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Om de 45ste verjaardag van 
Familie zonder Grenzen te vieren, 

Kom met Nadia en haar groep 
dansen. 

De geplande datum van 29 Maart kan niet 
doorgaan vanwege de Corona virus crisis ! 

Meer informatie op onze website 
 

Zie toch alvast op pagina’s 4 et 5. 
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Beste vrienden, 

In een tijd waarin het nieuws ons terugbrengt naar onze kwetsbaarheid, is het goed om te 
onthouden dat elke dag een nieuwe dag is die ons uitnodigt om te dansen. 

We moeten accepteren om onszelf in beweging te zetten, te bewegen, te dansen om het hoofd te 
bieden met al onze broeders en zusters aan de gebeurtenissen van het moment.  
De opwarming van de aarde, de epidemie van het coronavirus, de wereldwijde economische 
omwentelingen, die ons allemaal oproepen om met vertrouwen het geschenk van het leven te 
verwelkomen dat we elke dag ontvangen. 
De « Compagnons de la chanson » zongen reeds lang geleden :  
 

«Als alle jongens van de wereld besloten om vrienden te worden 
En op een ochtend hun hoop en hun verdriet deelden 

Als alle jongens van de wereld goede vrienden zouden worden 
En hand in hand liepen, geluk zou voor morgen zijn » 

Het is inderdaad de uitdrukking van een zekerheid, een hoop.  
Familie zonder grenzen viert dit jaar zijn 45e verjaardag. 
Een dansstap die in 1975 met vertrouwen werd ondernomen door een dynamisch team dat geloofde in 
het leven, in delen, en solidariteit.. 
 

Dansers hebben mekaar opgevolgd, met elkaar verweven. Het leven is in overvloed opgekomen. 
Daarom nodigen we je uit om mee te doen aan een nieuwe ronde 
 

Zoals u op de eerste pagina zag en zoals u op pagina 4 en 5 zult lezen, zullen we de festiviteiten 
openen met een dansvoorstelling die ons wordt aangeboden door Nadia Leveugle en haar team. Doe 
mee aan deze show, met je vrienden en kennissen! 
Praat erover om je heen, zodat deze ontmoeting een nieuwe start is voor een broederschap in onze 
wereld.  Spijtig genoeg kan de geplande datum van 29 maart niet doorgaan ten gevolge van de 
maatregelen genomen om de verspreiding van het Corona Virus Covid-19 te beperken. 

"Dansen spelen een cruciale rol in menselijke relaties, 
het is een school van sociaal gedrag, van groepsharmonie. 

Dans is de school van vrijgevigheid en liefde,  
Gemeenschapsgevoel en menselijke eenheid." 

Rudolf von Laban 
 

Hopelijk tot binnenkort  
 

Zuster Fulvie  2 



 
 
Kom je kleuren met mij mengen, 
Ontwaak het geluk dat diep in je slaapt, 
Breng het licht van ons leven, 
Improviseer het feest midden in de nacht. 
 
                                               Fabien Moulin 
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Hoe onze projecten steunen ? 
Familie zonder Grenzen vzw wordt gerund door een team dat uitsluitend 
bestaat uit vrijwilligers. 
Onze beheerskosten worden daardoor tot een minimum beperkt. 
Op onze website www.famillesansfrontieres.be vindt u meer informatie. 
 
 Onze inzet: 
« Eén ontvangen euro is één betaalde euro voor onze projecten » 
 
Voor ons is dit een heilig principe! 

Onze bankrekening : 
 

IBAN : BE41 2400 8607 8410 
BIC : GEBABEBB 
 
Er wordt automatisch een fiscaal attest verzonden 
voor elke donatie van minimaal € 40 (in een of meer stortingen). 
Contacten: 
Hoofdkantoor: Impasse de la Couronne, 23 / D   4000 LIEGE 
 
Secretariaat: rue du Huit Mai, 5/B     4680  OUPEYE 
                                       tél. 04/264.54.19 
 
e-mail: info@famillesansfrontieres.be 

 

 3 

 45è

èè



Dansen voor de 45 jaar van FzG ! 

 
Beste FzG leden, 
Beste families, 
Beste vrienden, 
Beste sympathisanten 
 
 
 

 
 
 
 
 
Het geheel is gecreëerd en gemonteerd door een van 
onze leden 

 
Dit is wat we jullie voorstellen gedurende dit verjaardag 
jaar 
Nadia Leveugle is choreograaf sommige onder 
jullie zullen har herinneren; zij heeft de flashmob 
bollywood geanimeerd ter gelegenheid van ons 
40 jaar bestaan in Basse Wavre.  Verleden jaar 
heeft ze een moderne dans spektakel 
opgevoerd, die een reëel succes boekte. 
Volgens sommige leden was dit spektakel ”echt 
super” het laat ons alle emoties van het leven 
doormaken die ons positief maken

U die sinds lang ‘’Familie zonder Grenzen” 
steunt wist U dat de vereniging officieel haar 

45 jaar bestaan in 2020 viert  
Ter deze gelegenheid wouden we jullie 
Bijeenbrengen rond een origineel en  
dynamisch evenement 
Wat zou U zeggen over een moderne dans 
spektakel   Hoog in kleur geritmeerd door  
choreografieën van verscheiden stijlen 
alsook videomontages zowel indrukwekkend als  
grappig en emotioneel 
.4 



Nadia bood ons vriendelijk aan dat zij en 
haar troep (bestaande uit vijftien dames 
van alle leeftijden) een optreden volledig 
ten gunste van onze projecten te geven, 
omdat dit doel haar bijzonder aan het hart 
ligt.  Nadia is inderdaad van Indiase 
afkomst; ze verbleef tijdens haar vroege 
jeugd in St Catherine’s Home in Andheri 
en werd in 1976 via onze organisatie 
geadopteerd door een Belgische familie. 
Alle dansers van haar troep wilden haar 
volgen in dit project

 
We waren enthousiast voor dit genereuze en dynamische voorstel! 

Daarom hebben we besloten deze 
vertegenwoordiging te organiseren 
en nodigen we u uit om aanwezig te 
zijn. Praat erover, nodig je vrienden 
uit 
Wanneer ?Door COVID-19 crisis uitgesteld 
Waar? Don Bosco College voorstellingszaal 
(Stokkelsesteenweg 270, 1200 Brussel). 
Parkeerplaatsen op de binnenkoer. 
 
Wat ? Een gezinsvriendelijke en ontspannende 
moderne dansvoorstelling. Jong en oud zullen 
het waarderen! 

 
Prijs & Reservaties :  
In voorverkoop : 12€ et 8€ (kinderen -12 ans) – Resevatie door storting op de rekening van 
FzG : BE41 2400 8607 8410 met mededeling  « NAAM + AANTAL plaatsen volwassen/kind en 
telefoon nummer » 
Ter plaatse : 14€ (voor iedereen). De plaatsen zijn niet genummerd 
 (de plaatsing in de zaal is vrij). 
Bar ter plaatse (dranken en diverse versnaperingen) voor, na het spektakel en gedurende de 
entracte.  
Winkel verscheidene Indische producten. 

Alle winst wordt gedoneerd aan onze vereniging.. 
Kom met je familie, vrienden, vrienden van je vrienden,…. ! 
De show is het waard en hoe meer we zijn, hoe meer we onze educatieve en 
medisch-sociale projecten in India zullen kunnen ondersteunen. 
We hebben altijd uw steun nodig en we rekenen op u! 
En dan is het de gelegenheid om elkaar weer te ontmoeten en samen een leuk 
moment te delen. 

FzG-raad van bestuur 
 

Ter herinnering: voorziene datum is uitgesteld door de Corona Covid-19 crisis.  
Volg de informatie op onze website www.famillesansfrontieres.be   5 



Samenwerking met Guntur 
Ons project « drukkerij » :Opdracht volbracht ! 

 
Herinner je : in 2019,hadden we een nieuw project aangenomen dat was voorgesteld door de Sociale Dienst van het bisdom Guntur.
Het doel was om de aankoop van drukapparatuur (professionele 
offset) te financieren die het mogelijk zou maken om een 
werkplaats te openen voor het afdrukken van schooluitrusting 
(boeken, notitieboekjes, mappen, enz.) Bestemd voor kinderen 
van wie de ouders  het schoolgeld niet kunnen betalen.  Deze 
workshop maakt het ook mogelijk, door de verkoop van 
goedkope schoolmaterialen, om duizend kinderen op te voeden, 
waardoor er perspectieven voor de toekomst ontstaan 
6 

Dankzij uw vrijgevigheid konden we de aankoop van deze 
apparatuur financieren voor een bedrag van € 14.370,21 
(inclusief overdrachts- en ruilkosten) 
De drukpers draait op volle toeren en de projectleiders zeggen 
ons heel dankbaar te zijn. 
Onze samenwerking met het bisdom Guntur duurt al bijna 25 
jaar 
 



 
 

Door de jaren heen  hebben we 
 

-  de bouw van vier school paviljoenen 
gefinancierd 
-  deelgenomen aan de betaling van het salaris 
voor de   Fatima’ school, in Nadikuti 
-  de aanschaf van een uitgeruste ambulance 
voor een rustoord weg van alle  medisch 
centrum- gefinancierd  
- de financiering van het boren van putten en de 
bouw van toiletten in vijf dorpen ten behoeve 
van duizend schoolkinderen.. 
 

En dit alles is te danken aan 
jullie vrijgevigheid .   

We kunnen jullie nooit genoeg 
bedanken ! 

 

Laten we samen verdergaan,  
om op onze schaal de wereld te 

verbeteren 7 



Kent U Holi ? 
Het populairste feest van dit jaar was van 
maandag 9 maart tot dinsdag 10 maart. De 
hindoes vieren vervolgens de overgang van 
winter naar lente in een overvloed aan kleuren. 

 

Dit festival, dat sinds het aanbreken van de tijd 
in Noord-India wordt gevierd, wordt soms ook 
wel 'kleurenfestival' of Phâlguna genoemd, en 
wordt gevierd rond de lente-equinox, op de 
volle maan van de Indiase maand Phâlguna. 
Het is het feest van de lente en 
vruchtbaarheid, maar ook een subtiele mix van 
hindoeïsme en animistische voorstellingen. 

Oorspronkelijk was Holi de laatste 
gelegenheid om plezier te hebben voor de 
harde plantperiode. Holi is opgedragen aan 
Krishna, in het noorden van India, en aan 
Kâma, in het zuiden. Het wordt gevierd met 
bijzondere ijver in Orissa en in de regio 
Mathura, de geboorteplaats van Krishna. 
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De eerste feestdag heet Holika Dahan. 
Het herdenkt de crematie van Holika. 

 Holi (wat betekent "branden") is 
gemarkeerd met een vreugdevuur, als een 
teken van de overwinning van Good over 
Evil. Mantra's en hymnes zijn bedoeld om 
boze geesten af te weren.  

Op de tweede dag, Ranga panchami-dag 
genaamd, paraderen festivalgangers in het 
wit gekleed met veelkleurige pigmenten 
(gulal) vermengd met water.

 

Het doel is om zoveel mogelijk mensen te 
besproeien. Het is dan gebruikelijk om zich te 
verontschuldigen en te roepen "Bura na mano, 
holi hai!" (Wees niet boos, het is Holi!). Tussen 
liedjes en dansen op de klanken van Bollywood, is 
het ook een gelegenheid om heerlijke gerechten 
en bhang te proeven, een drankje op basis van 
cannabis of thandai, een mix van melk, 
watermeloenpitten, amandelen, venkelzaad en 
kruiden . 

‘s Avonds bezoeken de lokale bevolking hun 
vrienden en families om groeten en geschenken 



uit te wisselen. In sommige regio's, met name in Noord-India, duren de Holi-feesten een hele week.

 

Volgens de indianistische schrijver Alain 
Daniélou, is het Holi-festival  de dag waarop 
alle kasten en religies zich vermengen. Om dit 
kleurrijke evenement bij te wonen waar je rode, 
groene, blauwe of gele poeders strooit, draag 

je best geen alledaagse kleding. 
Toeristen blijven inderdaad niet gespaard van de 
stralen van poeders en gekleurd water. Op deze 
dagen hebben kinderen carte blanche en hun 
favoriete doelen zijn niemand minder dan ... de 
toeristen! 

 

De voorbereidingen begonnen ondertussen 
twee weken eerder. Op de markten zijn de 
kraampjes gevuld met kleine veelkleurige 
piramides, pistolen half potlood, half raket 
(pichkaris) en ballonnen gevuld met gekleurd 

water.. De dag voor de festiviteiten werden in alle 
steden van India enorme vreugdevuren ontstoken. 
De sintels worden vervolgens verzameld door de 
lokale bevolking, die ze mee naar huis neemt en 
ze gebruikt om een nieuw vuur te starten.
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De origine van Holi 
Holi vindt zijn oorsprong in de hindoeïstische 
mythologie. Volgens de legende regeerde koning 
Hiranyakashipu als een despoot en veroorzaakte rellen 
om hem heen. Trots en arrogant eiste hij dat iedereen 
zich voor hem zou neerknielen. Helaas voor hem gaf zijn 
eigen zoon Prahlad de voorkeur aan de god Vishnu 
boven hem.

 

Hij wilde zijn zoon meerdere keren onderdrukken, maar 
tevergeefs, de koning daagde hem uit. Hij vroeg dan om hulp 
van zijn zus Holika, die de speciale gave had niet bang te zijn 
voor vuur. De koning daagde zijn zoon uit om met zijn tante 
in de vlammen op te gaan. Prahlad stemde toe en zegevierde. 
Holika werd gestraft voor zijn ijdelheid, terwijl Prahlad werd 
gered en door de goden werd beloond voor zijn loyaliteit en 
toewijding. Uit dit verhaal is Holi geboren,   

 
   

Holi-poeders 

Kleurpigmenten vervangen vandaag de as, 
waarmee de hindoes hun gezichten bedekten. 

Ze zijn afkomstig van gedroogde planten en 
vervolgens geplet     

 

Blauw is de kleur van azuurblauw, lucht, oceanen, rivieren. Het 
vertegenwoordigt goddelijke wijsheid, waarheid, moed, het 
vermogen om het kwaad te bestrijden, pure gevoelens, kalmte en 
vitaliteit  
Groen symboliseert harmonie 
Geel roept geloof op en symboliseert kennis en onderwijs. 
Saffraan belichaamt strijd, zuiverheid en het zoeken naar 
waarheid, het pad naar Nirvana. Het is de heilige kleur van het 
hindoeïsme. 
De sinaasappel symboliseert het evenwichtspunt, de geest en het 
libido, trouw. Het is ook de kleur van vuur en dus van zuivering. 
Rood is een kleur die geschikt is voor het realiseren van projecten, 
het is de kleur van overwinning, van liefde. Het is een heilzame 
kleur die leven geeft. symboliseert energie, zuiverheid, vreugde en 
liefde. 
Roze symboliseert goddelijke wijsheid (rood) wit (liefde). 
Paars roept seksleven op. 
Wit symboliseert vrede, zuiverheid, maagdelijkheid en kennis, het 
is ook de kleur van rouw. 
Zwart symbool van oorspronkelijke zuiverheid, het onsterfelijke. 
Bruin symboliseert discretie, uitwissen. 
 

 Holika 
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Holi: gelegenheid om bhang te drinken? 

Bhang (lassi) is een zeer populaire drank in India, zowel vanwege het subtiele aroma als vanwege de 
ontspannende en spirituele bijwerkingen. Het gebruik ervan gaat duizenden jaren terug. 

Er bestaan meerdere recepten: maar over het algemeen wordt dit drankje gemaakt van melk en yoghurt, 
kruiden en cannabispasta (van de bladeren en 
koppen van de vrouwelijke cannabisplant).  
Deze met cannabis doordrenkte drank wordt 
geassocieerd met de krachtigste god van het 
hindoeïsme: Shiva. De 'Lord of Bhang' zou de 
transcendentale eigenschappen van het mengsel 
hebben ontdekt en het voor het plezier van de 
mensheid uit de Himalaya hebben teruggebracht.. 
Hindoeïstische monniken en heilige mannen 
consumeren bhang in rituelen om hun meditatie te 
stimuleren om transcendente toestand te bereiken. 
Veel plattelands-indianen geloven dat het 
geneeskrachtige eigenschappen heeft (remedie 
tegen koorts, dysenterie, zonnesteek, 
spraakproblemen; slijmoplossend middel; 
spijsverteringshulp, eetluststimulator) en dat het 
vitaliteit. Het wordt vaak gebruikt in de 
Ayurvedische geneeskunde.   
Bhang lassi wordt traditioneel bereid met vijzel en 
stamper om toppen en bladeren van cannabis tot 
een pasta te verpletteren. Dit mengsel wordt 
toegevoegd aan melk, met ghee, mango's en 
Indische kruiden  Bhang lassi wordt het 
meest geconsumeerd tijdens het Holi-festival. Het 
ritueel van de bereiding van de drank omvat het 
reciteren van gebeden en liederen in het Sanskriet. 
In sommige gebieden is het gebruikelijk dat 
vrouwen bhang goli (gehaktballen) verkopen 
wietpasta voor bhang) en er zijn zelfs winkels waar 
het mogelijk is om het drankje al klaar te kopen. 
Hoewel de de productie en verkoop van cannabis 
illegaal is in het land, is bhang vaak toegelaten      
voor culturele en religieuze redenen  
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ANDHERI 
 

St Catherine’s Home.                      6.395,20 € 
 

- Zorg en medische behoeften van alleenstaande moeders 
en hun baby's.. 

- Zorg en beheer behoeften van de kinderopvang. 
- Bijstand aan meisjes van slachtoffers van seksueel 

misbruik. 
- Medische assistentie voor kinderen en baby's met aids. 
- Hulp bij het onderhoud van kinderverblijven. 

 

BYCULLA 
 

St Joseph’s Home en Nursery .                    6.173,48 € 
 

- Zorg voor jonge meisjes van 5 tot 18 jaar 
(schoolmaterialen en maaltijden). 

- Kinderdagverblijfkosten voor kinderen afkomstig 
ut de naburige sloppenwijken. 

 
 

Gujarat dorpen 
 

Shraddha Niketan te Ankleschwar.                 7.562,64 € 
 
 Zoveel mogelijk kinderen inschrijven op school 

en ondersteuning voor hun schoolgeld. 
Steeds meer kinderen volgen op deze manier studies  
aan middelbare scholen en zorgen 
dan voor een betere toekomst. 
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Onze betalingen voor  
Onze Indische projecten 2019 

Bedankt voor je bijdrage en alvast bedankt 
voor ons toe te laten verder door te gaan! 

 

 

 



KIRWATTI et MANOR 
Premadda Nakshatra Ashrama 
 à Yellapur. 

KIRWATTI         4.526,61 € 

MANOR         5.238,21 € 
 

- Bestrijding van analfabetisme, ondervoeding 
en ziekte.. 

- Financiering van gezondheidswerkers die zorgen voor: 
.    Gezondheidsonderwijs, 
.    gecontroleerde distributie van medicijnen, 
.   het organiseren van inkomsten genererende projecten 
    om besparingen te stimuleren (microkredieten).. 

- Financiering van de salarissen van verpleegkundigen. 
- Financiering van medicijnen. 
- Financiering van voertuigkosten. 

ZANKHVAV 
Daya Sadan Davakhana.       9.002,74 € 
 
 Om de armste van de omringende dorpen toe 

te laten verzorging te krijgen in 
het ziekenhuis of mobiele klinieken 
tijdens ernstige ziekten (tuberculose, aids, enz.) 
of chirurgische ingrepen.. 
Hoe? 

 Oprichting van een permanent medisch fonds 
  beheerd door het ziekenhuis om geval per geval  

degenen die geen zorg of medicatie kunnen betalen 
 te kunnen helpen 

KOLKATA  (Calcutta) 
 
Ivana Memorial Convent School 

te Mamring Rangpo (Zuid Sikkim).      5.809.60 € 
 
Onderwijs aan de minst bedeelden uit de dorpen. 
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GUNTUR 
(nieuw project ondersteund in 2019) 
 

Sociale dienst van het district Guntur       9.206,81 € 
 
Financiering van printapparatuur wiens winsten uit publicaties 
worden gebruikt om maatschappelijk werk voor  
de allerarmsten te financieren. 
 

 
NANI SINGLOTI 
 

Financiering van gezondheidshulp in de dorpen.       2.863,59 € 
 

CURSUS Ziekenhuisopname 
Financiering voor studies van toekomstige verpleegsters.      4.265,84 € 
                                                        

DADVADA 
 
Voor het project van zuster Annette, dokter: 
- aankoop van medicijnen voor de apotheek, 

- teelt van medicinale planten.                                                                1.682,90 € 
     
 
Totale financiering in 2019        
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

62.727,62 € 
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Verantwoord 
toerisme in Kerala  

 

 

 

 

De troeven van Kerala zijn talrijk: een rijk historisch 
verleden met multiculturele invloeden, politieke en 
economische stabiliteit, hoge alfabetiseringsgraad, 
aangenaam klimaat, prachtige landschappen ... 
 
De inzet van de autoriteiten en professionals voor 
verantwoord toerisme is opmerkelijk. 
De regering moedigt initiatieven en investeringen in 
deze richting aan door bijvoorbeeld aan de lokale 
bevolking voor te stellen om "homestays" te openen, 
vergelijkbaar met pensions of Ayurveda1-centra. 
 
Afhankelijk van de activiteitssectoren worden 
verschillende accreditatiesystemen ingevoerd om de 
authenticiteit en kwaliteit van de diensten te 
waarborgen. 
 

De gasten van de “homestays” hebben aldus de 
mogelijkheid om het dagelijkse leven van een familie 
in het dorp te ontdekken en om lokale gerechten te 
proeven, bereid met voedsel geproduceerd door de 
boeren uit de regio..  

Vrouwen zijn ook getraind in de kookkunst en 
eveneens bedrijfsbeheer. Een restaurant biedt 
vrouwen financiële autonomie. Ontbijt, lunch, diner en 
snacks zijn de hele dag verkrijgbaar. Vrouwen zijn 
niet werkloos, omdat hun eten verrukkelijk is. Ze 
hebben ook hun activiteit ontwikkeld en bieden nu 
een cateringservice voor evenementen in de regio. 

1 Ayurveda : traditionele geneeswijze 
 

 

De staat Kerala, gelegen in het zuidelijkste puntje van India, is erin geslaagd zijn toerisme te 
ontwikkelen met behoud van de schoonheid van zijn grondgebied, de schatten van zijn 
cultuur en het welzijn van zijn inwoners. Enkele jaren geleden werd een programma voor 
verantwoord toerisme gestart. Het brengt lokale gemeenschappen en de toeristische sector 
samen, met als doel het uittekenen van circuits met oog voor een duurzame aanpak, met 
financiële, sociale en ecologische voordelen. 
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De lokale bevolking biedt ook excursies aan zoals het 
verkennen van het dorp, een dag met boeren of een dag met 
ambachtslieden. 

We kunnen de boeren in het hart van de rijstvelden 
observeren, met een visser aan boord gaan van een kano die 
uit hout is uitgehouwen om de vredige wateren van de 
kanalen af te dalen en hun net uit te werpen. 

In het dorp, waar vrouwen bezig zijn met het vervaardigen 
van bamboe manden of tapijten van gedroogde 
palmbladeren, is het mogelijk om kennis te maken met deze 
kunst. 

In het verleden kochten weinig toeristen lokale producten. Het 
aantal toeristen blijft echter toenemen in Kerala en de 
economische voordelen zijn nu duidelijk, om nog maar te 
zwijgen van het creëren van veel banen. 

"Kerala Tourism" wil zich ook richten op verantwoordelijkheid 
voor het milieu, door het toekennen van ecologische 
certificeringen en het berekenen van de CO2-voetafdruk (het 
elimineren van het gebruik van plastic). 

 
Kerala onderscheidt zich ook door het grote aantal 
prestigieuze prijzen verkregen dankzij zijn inzet en 
vastberadenheid. 

 

 

 

 
 
 
 
 

  

 
   

 

Het dorpje Kumarakom  is gelegen aan de oevers van 
het Vembanad-meer, het grootste meer van Kerala. 
Kumarakom is één van de kleine dorpjes die toeristen 
aantrekken. Het dorp bestaat uit rijstvelden, 
kokospalmen en mangroven en ligt op ongeveer 60 km 
van Cochin. Het dorp herbergt een vogelreservaat. Je 
kan je verplaatsen via de binnenwateren per rice-boat 
(oude rijstboot omgetoverd tot een drijvend huis) om 
de vele soorten trekvogels te ontdekken in de 
weelderige vegetatie en om de bewoners te ontmoeten.  
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   Wist u dat ?  
Verschillende tempels in Zuid-India hebben "zingende" stenen zuilen. 
Het centrale deel van deze zuilen is gebeiteld om 7 tot 16 notenbalken 
te vormen die verschillende tonen produceren, net als een xylofoon ... 
 
De Indische wilde ezel, genaamd Khur, die alleen in de Rann-woestijn 
van Kachchh (Gujarat) woont, rent sneller dan het paard. 
We hebben een hele reeks paarden nodig om hem uit te putten voordat 
hij gepakt kan worden. 
 
India is de leider van het aantal mangovariëteiten. Er zijn er honderden. 

Ze zijn vernoemd naar het koningdom, kleur, smaak, vorm, 
edelstenen, plaats van herkomst ... 
 
                                
                             

                           Een 
boek 
La danse sacrée de l'Inde (in het Frans)  (2010) 
Van  Louis Frédéric  

Dit boek beschrijft en bestudeert de heilige dans van India, de 
Bharata Natya. Dankzij talloze foto's maar ook schetsen 
besteedt de auteur bijzondere aandacht aan het ontcijferen van 
de symboliek en de diepe betekenis van elke beweging van deze 
rigoureus gecodificeerde, complete en moeilijke dans, waarbij de 
minste beweging van elk lichaamsdeel, van elke vinger, een 
betekenis en een specifieke overeenkomst heeft met de heilige 
teksten. 
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     Schoonheid is niet alleen een ornament. 
     Schoonheid is een teken waarmee creatie 
     betekent dat het leven betekenis heeft. 

François Cheng 
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