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BesteGezinnen.
tlesteVriendenvan [:2.G..

Indiaviertdc vijfiigsteverjaardag
vanzijn onafhankeliikheid.
F}rkelcBelgischcen lndischekirrdcren,
dezelaatstevan Byculla
en Ankleshq'ar,
stuurden
onstekeningcn
en brievenom die
gebeurtenis
tc herdenken.
Wij zullener u enkelevantonen.
Velenhebbenvan dezevieringgebruikgemaaktom de toestand
te
[n
(Hindr
en
zich
te
bezrnnen.
N{unrbav
rycrd
een
Jqrt\4ela
voor/ancl'
evalueren om
/ilif gchoudenor-nvan gedachtete wissclenen na te denkenover de llagrantesociale
ighedenvan de
ongelljkheiden de stecdssleclrterwordendelevensornstand
gentaakt
Er
u,erd
regeringsplaunerr
minstbedeelderr.
cen analysc
van de
loor
onts.ikkelingcn er rverdenpolitic-kebeloftengefbrmuleerd
die rnoetenleiderrnaarcen
groteresocialerechtvaardigheid.
hebbeneennieurvepartiiaanhet bervindgebracht.
De laatste.,crkiezingen
Zal die
partij ciernorelckrachthebbenom tc levennaarde basisgedachic
van Candhi:
"De verandcringdie wij zoekenvoor de wereld,rnoctenwij zelf rvorden" ?
Zoals elke druppelwaterde zeegrotermaakt,zo r.r'ordtredervan ons.hier en nu,
urtgenodigdbi.jte dragentot de bouw van eenbetereu'ereld.
hernicuq'tdc genadedie elke christendoor ziin doopselontving.zijn
Het paasf'eest
geloof in JezusCliristus.1't.jdens
de GoedeWeek herdachten
rvij het lijden van
Dit lrjdenis eveneens
het lijdenvande mensheid.
Christr-rs.
Jczusis de Weg.Door
FIernrvordtons de goedheidvan de Vader geopenbaard.
De rlcns heeltaltitdhet beeldvoorosengehadvaneenAlmachtige
God:"ber,eel
dat
dczestenenbrodcnil'orden...".lezuscchterbervandcltvoorll de rveqvan de
naastenliefdc'.
geloofin Jezuslrceltovcr de gehelervereldduizendelt
IIet hernier,rude
lnannencr)
\:rouwenrn beri'cginggezet.DltzclliJegeloofzet vandaagook ons rn bervegine.In
deze*'erclddie onszo dikrvijlsconlionteert
methet krvadecn metde dood.schenkt
Jezusonszijn Geest.de Geestdie hcnrganszrynlevenheeflbezield.
Die Gcestrjvertslechtsvoorccn ding.in onswonen.ir.rons*erkzaarnzijn ur ()nsertoc
aanzettenclcstaptc zcttcn van dc twijfel naar het geloof,
van de drocfheidnaar dc vreugde,
v a n d c t n c e d r a c h tn a a r d e v e r z o e n i n g .
Franseljiigave:A Sawn - Rue des Remparts.2/8- 4500HUY
NededandseUitgaver A Gabridls' Bonderstraat
76 3600GENK
.
Famrlle
240-0860784-10
1000LIEGE
Bankrekenino
sansFrontreres
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"Kinderen, \rij nrcetenniel lieJhebbenntet v,oordenen leu:ut, ,truar net concrete
daden. Dat is on:c naatsta"t dctartloor krijgen t'ry de zekerheiddat :l,ij thnishoren bij
de vaorachlige Cod. Dan nogen v11ook toor:i.jn aanscltijtt o,1sgel'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 JezusChristus en elkuar
lieJhebherr:oals
Hij ot1.s
berolenh""ft" (l Joh 3, l8-20, 23).
Dan kunnenrvij onzemenselrjkeen christclijkeopdracht nederiger,oprechtcren
hoopvollervcrvullen.Dan zullenrvij orrtdekkendat eenop de rvaardenvan het
Evangelieaf_eestemd
levenvoertnaar eengclukkigeen beterervereld.
Zalig Paasteestl

Zr Anandi.
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gorru ttaf vang.t.g.wEnLL u
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Nieuws
uit,,.,,ftlumbai
. ANDHERI
SI.CATHERII.IE'S
HOME
Drt is ivaarschijnlijkddn van de meestcomplexerverkenvan onzeprovinciedoor de
verscheidenheid
van de activiteiten.
De lo1alebevolkingis ondergebracht
in drie afdelingen:het Home,de schoolen de
"uitbreidingen
". De drie afdelingenontmoerenelkaarbij sommigcgelegenheden
Hct Homc
FIiertellenive op dit ogenblik288 kindcren.Ilet zrjnnceskinderen,
kindercndie geplaatst
zryndoor de jeugdrechter,kinderenen rncisjesdie preventiefopgevangenworden.lJ3 van
dezekinderenlopenhier school.Er *ordt een groteinspanninggeleverdonr de talcntenvan
dezckindsrenop een creatievemanier1eontrvikkslen:
- -l'i-jdcns
de feestelijkheden:de viering van 50 jaar onal}ankelrjkheid,de nationclcfeesldag,
Di*'ali, dag van de leerkracht.Hiermeehopenrvryhet nationalitcitsgcvoel
bij ds kinderentc
ontu,ikkelen
- Er rvordthcn de gelegenheid
gebodenvcrhalente vcrtellen,gedichtenK)or le dragcn,
skelchesop te voercn,aansportte doen.
- Orn de gecstelijke
horizonvande kindcrenle \.crruimen
tvordencr bijecnkomstcn
georganisecrd
uaarop lhcnia'saan boclkornenzoalslreroepskeuzc.
gebruikvan tlc nrcdia.
socir lc cn rnorelcvralgstukkcn.

- via poppenspelen
cn lesscnovcr'rilicuzorgrvordrde kindercninzichtbijgcbracht
in dc
ecologischc
problenratiek
en respcclvoor de natuur.
- Elk.jaarontlnoctcnde kindcrenop eenbrjeenkomst
ouderenvanhct I lotnc.Ilierdoortvordt
de larnilicgeest
ondcrhenallcnbelordcrd.

I)e School
ln dc schoolstudcrcnonggveer1600kinderen.Er rvarenaanvankeiijktrveeafdelinqen:een
Engelseen ccn in het Marathi.De Engelseafdclingrvordtgeleidelrylafgebourr,d.
Iie afdeling
in het Marathi kan zodoendervordenurtgebreid,hetgcenten goedckomt aandc vcle kinderen
uit de huttcnen de sloppenrvrlken
dic uitsluitendMarathi sprekenHet is tenslotteerg
bclangrrykdatz,ijz.ichbehoorlijkkunnenuitdrukkenin de taal van onzestaat.

De tiitbreidingen
St. Catherine'sI Ionretelt verscheidcne
uitbreidinccn:
- The open School:geeftjongerendie voortijdigde schoolhebbenverlatende kans
op hun
eigentempo cen beroepte leren.De schoolrvordtbeheerddoor et-nonafhankeliikevzrv.maar
verscheidene
Zustersziin hrerinrvcrkzaam.
- Tu,eevan onzeZustershcbbende leiding over twee parochialescholenvoor
ame
kinderen,vooral uit de sloppenrvryken.

- Snehanilaya:
In dit paviljoenverblijvenl9 kinderen
vanoudersdieaanaiclslijdenof dre
zelfaande ziekteluden.Hetjongstekind krvamrnetKerstrnis
bij ons:hetrvas3 rraanden
ouden rvoos2ku.
- steunfondsen:Een speciaalfbndsrverdopgerichtdat tussenkomtbij clebetalinr
van het
schoolgeldI an kinderenvan onvermogende
ouders.
- r-ieuw project: op 28 dccember,tijdensde vieringvan de 75steverjaardagvan
het I lome,
u.erdde cerstestcengelegdvan eennieurvtchuisvoorjongemeisjesuit de prostitutie.
- Gorai: vier zustersstaanvolledigten dienstevan de vissersvan Gorai.Zij zelten
de ouders
ertoeaan hun kinderennaarde schoolte sturen.De zustershebbenecn schoolgeopcndvoor
de kindcrendie bij hun oudersop geenenkelesteunin verbandmet hun schoolieopvoedrng
k u nn c nr e k c n e n .
De Zustershcbbenen'oorgezorgddat de menscnkunnenbeschikkenovcr drinkrvaler.De
gemcenteplaalsteonlangsrvatertanks,
hetgeeneenrnerkelijkererbeteringbetekentt.o.v.de
!roegcretoestandtoenVrachltvagcns
het waterrnocstenaanvoeren.
Met de steunvan het hele
dorp $ordt nu gctrachteenrvaterlcidingnet
aante leggen.

- BYCULTA
St.J0SE PH'S
H0ME
and
NURSERY
Naastde cricho en hct IIorneis cr de schoolvanSt.Joscph*,aarelkedagongeveer
2000
kindercnkomen studercn.Ilr rvordenbuitcnschoolse
activitcitengcorganisecid
onr de
iongcrcnIoor tc bereidcnop het lalerelcven.Doormi<jdelvancursussen
dactylo,infornratica
of'talcnbereidcnzij zichvoorop eene\amen'oor de centrale
exaurenconrrnissie.
L}.izondere
aandacht*'ordt bestcedaan de esthelische
opvocdingr,ande kinderendoor
thcater,r oordracht.zang,dansen sport.
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u'ordengevorntdonderde lcerlingenvan de hogcre
Croepenvoor sociaaldienstbetoort
klassenmet als opdrachl:
- krndcrenruct leerprolrlenrcn
helpen,
- uitrvisseling
tusscnleerlingen
uil de staden hct platteland,
- activrtejten
organiseren
in het kadcrvanhet UNo-therna"llet uilroeren
vandc arnrocdc".
Er wcrdenbijeenkomstengeorganiseerd
voor de lcerlrngenvan de hoogsteklassen,voor de
Volgende
voor
de
leerkrachlcn.
ouders,
ondenverpen
wcrdeno.m. besproken.
- de rol en hct belangvan de oudersen van het gezinbij de opvoedingerrde onlivikkelingvan
het kind,
- dyslexie,enz...
llet lJomebiedt ook ondcrdakaan meisiesvan het olattelanddie rverkkomenzoekenin
Mumbai.
OnzeZustersdoen ook rredischr.l'erkvoor de armstenrn het kadervan de organisatic
():uttttrtt.

regelmatig
vrouwcnuit de sloppenrvrjken
Zij ontrnoeten
om hente helpcnbij hetoplossen
problemen
vanhundagelijkse
en bij hunpersoonlijke
ontrvikkehng.
Er n'ordtook samenmet
opgesteld.
dezevrous'eneenspaarplan

Onze
OroteFamilie
GEBOORTEN. * Gauthier,
bij NirmalaenTangu)'WOLTERS,
op 2 november1997.
+ Trrnothy,bij ThierryenMaryLOXHAY-DECHIEF,
op 27 deccmber1997.
* Darnayanti,
bij VarshaREUNAERD'IS
en RolandvanMEYL,
op l5 maart1998.
{ Maxinreen Benoit,bij MeenaenDorninique
COLLARD-DEFI.'ENSE,
op 2l maart1998.
Welkomaandezekrnderen
voordegelukkigc
engelukucnscn
ouders...

* Dhr DUYSINX,op 2T.januari
OVERLI.IDENS:
l99ll
(vadervanMiv. IIOMBIIOISEen grootvader
vanNicolasen Laetitia).
* Mrv.SIIvIENON,
1998.
op l4l'ebruari
(moedervanMrv.Josette
DUI'UISen grootmoeder
vanPushpa,
Veronique
on Sebasticn).
* ShakilaClllSll, op 25 nraart1998.
Zij rvas27 jaar oud.(Bonn - Duitsland)
Wij bicdcndc bcproefdetamilicsonzechristcli.jkc
declnerring
can
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Tergelegenheid
van de vilftigsteverjaardag
Y
vande onafhankelilkheid
van India
stuurden
enkeleIndische
kinderen
ons eentekening
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