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2.. AtrotrJi.

Jaarl i jkse 0ntmoel ing t lan Fze

Jan en Rita Thienpont waren in de onmogelijkheid ditjaar de ontmoetingsdag voor de
Vlaamse gezinnen van Familie zonder Grenzen te organiseren.
De ontmoetingsdag van onze Franstalige vrienden, rvaarop ook de Vlarnrngen vverden
uitgenodigd, heefVhad plaats op 20 september te SPA.

Marie-France BOTTE

Als trouw lid van FzG weet u wellicht dat de rvegen van FzG en MF BOTTE zich
enkele jaren geleden gekrurst hebben. In de pers werd de naam van FzG in edn adem
genoemd met deze van Mw. Botte, die in de nasleep van de zaak Dutroux, door
sornrnige media in opspraak rverd gebracht
Wij begrlpen dat u zich vragen heeft gesteld over de relatje die tussen beide
organisaties bestaat of heelt bestaan.
In ons nummer van december zullen rvij uitgebreid uitleggen lroe alles precies in zi.jn
rverk is gegaan en rvelke de actuele houding is van FzG in dit verband.
Wij kunnen u echter nu al geruststellen: het geld dat u ons hebt toevertrouwd als steun
aan de pro.jecten in India rverd hieraan ook VOLLEDIG besleed. GEEN FRANK rverd
gebruikt voor doeleinden dre afueken van de bestemming rvaarvoor u ze ons hebt
overgemaakt.
hr ons volgend nummer zullen we hierop uitvoerig terugkomen.
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0nze Belevenissen in lndia. . .

Zoals beloofd hebben we enkele beleoenissen opgetekend van onze reis in december I997.

Alleen al de voorbereicling van dc reis, waarnaar onze drie kincleren zo
uitkeken, was een ervaring op zich. Samen aan cen gemeenschappelijk proiect te
l<unnen ',verken. rnotiveerde zorvel onszelf als de I<incleren om ons maxirraal te
clocumenteren. Tijdens de weekends bespral<en we de punten die ons bii lezing
van clie docurnentatie waren opgevallen. Het betekencle een verrijking voor ons
al lemaal.

Vanaf onze eerste stappen uit het vliegtuig te Bombay konden we de sfeer
al opsnr.riven van wat India zo typisch maakt. \Mi, moesten aanschuiven aan he!
einde van een file bestaande uit flegmatieke, heterogene nlensen in een drukkcnde
rvarmte (de rneeste ventilatoren rvaren uitgevallen). Nadat wij verschillende
controleposten gepasseerd rvaren konden r.ve eindelijk de luchthaven verlaten.
Onze kinderen waren enthousiast bij het zien van het mooie St. Catherine's
Home. Het is nog mooier en groter dan wat de dia's, die we vroeger ervan zagen,
ons declen vermoeden. I{ier aclerr-rt alles rust, vrede, goedheid en vreugde. De
l<inderen verwelkomden ons met bloemenkransen. Het home is een oase van rust
temiclden van het getoeter, het stof, cle verontreiniging. cle mensenzee in cie
omliggende straten. De el lende l igt  hier niet  veraf van de r i jkclom, de schoonheid
grenst er aan lel i ikheid.  Het is een wereld van contrast en.. .  van tolerant ie.

Het leuke van onze ervaring rvas dat we met het hele gezin de sfeer in het
home konden opsnuiven. Voor onze kinderen werd een deel van hun
venvachtingen ingevuld: cle terugkeer naar de bron. Ons verblijf in het home liet
ons toe deel te nemen, zii het gedeeltelilk, aan het leven, c'le activiteit€n, de zorgen
en de vreugden van de zusters en de kinderen. Wij hebben nog beter leren
begrijpen en aanvoelen rvat onbaatzuchtige liefde betekent, Wat vooral een grote
indruk op onze kinderen nal iet  was cle bezorgclheid waarmee elk k ind, elk
individu rverd ornringd. In dit home is niemand een nummer. Iedereen is er
belangri jk,  van cle z ieke borel ing tot  de ongehuwde moeder. . .  De zusters z i jn
constant in de rveer met de zorg voor het l,velzijn en de ontplooiing van eenieder.
Dat alles doen ze met zichtbare vreusde cn met een verbazend dvnamisme.

Ilet contact met enkele ongehuwde rnoeders en mct zuster Daya stelde
onze kinderen in staat om de handelwiize van hun eigen biologische uroeder beter
te be6ryi jpen en te respecteren. Dankzi j  d l t  verbl i l f  in St.  Cather ine's Home konden
onze kinderen hun trvijfels opzij schuiven. Zij beseften dat zij altiicl. ool< in hun
pri l le bestaan, bemind werden. Zuster Rohini  van haar kant heeft  r rret  veel  takt  en
openheid een geruststellend annvoord trachten te geven o1> cle vragen clie onze
kincleren haclcier-r in verband met hun afkomst

Onclanl<s al  het mooie aan cul tuur en landschappen clat  rv i l  in ber land
heblrcn gezien, laat cle ervaring die we met ons gezin in het Ilomc hadclen de
sterl(ste indruk na. Wij konden er ongehurvde moeders ontmoeten clie, op de
vlucht voor hun omgeving, in het Holne rverden opgenomer) en er vcrzorgrng,
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oplei(ling en genegenheid onrvingen. Zuster
overtuiging z\chzelf. te respecteren, het liind
verzorgen en te ontspannen. Zij rvakl<ert bij

Daya leert  hcn met enthousiasme en
dat z i l  dragen tc berr innen en zich te
deze meisjes de zin aan voor

schoonl-reid en creativit€it, dingen ciie zo belangrijk zijn na alles war zij hebber.
nlOeten ( loorstaan.

t/y'ij zijn door het binnenland gereisd en hebben kennis gemaakt met de
rnoeili jke situatie r,vaarin de Inclische vrouwen moeten leven. Het is voor een
ongehuwde moeder zeer moeilijk, om nier te zeggen onmogelilk, om in deze
omstandigheden een kind alleen op te voeden. De uitdrukking "verlaten kind"
kr i igt  bi l  d l t  a l les een heel andere betekenis.  Deze vrouwen schenken het leven en
hun liefde zonder daarvoor iets terug te vragen. Wij kunnen een schakel zijn om
die liefde aan hun kind verder te geven.

Wij danl<en de jonge moeders die zoveel van onze kinderen gehouclen
hebben en hen het leven hebben geschonken. Wij danken ook de zusters die
rvaken over de rvaardigheid van elkeen en die ons altijd als volwaardige ouders
hebben beschouwd.

Famil ie DETHIER

RAIPUR: Sociaal Integrai ieproject v00r J0nge Vrouwen op het Platteland

Het bisdom Raipur bestaat uit vier arrondisselnenten in de staat Madhya
Pradesh. Het is een van de armste streken van India. De inwoners leven er vooral op
het platteland. Het zijn landbouwers die, om te overleven, erg aflrankelijk zijn van de
moesson. Het zijn van oorsprong tribalen. die op de onderste trappen van het
kastenstelsel en van de lndische maatschappij staan.

Vooral sinds de aankomst van Pater Augustin in 1989 is het rverken met de
bevolking ge€volueerd van caritatieve naar ontwikkelingshulp. Raipur Diocesan
Social ll'elfare Society heeft zich tot doel gesteld te werken met de vrouwen, die het
meest geschikt zi.jn om de sociale vooruitgang te prolnoten.

In 105 dorpen werden Mahila Mandals opgericht. De vrouwen beperken zich
niet langer tot de klassieke huishoudeli lke taken. Zi j  organiseren bi jeenkomsten en
nernen beslissingen samen met de verantwoordelijken van het dorp. Zi) gaan naar de
gerneentelrjke instanties en verdedigen er de projecten die beantwoorden aan de noden
van hun dorp: drinkwater. elektr ici teit ,  herstel l ing van wegen en schoolgebouwen. Zi i
worden ertoe aangezet kleine bedragen te sparen en kunnen, indien nodig, een lening
aangaan. Zo zijn ze niet meer aflrankelijk van de money-lenders, die door hun hoge
lntresten de vrourven stceds maar dieper in een financiele put durvcn.
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l' vele dorpen leren de ongeletterde vrouwen lezen en schrij'en, r'aardoor zr.;beter gervape,nd zijn tegen uitbuiting. In somrnige dorpen krrjgen u".ou*"n 
".n 

--

rvedurven- ofeen oud erdomspensioen en in andere dorpen wordt met dit systeern
gcslart_.E1 zijn ook hulpgroepen opgericht die elkaar hurp bieden bij rr.t ,'".[opr-'o
land of brl andere rverkzaamheden.

Vele vrou*'en hebben deelgcnomen aan een boomplantingsactie. Dit werd
nochtans geen groot succes omdat de regen uitbleef. Er werd gewerkt aan een
vergroting van de rvaterreservo irs in de dorpen en er wordt vii gekrveekt

I' hun strrjd voor een rechtvaardiger en menswaardiger bestaan worden dezevror\ven vaak tegengewerkt door hun echtgenoten" door poritieke partijen ofdoor
andere rnachtscentra. Het kastenbervustziin is_nog erg levendig in de dorpen. elgeloof
en onaanraakbaarheid zrjn er nog steeds aan de oide. In dit bewaustwordingrp#8,,,1n
taboes oler de vrouw, hct huwelilk en het nemen van beslissingen g.ot" o6riut"t..

. . 
Tiydens de vormingsprogramma's rvorden de cleelneemsters geconfionteerd metproblemen zoals onverschilligheid, misprrjzen. rveigering om voedsel te eten dat doorremand van een zogenaamde "lagere kaste" werd bereid-Dikwr1l, *o.J.n int"rrig;;t.

en dynamische jonge vrourven door hun familie verhinderd om deel t" n.r.n uor"l a"opleidingen en stuurt men daarentegen vrouwen die niet in staat zijn om uit die
opleiding enig nut te halen.

n.zf. yeyy wrder te gaan net het steurren en uanntoedigen vun dit gewaagd
project! IVij danken u on, ons doarbij te hetpen!

Zusier PUSHPA in Belgid

Van 3 tot r6 oktober houdt de congregatre van de Dochters van het Kruis een"Verruimde Alsemene Raad" in het spiritueefcentrum van Aspel bij Rees in
Niedenhein lDuitsland) Deze, vergadering wordt brjgewoond door de Algemene Raad,door alle Provincialen vergezerd van een afuevaardigie van hun provincie. door'ertaalsters en secretaressen. Het documenrdat opgesterd werd in M";b;; i1J.n, onr"vorige bi jeenkomst cn dat handert over het reideri iap in de congregatie zarirgeevalueerd worden.
Samen.mct een Duitse pater zu[en wij ons verder bezinnen o'er rret rciderschap inverbinding rnet Gods Koninkri jk en onze visie op het missiewerk actuariseren- 

'

. 
Zuster Pushpa, die provinciaar is van Murnbai, zal bij ons in Bergie enkeredagen.van septernber vcrbrijven (misschien verrengd met erikere dagen ia de

biieenkornst). t{et_ is rnoeilrjk om met haar cen ontiroeting te organiseren. Mensen drehaar nochtans rvillen ontmoeten raden r.vij aan haar een biiefie tle schrijven op o.,, 
-

adres N{aison-i\{ire dcs Fiiles de ra croix, Rue Hors-ch6ieau 49, +boo iiog;.ln de nrate van het mogelilke zal zi.j met u contact opnemen.
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Fa m i l ien ieuws

HUWELIJKEN: * Sabine GURNE en Thicrry I-IERION, op 5 oktobcr 1998.

* Sandrine MINNE en Martin IIENROTTE, op 5 september 1998.

* Agathe SOYER en Bruno GOUJON, op 26 septernber 1998.

Proficiat! !

GEBOORTEN: * PAUL, bij Vincent en Pascale PETERS-GRAFE, op l5 april I 998.

* EDWIN, bij Bernard en Marina SCI-IOELER-COZIER,
op 23 augustus 1998.

* MAXIMILIEN, bij Claire en Philippe de VIt.l-E, op l1 juti 1998.
(kleinkind van Rend en Janine Neukermans)

Wclkom aan deze kinderen en gelukrvensen voor de gelukkige ouders...

Het 0nderwijs in INDIA na de 0nafhankelijkheid

C.P. VARKEY
JIVAN Magazine, jul i  97.

De f'amilie speelt een grote rol bij het tot stand komen van een gemeenschap. De
regering heeft echter geerr directe invloed op de fatnilie. Er is wel een belangnjke rol
weggelegd r.oor de regering in het ondenvijs. Hier volgen de beginregels in het rapport
van de commissie Kothari. "De toekomst van India rvordt voorbereid in de
schoollokalen... Het succes van die grote ondememing die de nattonale rvederopbouw
is, wordt bepaald door de kwaliteit van de jonge mensen en httn aantal dat door onze
scholen en universiteiten rvordt afgeleverd.".

Wanneer zulke commissies over het ondenvijs praterr, leggen zij er de nadruk
op dat de personen die onze scholcn en universiteiten verlaten competent moeten zijn.
Maar zij vinden ook de etnotioncle intelligentie erg belangnjk. En als rve de uitspraken
van die commissies van naderbij bekijken. moeten we vaststellen dat zii deze
eigensclrap boven de competentie plaatsen. Hct rapport van de commissie Kothari zegt
hierover: " De toekomst van de maatsch appij zal steeds meer a{hangen van de keuze
die elk individu maakt. Dit verschi l t  natuurl i ik volgens zi in nrot ivat ie en waarde-
oordeel fenvi j l  een rnengeling van onwetendheid en vriendelr jkheid onschuldig kan
zi jn. is een mengeling van kennis en nonnvervaging erg gevaarl i jk."
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In welke situatie verkeert ons land? Van de 950 rniljoen inrvoners le ven er 320
mil joen (d.rv.z. 1 Indier op 3) beneden de armoedegrens. Dit js niet te wij ten aan ecn
gebrek aan materiele of verstandelijke hulpmiddelen. Wr1 bliiken niet in staat die
hulpmiddelcn goed te gebruiken. De kankcr van de corruptie heeft zich verspreid van
de simpele sociale voorziening tot de hoogste echelons van de regering.

Het rniddel dat de onderwijscommissies aanpnjzen om tnensen met karakter te
von'nen bestaat erirr dat dc leraars een voorbeeldfunctie voor de studenten zouden
vervullen. Daarom wordt voorgesteld de salarissen en de sociale status van de
Ieerkrachten te verhogen. hun arbeidsvoorwaarden te verbeteren. te voorzicn in een
betere sociale verzekering, enz...

Maar als tegenprestatie moeten de leerkrachten er zrch toe verbinden een
ethische beroepscode te rcspecteren: "Wie een beroep in het onderwijs wil uitoefenen
moet zich gedragen conform de gedragsregels van het beroep". Wij laten er hier enkele
volgen. Alvorens te worden aangesteld moeten de leraars slagen in de U.G.C.{est.
Hiermee moeten zij bervijzen dat zrj over de nodige kwalificaties beschikken. U.G.C.
eist dat het aantal cursusdagen minstens 200 bedraagt. Er wordt ook gevraagd dat de
leraars hun opleiding ven olmaken door studie, opzoekingswerk, publikaties of door
het bijwonen van seminaries. Zij moeten voldoende tijd besteden aan de voorbereiding
van hun lessen en in staat zijn te communiceren. Zij moeten ter beschikking staan van
hun studenten, zelfs na dc lesuren. Zij moeten de studenten begeleiden en
remedieringswerk doen zonder bezoldrging.

Het Onderwijscomitee heeft een evaluatiesysteem voor Ieerkrachten
aanbevolen. Deze zullen door hun studenten, door hun collega's en door zichzelf
beoordeeld worden. Ziehier enkele evaluatiepunterr. de verlrouding van de leraar met
zijn studenten, discipline steunend op morele autoriteit, motivatie van de studenten
krvaliteit en kwantiteit van de leerstof,...

Een groot deel van de studenten die in deze geest onderwrjs hebben genoten
zullen deze rvaarden toegewrjd kunnen verder geven en zo bt.jdragen tot de verdere
onhvikkeling van hun medeburgers.

Het drama van het huidige onderwijs is dat al deze voorschrifien slechts op
papier bestaan. Tot nu toe hebben de verschillende regeringen niet de politieke rvil
gehad ze toe te passen. De professoren" leerkachten, universiteiten en scholen zrjn op
dit ogenblik rneer begaan met hun privi legies dan met hun pl ichten.

Kernproeven in lrrdia: Reactie van de Aarlsbisschop van Calculta

fli.j :titt bettek aan Ralgie hccli i\lgr. Henry D'SO[ lZ.l. uurtshistclutp vurt ('ulcuttu, uun hal
ttganl:chup ('lP ean hr ief ovcrhuruligtl wuuritt hrj :ijn stundpunt uiteen:(t ontrent de
IttJi.rc lte kL'ntpt't ' t t t tt In LlL lrxpwut)nL'i.
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Voor Mgr. D'Souza nroet de krvestie voorecrst binnen de context van de wapen-
u,edloop rvorden geplaatst. Hij geeft in dat verband graag toe dat zijn land hiervan ien dcr
koplopcrs is. De kosten voor deze projecten zijn enorrn. "Maar rvie verkoopt toch deze
rvapcns'1" vraagl de aartsbisschop zich af. thj steekt een beschuldigende vinger uit naar "de
echle verantwoordelijken" voor het klimaat van spanning dat in dit deel van de rvereld heerst.

De positie van de katholieke kerk in deze is duidclijk: massavemietigingswapens die
op een oncontroleerbare wijze onschuldige slachtoffers massaal treffen, mocten verbannen
rvorden. Dit rverd al herhaald op de onlangs gchouden Synode van de Aziatische bisschoppen.

Maar rvaarom heeft de Indische regering het dan opeens nodig geacht om "haar
spierballen" te tonen? Zonder twijfel omdat de huidige coalitie kwetsbaarder is dan de vonge
regeringen, meent Mgr. D'Souza. Enerzijds is er de spanning met Pakistan e n anderzijds is cr
het feit dat India met zijn 900 miljoen inwoners geen stem heeft in de UNO. "Met het tonen
van haar mogelijkheden als kernmacht meent deze regering, tcn onrechtc, haar moreel gezag
te kunnen versterken. De kernexplosie heeft het imago van geweldloosheid, waarrnee het land
van Gandhi zo lang werd vereenzelvigd, veel schade berokkend", zegt de aartsbisschop.

Vrjftig jaar geleden, bij zijn ona{hankelijkheid, nam India het voornemen de armoede
uit te roeien en de harmonie tussen de volkeren met verschillende cultuur en godsdienst te
bevorderen. India rvilde een modeme, geindustrialiseerde natie worden. Het moest een
lekenstaat rvorden, die zelfaan de basisbehoeften van zijn inrvoners kon voldoen, waarin de
fundamentele rechten van vrijheid en gelijkheid en de bescherming van de zwaksten
geu,aarborgd rvaren.

Er rverden fouten gemaakt in het verleden en India moet nu erkennen dat, zelfs na 50
jaar, er nog altijd vele miljoenen Indiers zijn die onder de armoedegrens levcn. Daarnaast zijn
er nog vele andere uitdagingen zoals: basisondenvijs voor iedereen, alfabetisering van de
vrouwen, toegang van iedereen tot de elementaire gezondheidszorg, huisvesting en arbeid
voor iedereen.

Mgr. D'Souza doet een oproep tot de leiders van zijn land dejuiste prioriteiten te
kiezen, Maar hij richt die oproep niet tot India alleen: "Vrede kan alleen heersen als gevolg
van een inspanning op rvereldvlak. Zij rvordt geboren uit rechtvaardigheid. Paus Johannes-
Paulus Il heeft gesproken van een beschaving van de liefde. Hieraan moet elke burger, elk
land meerverken. Het is de taak van de Kerk om die geest uit te dragen".

Tot slot smcckt de aartsbisschop zijn gesprekspa(ners de arnen niet te straffen. Zrj
zrjn dc eersten die lijden onder de huidige situatie, want, zo bcsluit hij, " het zijn zeker nict de
annen die de Indische aloombom hebbcn qernaakt".

Woorden van Wijsheid...

Albert JACQUARD is een humanist dic ons in een heldere taal spreekt over dingen die ons
allcn aanbelangen: rvederzijdse hulp, solidariteit, de zin van hct leven...
Op de vraag van ccn kind, "Mijnheer, zijn wij al van bij onzc gcboorte in staat om te
beminncn?" antrvoordt hij "Nccl, ,tuur vlc hahhen ecn guns lcven on d lc lcren".
Ovcr de manier rvaarop de moderne rnens lceft zeg! hij: "lllan leert de jeugl tt)ntpetil ie/' I c
:r1n. lvluur haeJi lrt:in lturder te lopendunde uruleren uls.jc nial v,ect v,uurje nua oe
Paul) "
Een ander kind vraagt: "Mijnheer, waarorn rvord ik geborcn als ik toch rnoet sterven?" Ilierop
antrvoordt hij. "H(tg(en l('ll is t4'ul tussen di( ttte trkrnantatr gcbctn't."


