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Beste Gezinnen. t leste Vrienden van [:2.G..

India viert dc vi j f i igste verjaardag van zi jn onafhankeli ikheid.
F}rkelc Belgischc en lndische kirrdcren, deze laatste van Bycul la
en Ankleshq'ar, stuurden ons tekeningcn en brieven om die
gebeurtenis tc herdenken. Wij zul len er u enkele van tonen.
Velen hebben van deze viering gebruik gemaakt om de toestand te

evalueren en om zich te bezrnnen. [n N{unrbav rycrd een Jqrt\4ela (Hindr voor/ancl'

/ilif gchouden or-n van gedachte te wissclen en na te denken over de llagrante sociale
ongelljkheid en de stecds sleclrter wordende levensornstand igheden van de
minstbedeelderr. Er u,erd cen analysc gentaakt van de regeringsplaunerr loor
onts.ikkeling cn er rverden politic-ke beloften gefbrmuleerd die rnoeten leiderr naar cen
grotere sociale rechtvaardigheid.

De laatste.,crkiezingen hebben een nieurve part i i  aan het bervind gebracht. Zal die
partij cie rnorelc kracht hebben om tc leven naar de basisgedachic van Candhi:
"De verandcring die wij  zoeken voor de wereld, rnocten wij  zelf  rvorden" ?
Zoals elke druppel water de zee groter maakt, zo r.r'ordt reder van ons. hier en nu,
urtgenodigd bi.j te dragen tot de bouw van een betere u'ereld.

Het paasf'eest hernicuq't dc genade die elke christen door ziin doopsel ontving. zijn
geloof in Jezus Cliristus. 1't.jdens de Goede Week herdachten rvij het lijden van
Christr-rs. Dit l r jden is eveneens het l i jden van de mensheid. Jczus is de Weg. Door
FIern rvordt ons de goedheid van de Vader geopenbaard.
De r lcns heelt alt i td het beeld voor osen gehad van een Almachtige God: "ber,eel dat
dcze stenen brodcn il'orden..." .lezus cchter bervandclt voorll de rveq van de
naastenl iefdc'.

I Iet hernier,rude geloof in Jezus lrcelt  ovcr de gehele rvereld duizendelt lnannen cr)
\:rouwen rn beri'cging gezet. DltzclliJe geloof zet vandaag ook ons rn bervegine. In
deze * 'ercld die ons zo dikrvi j ls conl ionteert met het krvade cn met de dood. schenkt
Jezus ons zi jn Geest. de Geest die hcnr gans zryn leven heefl  bezield.
Die Gcest r jvert slechts voor ccn ding. in ons wonen. ir .r  ons *erkzaarn zi jn ur ()ns ertoc
aanzetten clc stap tc zcttcn van dc twijfel naar het geloof,

van de drocfheid naar dc vreugde,
van dc  tncedracht  naar  de  verzoen ing .
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"Kinderen, \rij nrceten niel lieJhebben ntet v,oorden en leu:ut, ,truar net concrete
daden. Dat is on:c naatsta"t dctartloor krijgen t'ry de zekerheid dat :l,ij thnishoren bij
de vaorachlige Cod. Dan nogen v11 ook toor:i.jn aanscltijtt o,1s gel'c/en
geruslslelle,,, ook ols het otrs |eroordeelt, trctnt Gotf is groter dan ons hart en IIij veet
a IIe.s.
Ert dit is :ijrr gebod: tan harle geloven in:t1n Zoon Jezus Christus en elkuar
lieJhebherr:oals Hij ot1.s berolen h""ft" (l Joh 3, l8-20, 23).

Dan kunnen rvij onze menselrjke en christclijke opdracht nederiger, oprechtcr en
hoopvoller vcrvullen. Dan zullen rvij orrtdekken dat een op de rvaarden van het
Evangelie af_eestemd leven voert naar een gclukkige en betere rvereld.

Zal ig Paasteestl

Zr Anandi.

b, gorru ttaf vang.t.g.wEnLL u

un CVzoft1fi 9)oort'rrrt!

Nieuws uit,,.,, ftlumbai

SI. CATHERII. IE'S HOME . ANDHERI

Drt is ivaarschijnlijk ddn van de meest complexe rverken van onze provincie door de
verscheidenheid van de activiteiten.
De lo1ale bevolking is ondergebracht in drie afdelingen: het Home, de school en de
"uitbreidingen ". De drie afdelingen ontmoeren elkaar bij sommigc gelegenheden

Hct Homc

FIier te l len ive op di t  ogenbl ik 288 kindcren. I let  zr jn nceskinderen, k indercn die geplaatst
zryn door de jeugdrechter, kinderen en rncisjes die preventief opgevangen worden. lJ3 van
deze kinderen lopen hier school. Er *ordt een grote inspanning geleverd onr de talcnten van
dezc kindsren op een creatieve manier 1e ontrvikkslen:
- -l'i-jdcns 

de feestelij kheden: de viering van 50 jaar onal}ankelrj kheid, de nationclc feesldag,
Di*'ali, dag van de leerkracht. Hiermee hopen rvry het nationalitcitsgcvoel bij ds kinderen tc
ontu, ikkelen
- Er rvordt hcn de gelegenheid geboden vcrhalen te vcrtellen, gedichten K)or le dragcn,
skelches op te voercn, aan sport te doen.
-  Orn de gecstel i jke hor izon van de kindcren le \ .crruimen tvorden cr bi jecnkomstcn
georganisecrd uaarop lhcnia's aan bocl kornen zoals lreroepskeuzc. gebruik van tlc nrcdia.
soc i r  lc cn rnorelc vralgstukkcn.



-  v ia poppenspelen cn lesscn ovcr ' r i l icuzorg rvordr de kindercn inzicht bi jgcbracht in dc
ecologischc problenrat iek en respccl  voor de natuur.
-  Elk. jaar ont lnoctcn de kindcren op een br jeenkomst ouderen van hct I  lotnc.  I l ierdoor tvordt
de larni l icgeest ondcr hen al lcn belordcrd.

I)e School

ln dc school studcrcn onggveer 1600 kinderen. Er rvaren aanvankeiijk trvee afdelinqen: een
Engelse en ccn in het Marathi. De Engelse afdcling rvordt geleidelryl afgebourr,d. Iie afdeling
in het Marathi kan zodoende rvorden urtgebreid, hetgcen ten goedc komt aan dc vcle kinderen
uit de huttcn en de sloppenrvrlken dic uitsluitend Marathi spreken Het is tenslotte erg
bclangrryk dat z,ij z.ich behoorlijk kunnen uitdrukken in de taal van onze staat.

De ti i tbreidingen

St. Catherine's I Ionre telt verscheidcne uitbreidinccn:

- The open School: geeft jongeren die voortijdig de school hebben verlaten de kans op hun
eigen tempo cen beroep te leren. De school rvordt beheerd door et-n onafhankeliike vzrv. maar
verscheidene Zusters ziin hrerin rvcrkzaam.

- Tu,ee van onze Zusters hcbben de leiding over twee parochiale scholen voor ame
kinderen, vooral uit de sloppenrvryken.

- Snehanilaya: In dit paviljoen verblijven l9 kinderen van ouders die aan aicls lijden of dre
zelfaan de ziekte luden. Hetjongste kind krvam rnet Kerstrnis bij ons: het rvas 3 rraanden
oud en rvoos 2ku.

- steunfondsen: Een speciaal fbnds rverd opgericht dat tussenkomt bij cle betalinr van het
schoolgeld I an kinderen van onvermogende ouders.

- r-ieuw project: op 28 dccember, tijdens de viering van de 75ste verjaardag van het I lome,
u.erd de cerste stcen gelegd van een nieurv tchuis voorjonge meisjes uit de prostitutie.

- Gorai: vier zusters staan volledig ten dienste van de vissers van Gorai. Zij zelten de ouders
ertoe aan hun kinderen naar de school te sturen. De zusters hebben ecn school geopcnd voor
de kindcren die bij hun ouders op geen enkele steun in verband met hun schoolie opvoedrng
k  un  ncn  rekcnen .
De Zusters hcbben en'oor gezorgd dat de menscn kunnen beschikken ovcr drinkrvaler. De
gemcente plaalste onlangs rvatertanks, hetgeen een rnerkelijke rerbetering betekent t.o.v. de
!roegcre toestand toen Vrachltvagcns het water rnocsten aanvoeren. Met de steun van het hele
dorp $ordt nu gctracht een rvaterlcidingnet aan te leggen.

St.  J0SEPH'S H0ME and NURSERY - BYCULTA

Naast de cr icho en hct I Iorne is cr de school van St.  Joscph *,aar elke dag ongeveer 2000
kindercn komen studercn. Ilr rvorden buitcnschoolse activitciten gcorganisecid onr de
iongcrcn Ioor tc bereidcn op het la lere lcven. Door mi<jdel  van cursussen dactylo,  infornrat ica
of ' ta lcn bereidcn zi j  z ich voor op een e\amen'oor de centrale exaurenconrrnissie.
L}.izondere aandacht *'ordt bestced aan de esthelische opvocding r,an de kinderen door
thcater, r oordracht. zang, dans en sport.
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Croepen voor sociaal dienstbetoort u'orden gevorntd onder de lcerlingen van de hogcre
klassen met als opdrachl :
-  krndcren ruct leerprolr lenrcn helpen,
-  ui t rv issel ing tusscn leer l ingen ui l  de stad en hct plat teland,
-  act ivr tej ten organiseren in het kadcr van het UNo-therna " l let  ui l roeren van dc arnrocdc".

Er wcrden bijeenkomsten georganiseerd voor de lcerlrngen van de hoogste klassen, voor de
ouders, voor de leerkrachlcn. Volgende ondenverpen wcrden o.m. besproken.
- de rol en hct belang van de ouders en van het gezin bij de opvoeding err de onlivikkeling van
het kind,
-  dyslexie,  enz.. .

llet lJome biedt ook ondcrdak aan meisies van het olatteland die rverk komen zoeken in
Mumbai.

Onze Zusters doen ook rredisch r.l'erk voor de armsten rn het kader van de organisatic
():uttttrtt.

Zij ontrnoeten regelmatig vrouwcn uit de sloppenrvrjken om hen te helpcn bij het oplossen
van hun dagelijkse problemen en bij hun persoonlijke ontrvikkehng. Er n'ordt ook samen met
deze vrous'en een spaarplan opgesteld.

Onze Orote Familie

GEBOORTEN . * Gauthier, bij Nirmala en Tangu)' WOLTERS,
op 2 november 1997.

+ Trrnothy, bij Thierry en Mary LOXHAY-DECHIEF, op 27 deccmber 1997.

* Darnayanti, bij Varsha REUNAERD'IS en Roland van MEYL,
op l5 maart 1998.

{ Maxinre en Benoit, bij Meena en Dorninique COLLARD-DEFI.'ENSE,
op 2l maart 1998.

Welkom aan deze krnderen en gelukucnscn voor de gelukkigc ouders...

OVERLI.IDENS: * Dhr DUYSINX, op 2T.januari l99l l
(vader van Miv. IIOMBIIOISE en grootvader van Nicolas en Laetitia).

* Mrv. SIIvIENON, op l4l 'ebruari 1998.
(moeder van Mrv. Josette DUI'UIS en grootmoeder van Pushpa,
Veronique on Sebasticn).

* Shakila ClllSll, op 25 nraart 1998.
Zij rvas 27 jaar oud. (Bonn - Duitsland)

Wij  b icdcn dc bcproefde tami l ics onze chr istc l i . jkc declnerr ing can
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Ter gelegenheid
van de vilftigste verjaardag Y

van de onafhankel i lkheid van India
stuurden enkele Indische kinderen
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