruis te Luik. Haar orivdnummer is 041/21.61.95.
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DE ' 'STOP.6APS" VAN BOMBAY IN | 'UIK

Dit prachtige koor van 36 zangers, uitgekozen voor het Intemationaal Festival van de

f::Tltt.o 
te Nancy, trad op voor een tarrrjk publiek in de St.-Franciscus van sares-kerk op

I  run l  l l .
Het w.erd.een heerlijke muzikale avond rvaarop door middel van het beste van twee rvererden,
de Indische en de rvesterse, een brug werd gesiag.n over de kloofheen die mensen uan'--'
r  erschi lJende cu l turen scheidt.
.{1 bij al een enig programma, gevoed door het verrangen om te deren met de armsten : zo kon39.050 frank besleed rvorden aan project I van F.z.G.

F.2.0. VIERT zlJN 20-JARl6 BESTAAN

op 20juni 1975 rverden de statuten van F.z.G. opgesteld en door de leden-stichters tijdens
hun algemene vergadering goedgekeurd. op 14 augustus 1975 werden dan de statuten en denamen van de leden van de V.Z.W. in het Staatsblad bekendgemaakt.

In ons volgend nummer zal verder uitgeweid rvorden over die 20 jaren van F.z.G.
ons tijdschriftje onderhoudt de band met elkaar, met India en in i bijzonder mer de homes
waar o'e kinderen 'andaan komen. Het rvil ook een bijdrage le'eren tor reflectie o'er debelangrrlke vragen van het leven in al ziin facetten.
Indien u tijdens die 20jaar een ofandere inreressante ervanng hebt beleefd ofeen anekdote
hebt te vertellen, deel die dan mee aan onze redactrice Anne_Marie Leclercq

rue Bemaerts 19
405 1 Vaux-sous-Chdr,remont.
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