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Bcs le  l ) r rd . : r  . .  K  i r r r l c lcn  L 'n  \  ncndcr r  r  an  I  z .L i . -

In  Luik  r ic lcn r r i j  d i t jaar  het  t iL ,Cl lARlS- f  lSCt l  J t lBIL l :LJ i \ ,1  (  l l -1( , -
1996)  \ \ ' r j  lordcu cr  i r i tg .enodigd orn nr  ic . lcrkcrr  orer  debctekenis
r  an de Iuchal is t ie :  persoonlyk,  in  hel  r :ez in.  in  dc parochie. . .

Op \\' ittc l)onderdag vierden u ij in 't brjzonder het Lratste
.\rondnraal: "Jezus. die de zi.jnen bcrnint. benrint hcn tot het uitelste".

"  Doe d i t  to t  lU i jn  gedachtenis" :
Dit is de uitdagin-e rvaalr oor r ij geplaatst worden.
lnderdmd. "het is groot. dit Nl)'sterie r an het Gelotrf': geloven in dc ELrcharistie is een Geschenk van
de ler ende JezLrs die geleden hee{t. {cstor\ en en dranra r erczen isl

"Doc d i t  lor  t r l i jn  gedachtenis" :
hiennee *ordcn rvij uitgenodigd. ieder lan ons. orr het \llsterie van Christus in ziin'IOTr\l.lTEI'I te
beleren. \\ i j worden dotrr Jczus opgerocpen ont ailn ons leren cen dintensie ran Geluk toc tc voegcn.
rllarbi j de ontf\r endbaalheid', an dc dood :ranr aardenti..

De Aan* ezigheid van -lczus in de Euchalistic is een Aanu ezighcid r an (ieloof'.
De I:uchanstie or?hrr/r.g.is. je ver:tn! ze lnictt.
Dc Euchar is t ie  is  o l ) 'er -  z i i  "he i l ig t " .
Z i . !  b icr l t  ons de nrogel i l lhe id deelacht ig  re rvorden aan Gods Phn dut  ons orr l r  urke l i jk  nr la l t  r  oo l  dc
[.ict'de. r oor dc Schoonltcid. roor (jods Vergill 'c'l is en ons oprocpt tot t]cnheid en tot Broedellijk
Delen.

JczLrs zcndt ons zijn Gccst. die ons rnet de andercn r crbindt
\lonst-isttc'ttr Houssiau. brsschop r an l-rrrk. heeli lcrccht d!' nirdnlk gelcgd op dr-' bnnd trrsscn het
[ . rchaarn \  i rn  L hnstus cr)  t ic  Sol rdanlcr t :  inner l i jke ( 'ornrnunie cn daadrvcrkel4ke \a ls tenl ie I 'dcI

" \ \ord rv l t  je  gekregen hebr :  \ 'RID1, ,  \ 'Rut i ( ; l )8 ,  KRA( ' I lT ,  t , I l ]1 . 'DE,  ( ; t . t ) t i t ,D,
( ;o l l  r )H El  D,  \ 'RI  E){  l )1 ] . t , t  K l  | l .  t  D,  zA( ] l  t1 'Z. t  \  NtG l t  t . t  D!  "  (  ( ia t  5  )

I)it allcs l j ldc ik aan ietlcr \ an u nop rvcnsen voordlt ik salncn nrL't Zrrstcr L-ulgarde. rncdelid r an de
I Ioofdraad.  roor  een zcnding naal  I l raz i l id  vcnlck
\ \ '1  zu l lcn er  ot tzc Ccrr r rntu l t i te i ten bczocken.  uai rn ln sorr r rn igc 1000 kru ran c lkaar  r  cr r r  i . ;dcrd z i jn l . . .
f . indc nrc i  kccr  ik  tc lug
Nlag ik  roor  de goedc a l loop ran rn i jn  zcnding t rp uw gcbcd rckenen' l

\  ro l lk  cn Zal i {  lhas lecst l
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Nieuws uit India.,, , ,

SI. CATHERINE,S IIOI,IE . ANDHERI

Kers tm is  1995 .

lleste vrienden en rveldoeners,

Dit.jaar hebben rvij roor ons en voor alic'n g!'tracht aan ecn'I'OI-EIIANI ERE rve rcld
te bouwen. Iliervoor rekenen rvrj op dc zegen van Jezus, de Prins van de Vrede en de
Tolerantie, rviens komst rr,ij nu met Kerstmis renvachten tlij spoort ons aan op de ingeslagen
$ce verder te gaan; de rveg \an Lietdc, Vrcde, Verdraagzaamheid,'folerantie en Vergeving.
Wi.j hopen dat ook u en de mensen waarrnee u omgaat deze geest urtdragcn. hiervoor bidden
\\1-l ..

Wij dclcn met u onzc inspanning en onzL. zorg om te werken aan het bevorderen van
de nationale eenheid en de integratie, in het Home, op school en in onze omgeving. Wr.1
hebben de kinderen die nood hadden aen onderdak en ontlerui.js bij ons opgenomen zonder
onderscheid van kaste, geloofoftaal. Wg hebben ons ingesp:lnnen om dc rvaardigheid en de
rechten van elk kind te respecteren. W4 rvillen dat elk kind zich bcrnind. aanvaard en
geroepen voelt om in een gecst van verantloordelij ke vrijheid aan zi.ln groei te werken.

ln de school trachten l4 aan de kinderen le lerr'n over de "scheidingsm uren" heen ts
krjkcn en zich blrjven te herinneren dat rvi.j allen hetzeltde erfgoed delen. dat wrj dus aan
dezelfde lvetten ondcr\\orpen zi.jn en dezellde eindbeslerlming hebben !V1i hebben hen
ge\\ezdn op het belang van het medelijden da1 ons helpt de verdrukten bcter te aanvaarden en
hun situatie te begrrypen. Alle nationale en culturele f'eesten rverden gevierd met respect voor
de ergen culturele en religieuze achtergrond van elkeen.

Met dc kindercn van de naburige scholen hebben de kinderen van Andheri de
gelegenheid gchad aan verschrllende activiteilen deel te nemen: rvetenschappelij ke
tentoonstellingen. debatten, sportmanit'estaties, dans en theater. enz... Hen rverd ook
gcsprokcn orcr tolerantie, die zrl daadrverkelijk trachten te belcven.

Vele kinderen van onze school lelen thuis in grotc armocdc. Zij hebben er geen
rustige plek om le studeren. Wij hebben hun de nodige ruirnte ter beschikking gcstcld cn
helpen hen bij hun stLrdie. Een aantal kan gratis het middagmaal gebruikcn. Een nog grot.r
aantal lcerlingen rvordt geholpen bij hun studies door nriddcl van cen peterschapsprogramma.

Van hcrnde en vcrrc ont\".rngen *11 hei helc laar door bezoekers mct hun wenserr. hun
gif ten, hun aanrvezigheid. . .  Wp ontvingen ook leerkrachten cn studenten ui l  nonrraalschDlen,
di t  in verband met hun opleiding. Vcle oud-leerhngen -  meisjes enjongens -  komcn ons
rcgelmatig bczoekcn. op zoek nrar hun ror.r/r, ook om dc blije steer die hier hc'crst op tc
snuir  en. Sor lmigen komen van ver:  Nederland. Frankr i ik,  Duits land o1' l lc lg ie ' .  Anderen
komen ui l  vcrschr l lcnde plaatscn van India.  Wi i  hebben hen al len hartc l i jk  venvelkomd

Stecds nteer echtparen rn tndia zi jn bcreid kindcrcn op te nemcn in hun gezin.
Dagclrjks ontvangen u'ij telelironqcs ofbczoekcn van echtparon die een kind rvillcn
adopteren. Dit jaar hebben *ij zo 28 kindercn aan hun adoplie-ouders kunnen toeverlrou\ven.' l ' i jdcns 

de jaar l i lksc ontnroet ingsdag ran dc adopt iegezinncn konden *e vaststc l len hoe
gelukkig oudr ' rs en kindercn sarncn zi jn.

Dit jaar hecfi cdn van onze meisjes haar ccrste kloostergclolie in onze Congregatie
algelcgd. Zi j  rv i l  z ich hrcrdoor ten dienstc s lel icn van haar mcdemcnsen Wij  z i jn en'an
overtuigd dal  u haar hier in zul t  steunen met uu gebed.. .  Wi j  v icrden ook het hurvelr lk Ian
enkele van onze meisjes.  hvee crvan wcrden in het l lone zel f 'gcvierd.  Dcn van onze mcisles,
die een jaar glcden gctrouwd u'as, is bevallcn '"an een t*,celing Zi1 hecli ocn nraand brj ons
verblevcn om te lsrcn hoc zij haar kindcrcn mocst vcrzorgcn.



Wr.j zoudcn nog vecl kunnen schrijven over allcs *al er dagelijks gebeurt, over de
talrijkc gelcgenheden die gciroden rvorden om die boodschap van Tolerantie te beleve'n en uit
te dragen!! Zondcr elk van u, bcste vricnden, beste rveldoeners, zou het ons niet ntogclijk zrln
orn ons doeltreft'end voor zoveel kinderen in te zetten.

Wi1 danken u oprecht voor dc hand die u ons reikt  en roor urv mi lde steunl
Wrj zullcn niet nalatr'n voor u te bidden en \\'enscn u hr:t allerbestc voor het ganse jaarl

Dat de Hecr u zegene!

Z.uster ROHINI

St. J0SEPH'S H0ltlE end IIURSERY - ByCUttA

december 1995

Bestc vnenden cn rreldoencrs,

Vanuit Sl. Joseph's kunnen rvij u melden hoe sterk uij zryn "gegroeid, met de
KRACHT van de LIEITDE"I

In de kinderbuvaarpiaats schommelt het aantal kinderen tussen de 25 en 30. Wij
stellen met genoegen vast dat rvij de kindcren van economisch zrvakke nroeders, die rerplicht
zijn buitenshuis te gaan $erken, konden blijven opvancen

In onze kostschool verblijvcn nreisjes die, orn*'ille van bepaalde fanriliale
orrstandigheden - eenoudcrgezin. onnvricht gezin en daarmee gepaard gaande moerli.ikheden
- bijzondere aandacht. lietde en begrip vragen.

Wr1 helpen ook 19 vrouwen, rvaaronder oudcre vrourvcn en gehandicapten, die nooil
ecn andere thuis zul len vindcn.

De ontmoet inqsdag van onze oud-lecr l ingen -  rneis jes en jongens -  had plaats in apr i l .
I)e aan*ezigcn hebben er ccn aangcname alond kunnen dtrcrbrengen.

Wi1 zrln blrj dat wrj iedere dag aan 35 arme leerlingen een ntiddasmaal kunnen gcven.
Aan sonrrnigen hebben rr,r1 ook boeken en unitbnr gegcven.

I lct  school jaar begon in luni  95. t i r  z i jn l68l  leer l ingen ingcschreven. Leraars c 'n
lecr l ingen hcbben aan verscheidene rntc ' rscolairc programma's kunnen deelncmen:
gcbedsr ienngen, cul turele act ivr ter lcn, tornooien. Zi i  hebbcn de eerste plaats veroverd voor
de llapuhlic' I)ut llurthln:;t en voor hun pedagogische steun aan de wetenschappelU ke
tentoonslel l ing

Voor dc gansc duur van hun lc'rblijf in onze school s'orden de mcisjes aangcnrocdigd
olll voor hun rechten op lc komcn. om hun schuchterheid en onwctendhcid te ovenvinnc'n.
Een lictduvolle aandacht voor dc armen u,ordt hen bijgebracht, dit door hct bestuderen van en
het nadenken over dc armoedc en de onw'etcndheid die een urool dcel van onze samenleving
tr- isteren en door hun drcnstbaarhcid voor de marginalen, o a.  r ,oor de straalk inderen. l  let
bijbrengcn van uaarden is een bclangrijk t-acet van ons opvoedingssl stc'r'm.

llc't jaarthema - Tolerantic - rverd samcn met onze l,inderen ontrvikkeld.
De mcisjcs hebben zich ertoe vcrbonden te ijveren voor cen beter en cendrachtig India. Ook
de socialc dienst u'erd hiervoor ingezct. Een Zuster en een grocp van hel "College voor
Socialc Act ic" begclcidcn dc lecr l ingcn van de hogcre sludiqarcn
Zi1 zr jn act re f  rn volge nde ( l ( )rnci t )cn.

L Steun aan dc zrvakstc lecrlinqcn.
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2. De kinderen uit de omgeving, dic bij ons niet-fbrmeel ondenvrjs volgcn, uorden
geholp*-.n bi j  hun studie en hLrn onlspanning.

3. Voorstclling van spclpaketten om de sociale bew'ustrvordrng tc stinruleren.
4. Voorstclling van ee n progmmma ove r 'rvc'rzoening" om dc harmonie tussen de

l erschillendc gemeenschappen te bevorderr:n.
Ook voor het pcrsoneel rverd ccn lorm ingsprouram ma gcorganiseerd over \olgende punten:

L Orientere'nde programma's voor de vergaderingen lan personeel en lecrlingen.
2. Prograurma's voor het personeel van de regio Byculla.
3.  Deelnerning aan het programma \an onze regio roor de middelbare scholen.
4. Deelnerning aan de programnra's, bestemd voor de directics.

I)e samenrverking nret de actieve en toegervrjde Vereniging van ouders en leraars
verloopt opperbcst. Deze vereniging lag aan de basis van verschillende activiteiten, waarbi-i
zich ook de leerlrngen hebbcn aangesloten.

IIet schoolgebourv is nu piekfijn verzorgd sinds do herstellingen en het verfwerk
beeindigd zijn. In de klaslokalen rverdcn bijkomende ventilators geinstalleerd en de
Verlichting rverd verbeterd. Ook het ondcrhoud van de gebour,r'en en \,an het terrein errond
rvordt regelmati g uitgevoerd.

Beste vrienden, beste ueldoeners, rvij rveten dat velen van u actief meerverken aan het
verzamclen van fondsen voor ons Home. Woorden schietcn hier te kort om onze dank te uiten
voor de inspanningen die u zrch getroost om onze dromen en onze projecten helpen te
venvezcnlrjken.

Dat het Kind Jezus r.t zijn Vrede en Vreugde moge brengen en dat Hij ieder van u
moge helpen om zUn boodschap van ["iefde en dienstbaarheid te beleven. het hele jaar door.

Uw toegenegen en erkentelrlke Zuster MARIA-DEODATA,
de Zusters, de kinderen en de gasten van St. Joseph's.

ZA N KHVAV
(Projecl No 2, gesteurul door F-zG. illet dit project onfi'angen de ntinstbedeelden
uit de omliggende dorpen medische venorging bij zwore ziekte of chirurgische
ingreep.)

Het hier volgcnd verslag geel1 een alqemeen becld van de actrviteiten die door dc
Kloostergemccnschap, rraanoor Zuster Magdalen vcrantrvoordeli.lk is. rvcrden ontplooid.

* Dornen

Ilr zr3n 20 dorpcn bijgekomen, zodat het totaal nu op 80 is gebrachl. l)ezc dorpen
rvorden rcgelmatig hezocht. Onze activiteiten bcslaan: pastoraal rvcrk, Balrvadis, Mahila
Mandals (  vrouwenorganisat ies),  vorming van r ledrsche assis lenten, enz.. .

In lerband mct dit laatste kan s'ordcn aangestipt dat dezc vorming nu op cen mecr
syslcmatlschc manier wordt aangepakt. lilke gediplomcerdc Zuster is verantrvoordelijk voor
cen zeker aantal dorpen. Zii staat in voor de sclectie en de vorming van een voldoend aantal
medische assistentcn. l)ezc laatsten *'crkcn dan mcestal cn indrcn mogelijk pcr twee. l)oor
het volgcn van cursussen cn hct brlrvoncn van l'ergadcringen rvorden dcze nrqnsen geleidclqk
opgelcrd tot betrouwbare nrederverkers. Op dic manier wordon dre dorpen, rvat dc
gezondheidszorg betreft, zclfbedruipcnd. Dc assistenlen staan in voor de verdeling van de
basismedicatre en voor de bchandel ing van "banalc" z ioktcn. Zi j  brengen aan het Centrum
rcgelnratig verslag uit ovcr hun iverkzaamhedcn Dit alles verzekr.rt ecn zekerc continuitoit in
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het gezondhcidsrr erk, ook \vallncer de 7-ustcr hct do4r nict zclfkan bczoeken omrville van
ziekte o1'van hevige regcn.
Ilet vertrou\\'en van dc dorpelingen in ons gezondheidsrverk groeit zienderogen. Wij hebben
kunnen vaststcllen clat dc mcnsen hoc langer hoe minder de Rughuts, de plaatselijke
natuurgenezers, gaan raadplegen.

* De Kruidentuin

Onze tuin breidt zich steeds maar uit. Hrj telt nu verscheiclene zcldzame planten. Nieuw is dat
vele mcnsen, zelfs van andcrc Staten, interesse tonen voor onzc kruiden cn de
geneesrn icldelen clie zr1 lcrercn. l)it jlrr bczochten ()ns eer! 150-tal personen die krvarnen z-ien
hoe deze geneeskrachtige kruiden moeten gctecld, bcwaard en bereid rvorden. lndividueel ol
in groep volgden zii de cursus dic in Zankhvav door de verantwoordcl ij ke Zuster rvcrd
gegcven.
Verschillende van onze krujden kunnen gebruikt \\orden voor hel bestrijden van de volgende
zrekten:

-huidziekten (bijvoorbeeld eczeem)
-artritis- reurna
-aandoeningen van het flpe "neus. keel, oren
-d1,senterie, diarree, indr gcstie, Ieverziekten
-bloedarmoede (liequent bij slanr leden).

Flet is ons een hart onder de riem te \\'eten dat *ij in staat zijn het gebruik van inheerlse
geneesmiddelen te bevorderen...

*  Bestr i id ins van TBC

De zieken rvorden regelmatrg ondr-rzocht in de dorpen. Wie kan komt eenmael per rveek naar
de klinick voor een check-up en er rvordt hen gelecrd in een cursus hoe zr.1 actief aan hun
gcnezrng kunnen ntee'werken. Er rvordl informatie verslrekt over de prevenlie van de ziekle,
over te ncnren voorzorgen door de patic'nten cn hun omgeving, over het bclang van het
rcgelmatig nemen van de nrcdicatie. over het dieet. enz..
Wanneer dc patigntcn emstig ziek ziin rvorden zr.; voor r erzorging opgenomen in de kliniek.

* Projecten voor de Ontvoogding van de vrouw

ljr werdcn verscheidcne mcotings gecrrganiseerd om de rrou"rcn bs\\,ust te nraken van:
-dc rvetteliikc bcpalingen die hen aanbelangen
-dc rvaardc cn de rvaardighcid r an de vrourv.

De opgczctle lesscnrceksen bevorderen het contacl van dc dorpclingen met clkaar en
behandelen de volgende thema's:

-organisat ic ran spaaract ics \  oor \ r()u\ \cn
-projeclcn drc de bcstaansm iddclen ui tbreiden
-a lfabetisering van l olrvassenen.

Onlangs nog had er een ontmoet ing plaats van 900 vrourvcn, komcnd ui t  verschi l lendc
strcken van Gujara(. 7-ulke evencmentcn helpen vele r,rourvcn dc dingcn anders te zicn cn
dragen bij t()l hun persoonlrjke groei. Zi.1 knlgcn nreer zclfvcrtrouwcn en str.vcn door
onderlinge samenrverking naar succes in rvat z11 onderncnren.

* Dc Kostschool

llct aantal kostgangers blijlt konstant csn tekcn dat het ondcnvr.js door dc dorpelingcn op
prijs rvordt gesteld.
De ui t rust ing ucrd di l jaar op vcrschr l lcnde puntcn verbetcrd:
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-ui tbreiding van de toi lct ten
-aanleg virn ecn echt speelplein
-al  nscha l -  r  a n cn kelc l ictscn
-rnuziekinstrunrcnten.

De oprichting van cen technische school rvordt door het brsdorr overwogen.
Er *erden speciale cursussen Engcls gcorganiseerd ter voorbereidrng van de lcerlingen op
hun rerderc sludics. De morele opvoeding en het godsdienslondcrricht rvorden ook
gervaardeerd. Bg gelegcnheid nemen de mensen ook deel aan gebedsvieringen en andere
bi jeenkornsten.

Dlrt God ons rlerk van samen\\'erklng nrag blrylen zegenen, rvaardoor hct lot kan rrorticn
r erbeterd van degenen dic Ilem het dierbaarst zijn. de arrnsten onder de arrnen.

[/* toegcnegen.

Z-trster SLJJ A.f A TllAZtlAT

MAII0ARA: JESU-ASHRAM

23 decernber 1995

Geachte Fleer en Mevrourr' BAWIN.

Zoals u rveet vieren rvij in 1996 onze 25ste verjaardag. Mogen rvij u dan bij ons
begroeten? Wrj hebben '"'ele redenen om God te loven en te dankcn.

Het b!-gon allcmaal 25 jaar geleden loen rvij. samcn met onze Broeder-nr issionaris,
ecn klein leegstaand appartement huurdcn. Aan de voorkant was er een immense veranda die
riij at.sloten met bamboemaften en waarin rvij ecn hospitaal inrichtten. Het eerste rvat ir i.j
dedcn *as ons rvat keukengcrcr en bcslek aanschat'fbn. Door nriddel van "kruis ot'munt" u'erd
ik aangesteld als l erannvoordclrj ke voor de keukcn. Een ding hadden rvi.j nochtans vcrlreten.
rvr.1 hadden cr niet aan gedacht dat de zrcke mcnsen op dc perrons van hel station niet naar ons
rvi ldc 'n konten. Ui tc indel i jk hebbcn rvi ;  twee nrannen opgenonrcn die elkaar vergczelden: de
enc was lichqes ziek, de anderc rvas gczond. Dc monsen uit het dorp kritiseerdcn het f'eit dat
ui j  z ieke n aanloerden Daama rvas het de huurder van het bovenl iggendt- 'apparternent dic
zich bij ons krvam beklagen en vroeg om dc zreken te r'errvijderc'n.

Maar in dc loop van de trjd rvcrden al dre problemcn opgelost en zi.jn rvij. God zrj
dank- hrcr nog al l i jd aanrvezig De rest is een lang r ,crhaal

Zuster Ivana is teruggekeerd ui t  haar vakant ie in Kroat iC Zq hecft  cr  k laarbl i jkel i ik  de
rrede gebracht lk vraag m11 dikrvi j is  al ' rvaar z i1 de encrgie bl i j l i  halen om als 8.1- jar igc zo te
reizcn en bezoeken aftc lcggen. Zodrt  zc bi j  ons rvas is ze wccr beginnen rverkcn alsofzc
nooit rvas wog gewcest.

l )c uerken in dc ziekcnzaal voor TBc-pat ienlen zr jn bc€indigd, dank zi j  het toczicht
van Zusler Mallika en de raadgcvingcn van Zustcr (iencviive rvaardoor het ornliggcnd terrcrn
rlerd r crfraaid.



Onlangs rverd voor onzc veranda een licf klein meisjc r an 5 jirar achtergelalen. Ilet
kind nrist cen voorarnl, een hand en de hclfl \,an een voct. terrvill de andere voet verronnd is.
Dc Zusters van [,ieldc zorgen nu voor haar en zoeken voor haar een gcpast gezin.

Zuster Mallika is op bezoek gegaan in het "Red Light"-krvarticr. lk vreesdc problemen
l'oor lraar cn had hrar aangcraden voorzichtig te zijn. Vanaf ha.lr eersle bezoek tverd zij
nochtans benadcrd door verschillende meisjes die haar sprakcn over hun cllende. Een van dio
vrourven heelt een dochter van l-5 die op de hoogle is van hct "rverk" dat haar moeder doct.
Het meisje wil haar moeder met dit rverk doen stoppen zodra zij zelf rverk heeft gevonden.
Verschillcnde van deze vrou\\'en zijn al naar .lcsu-Ashranr gekonten orn zich te laten
verzorgcn. Zonder lwi i f 'c l  z i jn er in di l  mi l reu r)rL-nsen dic aan aids l i idcn. lk t racht mi j  nu te
infbmeren over ecn snel le en eenroudige test  om aids op t ! 'sporen. Bloedslalen moeten
opgesluurd *orden naar Calcutla voor de "WestL'm Blood Test". Wiy rvillen deze mensc-n
helpen en de tijd brengt rvel raad.

Op 27 december trouwt Angelina [,arla, een tvecskind van Jcsu-Ashram, met Suresh.
Ik heb de moeder van Angelina nog gekend. Toen de vader in een auto-ongeluk om het leven
kuam. werd haar moeder, die toen zrvanger \r,as en reeds drie kindercn had, in.lesu-Ashram
opgevangen. Wij hebben de vrous,geholpen tot aan de geboorte van Anju (-Angelina) Even
later overleed ook dc moeder en *'erden de kinderen door verschillende lamilies geadopteerd.
Anju krvam terecht in ecn u,eeshuis van de Zuslers. 21 is nu ondenvijzercs en z-al haar beroep
ook na haar hurvelryk bhjven uitoefenen. Zoals u ziet geeft een en ander toch rvel aanleidrng
tot f'eeslvicren.

Dit is dan het nieurvs dat ik u deze keer rvilde meedelcn.
Ik rveet dat de Heer over u rvaakt.

Broeder BO[].

0nze 0role tamil ie

GEBOOR'|EN : * Marie, bi j  de fani l ie DRAIT|IAUX. op 3l mei 1995.

* Adrien. bi. j  dc fani l ic SIZAtRE, op 2-1 novernbe r 1995.

Welkom aan deze kinderen en geluku'ensen aan de gelukkigc ouders...

OVERI.IJDLNS . * l)e hcu-r Gino PO'l ' lEL.

:;TilJ"yi!;icn 
Simon'

* Mcvroutv Maria VAN DtrN BRANDtlN-VAN AC'Kt l l t ,
mocder van. lan cn Rita ' l 'h icnponrVan dcn Branden,
oma van Rat,  Ra.1a, Kim en Kiran,
op 201anuari  1996.

lVi j  b iuden de beproetdc' larr i i ics onze chrrstelr lke dcclncmrng aan
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Hoop voor de ProstituSes van Bombay?

Zuster Rohini  Fcmandes
Maart  I996.

Het ondenverp dat zo druk lresprokcn sc.rd op de Conl'erentie van Peking met
bctrekking tot de Waardigheid en Gelijkheid van de Vrourven kreeg een serieuze slag op 5
t'ebruari I996. Op die bes'uste dag gafhet Hooggerechtshof van Bombav aan de politie de
opdracht de jonge C.S.W. (Commercial Sex Workers) in een razzia op te pakkcn, zogezegd
om deze nreisjes lc rcdden. Zij rverden dus in voorlopige hechtcnis genomen. Gevolg gevend
aan dc orders van de Jeugdrechter rverdcn alle instellingen die staatssubsidies gcnieten door
de Sociale Dienst verplicht om een aanlal van deze C.S.W. op te nenen.

Bij het uitvoeren van die opdracht van het I looggcrcchtshof w'erd u,einig aandacht
besteed aan de goede organisatie enan. De betrokkcn instellingcn rverden noch geraadpleegd
noch veruittigd over de nieurve taak die hen wachtre .

Even na 2l h45 op 5 februari 1996 - de kinderen van St. Cathenne's Home te Andheri
rvaren reeds naar bed - deponeerde de politie zonder veruitliging 160 C.S.W. die in drie grole
bestelrvagens u'erden aangevoerd. De C.S.W. naren opgervonden en woedend over de plotse
vrij heidsberol'ing waarvan zr_1 het slachtoft'er rvaren. Het leken gevangenen dic in zeven
haasten in een groot slaapvertrek rvorden bijeengebracht. Hun opstandig en gervelddadig
gedrag gafzorvel de Zusters als de politie de handen vol en zelfs vijf uren later rvas de kalmte
nog niet hersteld.

Pas 's anderendaags, toen de Zusters erin geslaagd waren met de Sociale Dienst te
telcfoneren, begrepen zrj dat de hele chaotische toestand le rvrjten rvas aan de manke planning
van de Recertng. de Sociale Diensl en de Politie. Wij rverden sewoon voor een voldonge n l'eit
geplaatst.

Wil rvaren erg bang voor deze C.S.W., die niet ophielden ons naar het hoofd te
shngeren dat zij geen bedelaressen waren en bcter eten gervend rvaren dan hetgeen hen door
ons rverd voorgezet. Z.ij rvensten geen Iiefdadigheid, \'ant met hun inkomen konden zij zich
\\'cl \\'at beters \eroorloven. Steeds rverd ons wcer helzelfde gezegd. "Waarour heell men ons
hierheen gebracht? Wij hebben."an nienrand iets gestolcnl Waar rvaren jullie en rvat hebben
jullie gedaan toen rvij verplicht s'r'rden om met dit beroep 1e beginnen'l Wij hadden gcen
andere keusl" .

Hier, in St. Catherine's, had dte tocstand wel enkele nare gevolgen voor de kinderen:
ovcrbevolkte lokalen. bepr'rkte bervegingsvrijheid en stress vcroorzaakt door dc aanwezigheid
van de politie en het nachtelijk geschreeurv van de opgepakte vrouwen. Vraqen als "Waaronr
rvorden dje vrouwen opgesloten? Gaat de politie ons nu slaan?" *'aren nis't uit de lucht

I)oor de Regering rvcrd ons slcchts 79.000 roepic.s gegevr'n r oor het herbergcn r an
deze vrourven. Dit is zell-s niet gcnoeg orr hun medischc verzorging te betalen. want het
vertegenrvoordigl een bedrag van slechts l6 roepies pcr dag en per pcrsoon. Dc rest moeten
uij maar zclf br.ydragen, rvij rveten allcen nog niet hoe. Tot no-q toe heeil ons nog goen enkclc
vertegen* oordiger van de Regering bezochl.

iloc kunnen rvij het probleem van dc C.S.W. oplossen? Toch niet door zc ondcr
dr iang in tchuizen te plaatsen die beslerrd zryn roor de armste kinderen.

Doorhecn deze gebeurtonissen horen rvij .lezus aan ons vra_qen. "Gaan ook jullic doze
lrout lcn veroordelen?".  Gedreven door onze ui l  om ons ten dicnste te stel lcn van dc armsten
en de vcrdruktcn, rvillen rvr.1 hierop reageren en samenrverken in de mate van het mogeli.jkc.

Wij kunnen de gernlproviseerde dwangnla:ttregel van de Sociale Dicnst onmogelijk
zien als een "rehabilitatie". ln u,erkelrjkhoid u,orden dezc meisjes opgcslotcn in een soort
gcvangonenkamp waarin ze clke menselijkc rvaardigheid verliezen en is deze actie nicts
anders dan cen uiting van nrisprijz-cn voor pcrsoncn dic slccht zijn en ntoctcn rvordr'n
gemcden.
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Er wordt tcgcnrvoordig zot'eel gesprohcn over maatschappclrj ke problcmen en over dr_-
middclen orn die op te lossen. welke menscn van goede rvil zouden tot de oplossing van dit
problcem rvillcn br.ldragen? Wie zou dezc prostitu6es rvillen helpen om hun nrcnselijke
*aardigheid te henvinnen'? lmmers, ook voor hen is Jezus gs.storvcn.

Wrj  nroetcn nu aan dc Sociale Dienst,  de Pol i t ie,  de Regering. aan dc rechter l i jkc
macht gaan uitleggcn wat de cchte betekenis r.an het rvoord "rehabilitatie" is. ls het niet de
Venryzenis van de mens die he'm verheft tot een levcn op hoger ni'cau? Gaan de mcnsen r'an
goe-de uil (dokters, j uristen, leraars, media, zahenlieden, maatschappclryke rverkcrs, en2....1
zich aan onzc zijde scharen onr dit avontuur te hcll^-n venvezenlijkcn?

Welcome io Belgium!

Zustc-r D[-]ODAI'A rverd uitgenodigd door een Franse vereniging van adoptie-ouclers. Zij
maakt ran de gelegenheid gebruik om ook naar Luik te komen cn er dc bakermat van de
Congregatie te bezoeken.
Zuster Deodata rverkte gedurende verscheidenc jaren op het secretariaat van St. Joseph's
I  lome tc B-r cu l la
Zi j  *as Oierste van dc Dochtcrs r ,an het Kruis en Directr ice van St.  C:r ther ine's Home van
1982  to t  1988
Sinds 1994 is zij Overste van de Zusters en Dirs'ctnce van St. Josepb's Home, Byculla.
Gezinnen ofpersonen die haar graag zouden ontmoeten kunnen dit latcn weten aan de Heer
en N4evrourv BAWIN die een uitnodiging zullen sturen zodra de precieze datum van zusler
Deodata's aankomst is sekend

! Medrdr[iruqrru !
- Door onvoorziene omstandighcden bercikte ons het kerstntrntmer l,oor
vcrtaling uit het l. 'rans niet t ldig [J ntocst hct dus een keer zondcr stellen
Il ien,oor rvi l  de "redactie" zich verontsch uld ic.insen

- De volgende familie-ontmoetingsdag voor dc ncderlandstalige gezinnen zal
plaatshebben op zondag 6 oktober 1996 vanal'14h00 op dczelfde plaats als de
vorige jarcn: VP-plcin "Blii cn ' l 'rourv". 

naast drankencentrale De Vidts.
Industriepark Noord 33 te Sint-Niklaas.
t..,\oleer die datum alvast in urv agenda!
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De bijgevoegde lolder vertelt u meer o\er onze projecten in India.

l-\\" S'f]]llll\ l{i\ ,t()q; 1.655.803 BEF

Dankzij urv gilicn, ulv aankopen in onzc Indische rvinkel en ulv dcelnanre aan onze
act iv i te i ten I
Wij hebben onze bcloften kunnen rvaarmaken dankzr.l ul Wrj dankcn in't bijzondcr al *ie aan
onze oproep "SOS - Projecten in India" van augustus gevolg heeft gegcven.

lKtr\\rDN \-\"]J {)OK ]}i 1()91, {) P L: lRli lKENiiN ',?

E6n ontvangcn frank = f,6n gestorte frank

Onze werkingskosten zUn praktisch nul. Daarom kunnen ulv gitien inteEaal aan India rrorden
overgemaakt. Voor elk project dat wij steunen eisen tvr.1 1er plaatse een verantrvoordelrjke
gqsprekspadner die de uitgaven moet verantwoorden.

1ti1,5 t-Al{-,Ti, AT-.f ltiiJ'I iil\

ln l'ebruari 1996 ontving u van ons de fiscale atlesten die u toelaten uw giften aan F.z.G. af te
trekken van urv bclastbaar inkomen 95 (aanslagjaar 96). Minimum bedrag 1.000 frank per
jaar. in een of meer storlingcn.
Het is niet meer nodig ons uv, in.schrilvnastrumnrc r in hct Natnnuul llagi:ster nec te dclen.

l i .  MARTIN. penn Ingnrecslcr
Rue du 8 mai,  5 iB
.1680 OUPEYE (Tel 0,1 i /64 5.1.  I  9 )

r'rlir)oiir"iii'iili tf iiii ,liri L li iliil

Dit krantje wordt aan alle families en vrienden van Fanril ie zonder Grenzen opgesturrrd
Wcnst u het tc ontvangen in l996'

Ston dan 250 frauk op relcning 2.t0-0860784-t 0 van
l'unilk surts I:nttiircs a.:.h.1.

Ilut' Ilors ( fuittLtu. ltl
J000 li t..ct.

Cebruik daanoe hct bijgevocgde ovcr schrijvingsbulletin, !!aarop d.. vermelding staat "ABON-NLN,ltsN1' 1996"
Ildicn u$ stoninq qrotcr is dan 250 ltank konrt hcl surDlus ten qoedc aan onzc proiccten in lndia


