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Midden in de Corona-ellende reisden wij voor 10 dagen naar de binnenlanden van Andra Pradesh in
India. Van Corona was daar nog niets te merken. Alleen werden wij op een vliegveld “betemperatuurd”,
waarschijnlijk omdat we blank zijn…. J. Vandaag kwamen we terug, boordevol indrukken.
Waarom ook alweer?
De aanleiding van onze reis kennen jullie. We hebben daar al 8 jaar een kindertehuis met 22
weeskinderen. Elf jongens (in de leeftijd van 6 tot 17) en elf meisjes (in de leeftijd van 8 tot 19). Geen
vader en moeder, geen broertjes en zusjes, geen opa en oma, geen ooms en tantes. Echte wezen.

Deze weeskinderen komen uit allerlei
kleine gehuchtjes uit de binnenlanden van
Andra Pradesh. Een pastor heeft ze daar
(letterlijk en figuurlijk) van de vuilsnisbelt
geplukt. Nu wonen ze met elkaar als echte
broertjes en zusjes in huisje met 2 kamers,
een voor de jongens en een voor de
meiden.
Eerst sliepen ze op de grond, maar de
overheidsregels zijn nu zo dat ze bedden
moesten hebben. We hebben
stapelbedden voor ze gekocht. Maar de
kamers zijn niet groter geworden, dus die
bedden staan pal tegen elkaar aan. Zij
vinden het prima zo en vinden het heerlijk
slapen.

Figuur
Foto
1.1.
DeDe
1111
meiden
meiden
voor
voor
dede
ingang
ingang
van
van
hun
hun
huis
huis
met
met
Joke
Joke
(rechts)
(rechts)

Dagelijkse zorg
Er is een echtpaar (met 2 eigen kinderen)
dat ook in het huis bij de kinderen woont
en voor ze zorgt, eten kookt enzovoort.
De kinderen wassen zelf hun kleren, en
hebben corvee klusjes.
Bovendien staat het kindertehuis naast een
kerk en die pastor en zijn vrouw ‘zorgen’
ook voor de kinderen. De kinderen zien
Joke en mij overigens als hun ‘ouders’
Foto 2. De stapelbedden in de slaapkamers van de jongens Vooraan staan
omdat wij financieel voor ze zorgen en ze
ook nog 2 bedden. Tien bedden. Twee kleintjes slapen in 1 bed.
helpen in hun ontwikkeling.

Basisschool
Alle 22 kinderen gaan naar de enige (Katholieke) school
in dat dorpje. Die school heeft 10 leerjaar-klassen en
aanvullend kunnen ze nog 2 extra klassen volgen. Als
het goed gaat zijn ze dan 18. En daarna is er in dat dorp
niets meer. Ze doen het steengoed, ook op school.
Alleen al daarom wilden wij hen de kans geven om
‘verderop’ te komen in hun ontwikkeling. We willen
deze ‘vuilnisbelt-kinderen’ de kans geven om
volwaardige zelfstandige volwassenen te worden.
De tieners uit dat dorp (of uit de gehuchten) komen óf
nooit hogerop (dan blijven ze in dat dorp en gaan
werken of lanterfanten) óf ze moeten naar een andere
veel grotere plaats waar wel vervolgonderwijs is. Voor
‘onze kinderen’ zou dat betekenen dat ze hun nieuwe
broertjes en zusjes moeten verlaten en bovendien is
dat onderwijs weer ‘duur’ en voor ons privé weer niet
te betalen.
Foto 3. De kinderen eten in de kerkzaal naast het
woonhuis, want in hun huis is geen ruimte.

Onderwijs is de basis van alles
Uit dat alles is het idee geboren om te onderzoeken of we dan niet in dat dorp zelf (het bergdorp
Chintapalli) een soort ambachtsschool zouden kunnen starten. En dan met hulp van Nederlandse
sponsors. Met die sponsorwerving waren Joke en ik al begonnen. We hebben al ongeveer € 25.000,binnen aan giften. We hebben het viervoudige nodig.
Wil je kansarme jongeren verder helpen, dan moet je
beginnen met te voorzien in onderwijs. De overheid doet
dat wel in de grote steden, maar in de dorpen en de
remote areas zorgen ze alleen voor (beroerd) lager
schoolonderwijs. Alleen privé scholen (zoals de
Katholieke basisschool in ‘ons’ dorp) doen het beter.
Maar ook dat is alleen maar voor het leggen van een
primaire basis voor de ontwikkeling.
Wat hebben we onderzocht?
Deze reis was dus (naast bezoek aan de kinderen)
bedoeld om meer duidelijkheid te krijgen over dat plan.
We hebben ontzettend veel gesprekken gevoerd.
a. Met de directeur van de school waar onze
kinderen nu naar toe gaan (een bekwame dame
met veel ervaring over de mogelijkheden in de
binnenlanden).
b. Met lokale pastors; mensen die de binnenlanden
van Andra Pradesh kennen.
c. Met de burgemeester van Chintapalli, een dame
die we al eerder hadden ontmoet.

Foto 4. In de vakschool die we bezochten besteden ze
30% van hun tijd aan karakteronderwijs, waaronder
ook inclusief taalgebruik over (in dit geval)
gehandicapte kinderen.
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Foto’s 5 en 6. Op deze vakschool leren zowel jongens als meiden zes verschillende beroepen. Van metaalbewerking
(rechts) tot en met naaien en ontwerpen van kleding (links).

d. We hebben gesproken met twee Indiase zakenmensen, met ervaring in de binnenlanden (remote
areas). We kennen hen al wat langer; we vertrouwen ze helemaal en… (belangrijk) ze hebben
ervaring met het opzetten van scholen.
e. We zijn wezen kijken naar een andere ambachtsschool, 5 uur rijden verderop en we hebben
uitvoerig met die directeur gesproken die ons zeer gastvrij onthaalde en alles heeft laten zien.
f. We hebben gekeken naar een stuk grond in dat dorp Chintapalli.
Conclusies
Het is nog te vroeg om definitieve conclusies te trekken. Maar er kwam wel een duidelijke richting uit wat
betreft de vervolgstappen.
• We moeten de overheid erin betrekken. Nog meer dan nu. Want ook al is dit ‘social-work’ en geen
‘mission-work’, de Hindoe-gedomineerde overheid staat per definitie wantrouwend tegenover
initiatieven van blanke mensen. Ze willen niet dat Westerlingen zich bemoeien met de ‘remote-areas’
(de achterstandsgebieden). De beide zakenmannen én de directeur van de vakschool benadrukten
dat. Contact met de lokale burgemeester is niet ‘hoog’ genoeg in de bureaucratie. We kunnen
verderop in dit jaar op ministersniveau contacten krijgen en als die ‘groen-licht’ afgeeft, dan kunnen
we stappen zetten.

•

We moeten samenwerken met anderen die al ervaring hebben met vakscholen. Aan alle kanten werd
ons verzekerd dat het ‘bijna onmogelijk’ is om zo’n school ‘from scratch’ op te zetten. Dat wordt veel
te duur en duurt veel te lang en de risico’s om goede accreditatie te krijgen zijn te groot. De andere
vakschool (vlakbij Vizianagaram) wilde ons wel helpen en er zijn nog meer opties voor samenwerken.

We hebben met het bestuur van de Stichting afgesproken dat we beide vervolgstappen nu gaan nemen.
Dat zal betekenen dat we verderop in dit jaar nog een keer naar die regio moeten om ontmoetingen met
een minister te krijgen. En om samenwerking met andere scholen te verkennen voordat we echte keuzes
maken. We houden jullie op de hoogte.
Overigens is die ontmoeting met de top van zo’n ministerie wederkerig, zo hoorden we van onze Indiase
zakenvrienden. Want zij willen graag iets leren van Nederland op twee terreinen. Watermanagement en
Foodprocessing. Dat kunnen wij dan wel weer voor hen regelen.
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Praten over kindhuwelijken
En verder hebben we uiteraard meerdere dagen uitvoerig met onze kinderen en hun verzorgers
gesproken; spelletjes met ze gedaan en hebben we ze verteld wat we voor hen aan het onderzoeken zijn.
Dat vinden ze echt helemaal geweldig. Ze zijn super dankbaar.

Foto 7 en 8. Joke praat
met Swathi, 12 jaar, die
het goed vond dat je
uitgehuwelijkt zou
worden (linkerfoto).
Foto rechts: de meiden
hadden speciaal voor
ons een dans bedacht.

We hebben zeer uitvoerig met ze gesproken over het huwelijk. Daar was een aanleiding voor. Een van
onze jongere meiden (Swathi van 12 jaar) werd een paar maanden geleden ten huwelijk gevraagd door
een 19 jarige jongen uit het gehuchtje waar ze oorspronkelijk vandaan kwam (6 uur rijden van
Chintappalli). En onze lokale pastor en verzorgers van de kinderen hadden de neiging om hierin te
bewilligen. Swathi wilde zelf ook wel. Volgens de cultuur in die binnenlanden is het ook gebruikelijk dat
meisjes uitgehuwlijkt kunnen worden zodra ze ongesteld geweest zijn. Maar wij wilden dat absoluut niet.
In november hadden we er al een stokje voor gestoken. Nu hebben we zeer ruim tijd genomen om dat
niet alleen aan Swathi uit te leggen, maar aan alle kinderen en vooral ook aan de lokale pastors en de
verzorgers. Ze begrijpen nu pas waarom we dat niet willen en waarom dat ook niet ‘goed’ zou zijn.
Onze uitgangspunten
Ons standpunt was gebaseerd op twee pijlers en dat hebben we uitvoerig kunnen uitleggen.
• De eerste is de wettelijke: de Indiase overheid wil kindhuwelijken tegengaan en heeft wetten
gemaakt: een jongen mag past trouwen als hij 21 jaar is. Een meisje pas als ze 18 is. Alleen als de
ouders ermee instemmen mag een meisje op haar 16e trouwen.

•
•

De tweede is onze eigen wens: we willen dat de kinderen eerst helemaal een opleiding krijgen en
zelfstandig kunnen functioneren in de samenleving voordat we ze ‘uithuwelijken’.
Uithuwelijken is in India voor tweederde nog steeds realiteit. In de binnenlanden zelfs voor meer
dan 80%. De rest is ‘love-marriage’. De tussenvorm neemt overigens wel toe. Dan is er sprake van
‘verliefd worden’ en daarna komen de ouders eraan te pas en wordt er alsnog ‘uitgehuwelijkt’
door de ouders van het verliefde stel.

Tot zover even de update. Heel erg bedankt voor jullie support!
Het project ‘Vakschool-Chintapalli’ gaat dus gewoon verder, maar wellicht gaat het accent iets
verschoven worden naar ‘samenwerking met anderen’. We blijven sponsors werven want voor Joke en
mij is dit financieel een maatje te groot om dat alleen te doen. Dus hulp blijft welkom.
Een hartelijke groet van Jan-Willem en Joke Grievink

Website: www.vakschool-chintapalli.nl
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