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BesteFamilies
en Vrienden
vanF.z.G..
Dezekeermoetik u over"financien"spreken.
In naarnvandegehele
F.z.G.-stafzouik graageendringende
oproepdoenin verbandmet
rvij u een
onzeprojecten.Samenmetonsdecembemummer
stuurden
folderrvaarinde projecten
rvaanoor rvrlonsu'illen
rverden
opgesomd
inzetten.
Naastvijfconcreteprojecten
hebbenuij ook steunVerleend
aandehomesvanAndherienMatigara,aanhetPushpaHospital,aan
Bandraen Baruipur.
hebbenhangen
Enkele projecten\\'aan'oorrr rj onsgeengageerd
urlsluitendafvan onzesleun: Ankleshl'ar (dorpen)
Zankhvav(dispensariurn)
Gunlur (leraars)
Raipur (socialeintegratiei,anjonge vrou\\'enop het platteland)
Byculla (kinderverzorging)
Onr onzer,erplichtingen
te kunnennakomenmoetenivij de nodigefondsenvinden,zoalsuit
de tabelop volgendebladzrjdeblijkt.
De rorigejaren kondentij bij velenonderu rekenenop een milde steun:bij gelegenheid
van
een doopsel,een geloofsbelijdenis,
eencommunie,eentrouw{eest,een zilverenofgouden
bruiloft. Hoe dan ook, urv giften bereiktenons en spoordenons aanons voor concrete
projectenin te zetlen.
De "geu,one"inkornsten(handrverk,tombola,enz...)uit onzejaarlijksebijeenkomstvolstaan
bij langeniet om dezeprojectente bekostigen.
Ik *'eet dat velenonderu die begaanzijn met het lot van onzenoodlijdendezustersen broers
in India bereidzijn om ons te helpen,elk volgenseigenmogelijkheden.
W1 nodigenu uit om samenmet Ren6Martin, onzepenningmeester,
rndienu dit senst, na te
denkenover de concreterranier van hulp.
Er restmij alleennog een "DANK U" uit de grondvan mijn hart en in naamvan Wie mij
gezondenheeft en die ons naarde Annen stuurtmet de BLI.IDEBOODSCFIAP!
PrettieevakantieI

FranseUjlgave:A. Bawin - Rue des Remparts,ZO - 4500HUY
Nededandse
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ZANKVAV
* onzeZustersvanZankvavhebbendrieseminaries
voorvrouwengeorganiseerd.
Hierdoor
zijn 905vrouwenzichrneerbewustgervorden
vanhunrvaardigheid.
Zij hebbenhier
geleerdhoezij rvordenuitgebuit,ooktijdensderverkuren...

The mother's working day
A day in the lile
ot a typical rural
.womon

2 0 . 3 0l o 2 1 . 3 0
Wash children
and dishes

Go lo
bed

c

Wake up.
wasn
a n de a t

1 8 . 3 0r o 2 0 . 3 0
Cookfor
lamily
andeal

4 . 45

2r

(

:

3
5.00to 5.30

'17.30
to 18.30
fields

Collect
waler

-

d\

T2
5.30 ro I5.OO

ru

-rl

1 6 . 0 0r o 1 7 . 3 0
Pound and
gl|nd
corn

1 5 . O 0t o 1 6 . 0 0
Collect firowood,
teturn
home

* De IntemationaleVroutvendagrverdgevierdte Ankleshivar.Hieraan
namen75 vrourven
deeI.
* Bals,adis(kindertuinen)
"Al onzeaandachtgaatuit naarde gezondheidvan de kinderenin de Bahi,adis"
zeggende Zustersvan Zankhvav
Anlleshrvartelt ll balu'adisdie gezamenlijk500 kinderenopvangen.
* "Navjeevan"betekent''Nieuw Leven"
Dit is de naamvan ons kloosterte Udhrr,a.OnzeZustersrvillenhier het Leven
uitdragennaarde gezinnen,dit met de hulp van de Blijde Boodschapen door bij te
dragentot de ontrviklielingen de gezondheid.
" Gorai.

In dit vakantiehuis,
op 60 km vanAndheri,bevindtzichnu eengemeenschap
van
Dochters
van hetKruis die de inu,oners
vandit vissersdorp
bijstaanop pastoraal
gebieden bij hunont."vikkeling.
ila
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(Sr.CATI|ERTNE'S
ANDHERT
||0MEI
1 9m e i1 9 9 5
BesteFamiliezonderGrenzen.
Wrj dankenu vanganserhartevoorurvgift van94.736,g4
roepies,
detegenwaarde
van
90 000BEF,die u onsstuurdeop 2 maart1995.
Hierbrjingesloten
vindtu hetofflcieleontvangstbervijs.
Er dienenvoortdurend
herstellingen
te rvorden
uitgeloerdenallesri,ordtsteeds
maarduurder.
Daaromis desteundiervij vanu ontvingen
zo belangrijk.
ook ervaren
rvij zo hoeu..i un,
begaan
bent. Wij dankenGodroor zulkevrienden.
Hetpaasfeest
schepthieraltijdu,eereenenigesfeerende ,'halleluja's',
rveerklinken
hierdan
ookvoortdurend
tijdensdepaastijd.
wij hopendatpasenookvooi u eentijd'un u.-,..r.'nng
mochtzijn,verbonden
metde verrezen
Christus.
Hierop schoolzr.;
n deproef*erkenvier*eken gereden
beeindigd.
wij hebbensindsdien
getracht
de kinderen
op eenzinvolrernanierbezigte houden.
Dit jaar orguni.er.n*ij
karnpen,
uitstappen,
Iessen
in hetleidingg"u.n,J-...
Enkeleplaatselijke
*'eldoeners
schonken
onshettransport,
hetlogies,demaartijden,
de
toegalgskaa(jes,
enz...Het is terkens
weereenfeestdie goepente zrenvertrekken
en
terugkeren.
De "GroteFinale"rvasdandeuitreikingvandeschoorrapporten,
hetfeestvanSt.catherine
metdeEucharistieviering
en de fancy-iair,
entensrotte
vakantie-uiaocht.
d^e
Hoearmonzekinderen
ook zijn,hetterugkeren
naarhunlbmilieis voorhenterkens
\\.eereen
blij moment.En dekinderendiegeenthuishebben
kunnenzoalsgervoonlijk
u,:
uii;r"",
waarzekunnenspelenop hetslrandvanGorai.Ookvoorhenis gelegen_heid
"",
er
tot
ontspanning.
Mensendie onsherpenbrengen
tijdensde vakantie
regelmatig
fruit enander
lekkers.Tijdensde maandmei zijn de rna-ngo's
natuurlijkhetmeestin trek.
Stamij toeu nogmaals
te dankenvooruw mildesteunen ik hoopdatdeHeeru en urvfamilie
mogezegenen.
Urv loegenegen,
Zr. RohiniFemandes

MAT|0ARA
ASHRAM)
UESU
B,roederRobert
-schreefons op 30 maart een brie.ft+,aarinhr1het rautstenieuv,sverrertover
tle . shrtun. I|/rylaten u met genoegenhien,an kennisnenen.

M. enA. BAH4N
op hetogenblikbourven
rvij huisjes'oordeouderemelaatsen.
nezemensen
komenuit--"
alre
streken
naaronsom opgenomen
te rvordenin JesuAshranr.
Zij hebben
vaakrastvan
\/erz\\'enngen
metdedaarbijhorende
venvikkelin
sen...

Gervoonlijk
moetenwij bottenuit demiddenvoet
venvijderen
eninsommigegevallenmoet
hetbeenonderde kniegeamputeerd
*,orden.Eenmaal
aandebeterhand
installeren
deze
patienten
zichlangsde oevervande rivierrvaarzij stenenkappen
ornaande kostte konren.
voorhen\\'anthunhandenenvocten
Dit rverkis nochtans
ongeschikt
zljn totaalongevoelig...
Daaromhopenrvij voordezentensen
eenmeeraangepaste
te
vinden
manier
rvaaropzij in hun
behoeften
kunnenvoorzien.
Op l5juni 1996vierenrvij ons25-jarigbestaan.
Bij dezegelegenheid
rvillenrvrjrrreteen
projectstarten: rehabilitatie
van lepra-en tuberc
ulosepati€nteq
rangebrekkigen
en
rvedurven.
Misschienhebtu gehoordvanBroederAbrahamenvanhetsucces
dathij boektop hetgebied
vande tuinbourv.
BroederMike Parentenzijn assistent
komenbinnenkort
naarJesuAshram
om eentuinbousproject
te startenenom t,erschillende
personen
hiervoor
op te leiden.Dit is
*,aarschijnlijk
meergeschiktvoorzrvakkeof gebrekkige
Daarzij altijd mettrvee
mensen
samenrterken,
zullenwij koppelsvormenvaneenzwaargehandicapte
meteenvalide
persoon.
Als zij in staatzijn voorzichzelftezorgen,
zoudenwij voorheneenstukje
landbourvgrond
L-unnen
kopen,heneenhuisjebourvenen huneenkoegeven.Wij proberen
alleswat binnenonzemogelijkheden
ligt...
Dit allesneemtmeertijd in beslagdanu'erdvoorzien
en rvij rekenen
ookop uw gebeden.
Misschien
rrillenjuilie ook \\at meernieurisvememen
vanonzepatienten?
Wij rvarenin allestatentoen\\'e\)oororzedeureenkleinmeisjevonden
dateentrveetal
q,e
dagenoudrvas.Het kind, dat
Evelinenoemden,
verkeerdein goedegezondheid.
Haar
moedermoetzekeru,anhopigzijn geweestornzo'nlievebabyachter
te laten... Wij gaan
haartoevertrourven
aandeZustersvanLiefdedie r,oorhaarplaalselijke
adoptie-ouders
zullen
zoeken.
Dezedingengebeuren
vaak.
jaar
Kiran,die nu I 8
is, rverdin eenrveeshuis
gepiaatst.
Onlangs
djn haarbroershaarkomen
halen.Zij wasaangenaam
verrasttoenzij vemarndatzij drie broen,oomsen tantesheeftdie
klaarstaanom haarte venvelkomen.
Somsstuilenrvij op grotemoeilijkheden
\ranneerrvij geconfronteerd
ivordenmetmenselijke
problemen.
Eenvrourvkon verblijvenin demelaatsenzaal
hadhaaren haartrvee
: haarman
kleinemeisjes,
waawaneengehandicapt,
in desteekgelaten.
rve
erin
AIs
slageneenhomete
vindenvoorhetgehandicapt
kind,kande moedergaan*erken
ZusterRegina,die artsis, komt elkedinsdagopereren.
geri'oonlijk
Hetbetreft
hetvenvijderen
vanziekbot,operaties
geinstalleerd
onderde knie...Zij heefteenoperatiez:al
in eenlokaal
vandemissie.
In dezaalvoorT.B.C.-lijders
zijn er verschillende
kleinemeisjes
Ednvanhen,Basukha,
8
jaar,is er ergaantoe.Maardesondanks
lachtenspeeltzevoortdurend.
Met eenander,Tun
Tuni,rvashetook erggesteld.
Daarenboven
waszrjergneerslachig.
De laatstetijd begintzrj
ookte lachenen te spelen.
Wij rvillenklaarstaan
om volgendjaar onzererjaardag
te vierenZusterMalikanarnde
supervisie
vande rverkenop zich : er u,erddusbesloten
dezaalvmrT.B.C.-lijders,
die nu rn
opbouwis,te voltooien.Zodoende
gebou*'tjes
blijvener slechts
enkelerieten
over.
Hetzouprachtigzijn alsjullie nogeensnaarJesuAshramzouden
kunnenterugkeren
om te
jaren
zienrvatde Heerin al die
dooru en onsheeftgerealiseerdBroederBob.
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(Sr.
J0SEPH',S
H0ME
BYCULTA
end
NURSERYI
Mr. RendMARTIN
A.S.B.l-.
FamrllesansFrontidres
ruedu 8 mai,58
4680 OUPEYE

HeerMartin,
Geachte
Hartelijkdankvoorurvchequevan73.684,21
roepies.
Wrj kunnennietonderrvoorden
brengen
hoezeer
rvij u dankenvoordezemildesteun...
In verbandmetProjectI kan ik u meldendat ivij de fondsenalsvolgt denkente besteden
:
Chequegestuurd
in oktober199.1
:
Chequegestuurd
in maart1995: 7.368,50
roepies,
rvaan,an
voorProj.I :
l2 roepiespermaaltgd- 240roepies
permaand
2400roepies
voor l0 maand- 2.400x 30 kinderen=

69.223,70
roepies
3.368.50
roepies
72 592,20
72.000roepies

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

Proiectn'2
gestuurd
Cheque
in oklober1994
gestuurd
Cheque
in maart1995:7 .368,50
roepies,
rvaarvan
voorProj.2 :

27.689,45
4.000.00
31.689.45

Dit bedragzal gebruiktrvordenvoordebevoorrading
van40 tot 50 kinderen.
De fondsenvoor de ProjectenI en2 rvordengebruiktvoor het schooljaarvanj uni I 995tot
april 1996.
Eenkopiemetdeafrehening
is hierbijingesloten.
Wij dankenu vanha(e en\\ensenu hetallerbeste,
ook vanrvege
Homeand
St.Joseph's
Nursery.
Zr. Maria Deodata

ONZE
EROTE
FAMII.IE
FruWELIJKEN
: * MeeraWATELETenMichelFALLA,op 8 juli 1995.
+ Emmanuelle
SOYERenMoradBRIAHBENDRIMIA,op l5 juli 1995
Wij delenin hunvreugde
enwensen
heneen"goedevaarl".

GEBOOR'|EN: * Xavier,bij Yvesen SylvieMONTY-SEYSSENS,
op 4 april 1995.
* Loick,bij Luc en Sunanda
DESMANET-MICHEL,
op l0 mei 1995.
* Aline, bij Bemarden SajanaDECOOMAN-SCHUMACHER,
op 8 juni 1995.
Welkomaandezekinderenengelukrvensen
ouders...
aandegelukkige
FRIX,
OVERLIJDENS
: i MevrourvMarie-Josephine
moedervande Heeren MewouwFrix,
1994.
omavanDavid,op 24 december
+ KolonelLouisMAZIER (GrenadeV Garonne,
F),
vadervanChristine,
Isabelle
enYrcs,
op2januari1994
opavanSandrine
enAlexandrq
+ Dr. Piene SCLIPTETIX.
vadervan Chantalen ThierryScli6eux-Perdaens,
Violaineen Mathilde,
opavan Manjula,Simon-Pierre,
op30april1995.
* De heerRendJANSSEN.
(Pradeep)
vadervandhr. en mrv.Jean-Piene
Janssen-Duhot
en van dhr.en mrv.(Calou)Vanherck-.lanssen,
opavanQuentin,MarieenJustine,
op2 april 1995.
Wrj biedende beproefdefamiliesonzechristelijkedoelneming
aan.

!! t|ERINNERINC
!!
VanafI juli 1995is hettelefoonnummer
vanF.z.G.r'erander[
-U rveetdatF.z.G.geenenkelesubsidie
ontvanglvoorzijnn'aking.
gedaan,
giften
en stortingendie op onzerekeningrvorden
komenvolledigten
Alle
goedeaanonzeprojecten: aanonzehomesin Indiaofaanandereprojecten\\'aan'oor
wt onsinzetten.
Ednontvangenfrank= Edngeslorlcfrank
-Wij s'illenbezuinigen
5.000F/jaar).Daarom
op de huurkosten
vanonzetelefoon(ongeveer
rvordthetnummer085121
.27.16afgeschaft.
-VanafI juli 1995kuntu onsbereiken
op hetnummer
08s/21.44.52
vanDhr.& Mrv.BAWN
Dit is eveneens
hetprivdnurrmer
-ZusterANANDI kunt u bereikenop de nurnmers041n3.76.65
of 041/23.58.25
van het
vande Dochters
van hetKruiste Luik.Haarorivdnummer
Moederhuis
is 041/21.61.95.
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DE''STOP.6APS"
VANBOMBAY
IN|'UIK
Dit prachtige
koorvan36 zangers,
uitgekozen
voorhetIntemationaal
Festivalvande
te Nancy,tradop vooreentarrrjkpubliekin de St.-Franciscus
vansares-kerk
op
f::Tltt.o
I runlll.

Hetw.erd.een
heerlijkemuzikaleavondrvaarop
doormiddelvanhetbestevantweervererden,
deIndische
en dervesterse,
eenbrugwerdgesiag.n
overdekloofheendie mensen
uan'--'
r erschilJende
culturenscheidt.
.{1bij al eenenigprogramma,
gevoeddoorhetverrangen
om te derenmetde armsten: zo kon
39.050frankbesleed
rvordenaanprojectI vanF.z.G.

F.2.0.
VIERT
zlJN20-JARl6
BESTAAN
op 20juni 1975rverden
de statuten
vanF.z.G.opgesteld
endoordeleden-stichters
tijdens
hunalgemene
vergadering
goedgekeurd.
op 14augustus
1975werdendandestatuten
ende
namenvandeledenvande V.Z.W.in hetStaatsblad
bekendgemaakt.
In onsvolgendnummerzal verderuitgeweid
rvorden
overdie20jarenvanF.z.G.
ons tijdschriftje
onderhoudt
debandmetelkaar,metIndiaenin i bijzonder
merdehomes
waaro'e kinderen'andaankomen.Het rvil ookeenbijdragele'erentor reflectie
o'er de
belangrrlke
vragenvanhetlevenin al ziin facetten.
Indienu tijdensdie20jaareenofandereinreressante
ervannghebtbeleefdofeenanekdote
hebtte vertellen,
deeldie danmeeaanonzeredactrice
Anne_Marie
Leclercq
rueBemaerts
19
4051 Vaux-sous-Chdr,remont.
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