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In januari van dit jaar is een groep vrienden met Menno en Gerrit naar Maher 

vertrokken, voor alle reizigers een onvergetelijke ervaring. De foto’s van Anneke en het 

verhaal van Ineke hieronder geven een mooie impressie:  

 

 

‘Nog nooit heb ik op een zo gastvrije plek 

mogen verblijven als op Maher, waar 

vrouwen en kinderen met de meest 

gruwelijke levensverhalen, aangetast door 

traumatische gebeurtenissen, samenwonen 

op een plek die overgoten wordt met een 

allesomvattende, onvoorwaardelijke liefde!’ 

 

 

 
 
 
 
 
  

 



 

Het is onbeschrijflijk wat er dan kan gebeuren. De verhalen van de mensen worden 

gehoord en niet vergeten. De liefdevolle opvang brengt weer zon in hun leven. Er is 

onderdak en voeding, vrolijkheid en vreugde, zang en dans, sport en spel. 

Kinderen kunnen naar school en studeren, vrouwen krijgen de mogelijkheid zich te 

ontwikkelen. Er is een enorme vanzelfsprekendheid in de zorg voor elkaar, een 

acceptatie en gelijkwaardigheid van ieders achtergrond en religie. 

 De bezielende aanwezigheid en aandacht van Sister Lucy en haar groeiende team van 

onbaatzuchtige medewerk(st)ers en vrijwillig(st)ers maakt het tot een wonderbaarlijke 

en voor mij onvergelijkbare plek. Een plek van Verbinding en Verbondenheid met een 

organisatie waar je u tegen zegt en waar je vele petten voor afneemt. 

 Het boek 'Women healing Women' gaat over Maher, een aanrader! Ik heb er een stukje 

uit vertaald: "Als het gaat om voedsel en onderdak", zegt Lucy, "dan weten mensen 

eventueel nog een uitweg voor zichzelf te vinden. Ze kunnen onder een boom slapen. 

Ze kunnen bedelen, lenen of stelen om aan deze eisen te voldoen. Wat zij zo niet voor 

elkaar krijgen, is onvoorwaardelijke liefde en aandacht." 

De liefde bij Maher is veel meer dan 'een goed gevoel'. Het is een liefde die voortkomt 

uit een diep vertrouwen en geloof, een diepe devotie voor het Goddelijke en de 

inherente goedheid vertegenwoordigd in mensen. Het is een liefde die zich in ontelbare 

dingen manifesteert: in zorgvuldige planning en uitvoering, in diepe zorg en 

bezorgdheid, in discipline en organisatie, in gebed en meditatie, gelach en pret, 

genezing en volharding, diep luisteren en sensitiviteit, in aandacht voor ontelbare 

details ... Het is goddelijke liefde in actieve dienst (einde citaat).  

Dit alles kan enkel bestaan én groeien door de financiële steun van mensen en 

organisaties in en buiten India. 

Ik voel me bevoorrecht en dankbaar dat ik deze reis heb kunnen maken, naar een plek 

die me, vermoed ik, in de goede zin van het woord in haar greep zal houden. 

  

Ineke van Sterkenburg 

 

 

 

 


