
      

 
 
 
 
 
 
Nieuwsbrief najaar 2020 
 
Iedereen is het er inmiddels wel over eens dat 2020 een jaar is dat we niet licht zullen 

vergeten. Met de Kerstdagen voor de deur worden we nog eens extra met de neus op de 

feiten gedrukt: we mogen maar zeer beperkt bezoek ontvangen, juist in een tijd waarin 

we zo graag samen komen om de donkere dagen op te vrolijken, samen te eten, 

spelletjes te doen of naar een heerlijk romantische Kerstfilm te kijken.  

Het is logisch dat, als je zelf in een nare tijd zit, de noden van anderen een beetje naar 

de achtergrond verdwijnen. Toch willen we je vragen om ook nu aan Maher te denken. 

Met man en macht wordt daar gewerkt om niet alleen de bewoners van de verschillende 

huizen, maar ook de mensen in de omgeving van de meest basale levensbehoeften te 

voorzien. 

 

Vanwege de Coronacrisis zijn ook in India vele mensen zonder werk komen te zitten. Met 

name de zogenaamde ‘dagloners’, die met hun gezinnen uit hun dorpen trekken naar 

plaatsen waar werk is, zijn hier de dupe van. Als het werk stopt verliezen ze vaak ook 

het onderdak dat erbij hoort. Maher werd onverwacht geconfronteerd met 400 tot 600 

mensen per dag die geen eten meer hadden. Gedurende de eerste maanden heeft de staf 

niet alleen granen voor 3 maaltijden per dag uitgedeeld, maar ook mondmaskers, 

ontsmettingsmiddelen en afdekmateriaal om tijdelijke onderkomens te beschermen tegen 

de moessonregens.  

 

Dat betekende natuurlijk een enorme aanspraak op de eigen voedselvoorraad en 

financiële middelen. 
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Gelukkig zijn er ook families in de omgeving van Maher die van harte het werk van Sr. 

Lucy en haar staf op vele manieren steunen en geheel in de sfeer van Maher werd er een 

prachtige manier bedacht om iedereen te bedanken. 

 

In de vorige nieuwsflits vroegen we je al om Maher extra te steunen. Die oproep heeft 

bijna € 4.500, - opgeleverd, een prachtig bedrag waar we ontzettend blij mee zijn.  

Al met al hebben we dit jaar € 8.500, - overgemaakt. Zou het niet mooi zijn als we de  

€ 10.000, - halen, het einde van de crisis is immers nog niet in zicht! 

 

Kijk je ook even of je je vriendenbijdrage voor 2020 al hebt voldaan?  

 

Wij wensen iedereen, ook met de restricties, hele fijne feestdagen en een gelukkig en 

gezond 2021! 

 

 

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 

 

“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.   

 

 


