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Nieuwsbrief najaar 2018
De Sint is in het land en de winkels liggen alweer vol met cadeautjes voor in de schoen of
onder de Kerstboom. Ook de bewoners van Maher zijn blij met cadeautjes en dit jaar
zouden we heel graag iets extra’s willen doen voor de meisjes in Gomia, Jharkhand. Deze
meisjes zijn vaak letterlijk van de straat gehaald waar ze leefden van bedelarij of
prostitutie. Maher voorziet niet alleen in een veilig onderdak, voedsel, gezondheidszorg
en een opleiding, maar ook in trainingen waarbij zelfvertrouwen, financiële
onafhankelijkheid en gelijkwaardigheid hoog in het vaandel staan. Omdat er op het
platteland nog veel bijgeloof is, wat vaak een desastreuze invloed heeft op de situatie
van met name vrouwen, wordt er in Gomia extra aandacht besteed aan de
bewustwording van de rechten van meisjes en vrouwen.
Ondersteun de bewoonsters in Gomia met een extra gift, zodat Maher haar prachtige
doelstellingen kan bereiken.
Goed nieuws en een mooi verslag!
Stichting Vrienden van Maher heeft ervoor gezorgd dat Maher is geaccrediteerd door
Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) als erkende stageplaats
voor MBO studenten. Senta Sialino, student aan het Rijn IJssel in Arnhem, loopt nu stage
in Maher. Ze vertelt:
‘Voor ik aan deze uitdaging
begon vond ik het lastig in te
schatten hoe ik op de cultuur zou
reageren. Toen ik werd
opgehaald van het vliegveld had
ik de eerste schok al te pakken:
één grote chaos op straat.
Scooters, auto's, voetgangers,
koeien, bussen, schapen, alles
loopt door elkaar. Er ligt heel
veel afval, alsof je net van een
festival weggaat. Ik zag ook gelijk dat er heel veel armoede is in dit land, veel
sloppenwijken en zelfgemaakte huizen. Het is wel mooi om te zien dat naast de armoede,
en waarschijnlijk vele zorgen die de mensen met zich meedragen, de kinderen weinig

nodig hebben om uren mee te spelen. Ze bedenken zelf spelletjes met de steentjes op
straat, en ze zijn heel erg blij.
Ik loop 2 maanden stage bij Maher, in Vadsyaldham . Hier werd ik meteen warm
verwelkomd. Er wonen 90 verstandelijk beperkte vrouwen, 37 meisjes en 40 jongens in
de basisschoolleeftijd en 60 bejaarde vrouwen. Het is een mooie ervaring om te zien hoe
de verstandelijk beperkte vrouwen het in India hebben. Zo slapen ze hier met 25 of 30
op één kamer. De kinderen slapen met 40 op één kamer op de grond. Per kamer is er
een huismoeder, die maakt schoon en zorgt ervoor dat elke bewoonster doucht en haar
kleren wast. Ze hebben hier een grote groentetuin waarin de vrouwen helpen. Er is voor
Nederlandse begrippen weinig toezicht, dus lopen ruzies soms wel eens uit de hand. Als
ik erbij ben probeer ik dit te voorkomen. De eerste week toen ik in dit huis verbleef leek
het alsof de mensen het hier heel slecht hadden, omdat ik het vergeleek met de zorg in
Nederland. Maar vergeleken met de rest van India hebben de mensen het hier heel erg
goed. Ze krijgen de medicatie die ze nodig hebben en hebben ze een onderdak. Vrouwen
worden naar Maher gebracht omdat er geen geld is om voor hen te zorgen. De mensen
die hier werken hebben het superdruk en
hebben helaas weinig tijd voor individuele
aandacht. Wat ik met de andere vrijwilligers
en stagiaires bied is tijd en aandacht. Om te
spelen en te lachen, maar ook te praten over
wat er is gebeurd in hun leven. Ik bied ze een
luisterend oor, maar vooral de tijd om
activiteiten met ze te ondernemen. Ik vind het
superleuk om mijn ervaring te delen.’
Nog meer goed nieuws is dat steeds vaker mensen die iets te vieren hebben een gift
voor Maher vragen in plaats van cadeautjes. Zo dragen ze niet alleen bij aan het werk
van Maher, maar zorgen ze ook dat de Vriendengroep groeit.
“My children are the Hope and the Leaders of tomorrow’s better India and they are going
to bring change in the world” – Sr. Lucy Kurien.
Hoe word ik vriend?
Vanaf € 10,- per jaar ben je Vriend van Maher en krijg je 2 x per jaar de nieuwsbrief.
Als je een periodieke gift voor een periode van minimaal 5 jaar wil doen krijg je van ons
een bevestiging daarvan in de vorm van een overeenkomst. Dat is voldoende om de gift
volledig aftrekbaar te laten zijn. Kijk op www.belastingdienst.nl

