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"Calcutta verdooft de zinnen", schreef iemand eens. Calcutta heeft de zinnen 
van Annemarth Visser ' t  Hooft zeer beroerd, maar niet verdoofd. 

In deze brochure in het kader van SOH'S Alternatieve Adoptieplan geeft An- 
nemarth een warme weergave van de indrukken, die ze opdeed tijdens haar 
verblijf aldaar in september 1980. 

Tevens treft U in deze brochure de korte beschrijving aan van een aantal 
projekten in deze miljoenenstad, die door de SOH worden gesteund. Dat is 
uiteraard slechts mogelijk met uw financiele steun. 

Jacques Willemse Utrecht, december 1980 

Calcutta; hoe te overleven? S.O.H. Publikaties 81 / 1. Overname van teKsten uit 
deze brochure is toegestaan met bronvermeldingc Wil stellen in dit geval 
toezending van uw publikatie zeer op prijs. 





Vandaag nam ik hetvliegtuig naar Calcutta. Op het overvollevliegveld van New 
Delhi stond ik tussen een lange rij van niets dan mannen (ik denk, dat  er maar 
1% vrouwen met het vliegtuig meegingen) op de airbus te wachten. Twee maal 
per dag een airbus, waar we1 250 mensen in kunnen. Calcutta - wat zou mij te 
wachten staan? De stad van Moeder Theresia, met bijna 9 miljoen mensen, op 
15% vierkante mijl gepropt, waarvan er minstens 3,5 miljoen op  straat of in de 
slums leven. De stad waar de trottoirs verhuurd worden om op te slapen. De 
dichtstbevolkte stad van India. Uit het vliegtuig zie ik een grote modderrivier 
onder mij het land doorstromen. Kennelijk heeft het veel geregend, want grote 
velden liggen onder water. Hoe zou het zijn om in de regen op de straat te 
liggen, doornat, doorweekt, alles wat je hebt tot op de draad verregend? 
Natuurlijk droog je ook weer gauw in de tropenzon. Maar het gevaar voor 
verkoudheid en allerlei infecties is groot, zeker bij mensen, die lichamelijk toch 
al niet zo sterk zijn door chronische ondervoeding. 

Aankomst in Calcutta 

Gelukkig word ik afgehaald door Shourabh, onze goede vriend, die al een paar 
keer bij ons thuis geweest is in Utrecht om over zijn werk in de slums van 
Calcutta tevertellen. 'S Morgens leidt hij een dagschool (verdiensten $200.- in 
de maand, net genoeg om van in leven te blijven)en 'S avonds begeleidt hij een 
groep vrijwilligers, die trottoirscholen leiden in de slums. De slums worden hier 
bustees genoemd en er zijn er we1 3000, gelegen tussen de stenen huizen van 
de rijkere mensen in. De busteebewoners zijn veelal naar de stad gekomen om 
werk te zoeken, vaak uit hele verre streken zoals Nepal en Assam. Maar 
fatsoenlijk werk is er natuurlijk nauwelijks voor zoveel mensen. De vrouwen 
werken vaak als werkster, wasvrouw, huisbediende en worden als zcdanig 
meestal zeer slecht behandeld en uitgebuit. De mannen zijn rikshawpullers, 
sjouwers, metselaars of werken aan de ondergrondse, waaraan men nu al 8 
jaar bezig is te bouwen en die men in 1986 hoopt klaar te krijgen. Ik g a  logeren 
bij de broer van Shourabh, want bij hem zelf is er geen plaats. Hij woont met 
zijn vrouw en kind bij zijn ouders in, een slaapkamertje van 3x4 voor 3 perso- 
nen, dat is alles. Verder meedraaien in het ouderlijk huis, waar ook nog zijn 
jongere broer met vrouw en zijn grootmoeder van 90 wonen. Geen geld voor 
eigen behuizing. 

Kinderkliniek van Dr. Jane Chowdery 

Om 2 uur word ik opgehaald door Shourabs vrouw - een Nepalese - om een 
kinderkliniek te gaan bekijken. Een groep van 8 doktoren, specialisten, die een 
gezamenlijke praktijkruimte gebruiken bij Ben van hen thuis, heeft besloten om 
zondags gratis spreekuur te houden voor de armen in de buurt. Van 7-9 kan 
men een afspraak maken en dan gaat het spreekuur door tot 12, 1, 2 soms 3 





uur 'S middags. Hoewel men pas in januari van dit jaar met dit programma 
begonnen is, heeft het al intussen zo'n bekendheid gekregen, dat er wekelijks 
zo'n 200 a 250 kinderen voor onderzoek komen. Ze worden eerst gescreend 
door Shourabs sociale werkers, die de mensen van de bustees huis aan huis 
bezoeken en kijken wie geneeskundige hulp nodig heeft. Ik tref een eindeloze 
rij van haveloos geklede moeders met een sleep kinderen wachtend in de zon. 
Veel ondervoeding, huidziekten, infecties (oog- en oor), tuberculoze. Ik kijk de 
lijsten in en zie wat er gedaan wordt: vitaminetabletten, extra voeding, hoest- 
drankjes, penicilline voor de ergere gevallen, tbc-behandeling. Soms verwijst 
men door naar een ziekenhuis, waar men in naam we1 enige bedden voor de 
armen heeft, maar waar men meestal op de grond ligt op een matje, mannetje 
aan mannetje dood te gaan zonder dat er genoeg personeel is om naar je om te 
kijken. Het heeft dan ook geen zin om medicijnen en vitaminen uit te delen 
zonder aan de wortels van de problematiek te werken, die liggen in de slechte 
behuizing of het totaal ontbreken van behuizing; in het slechte voedsel of het 
haast ontbreken van voedsel; in het drinken van ongezuiverd water van de 
openbare kranen zonder voldoende mogelijkheid om het eerst te koken etc. 
etc. Daarom praat men met de moeders over het verzorgen van hun kinderen, 
het verbeteren van de kwaliteit van het voedsel binnen de geringe mogelijk- 
heden, die ze hebben; over family planning en eventuele sterilisatie. Veel van 
deze vrouwen zien zelf we1 de noodzaak van family planning in, maar mogen 
niet van hun man. 

maandag, 1-9-1 980 

Vandaag is het een feestdag, de verjaardag van de godin Kali, waarnaar 
Kalicutta = Calcutta is genoemd. Een godin van de verwoesting met vier armen 
en het hoofd van een monsterachtige olifant. We gaan naar de grote Kali- 
tempel, daterend uit 1601, waar dagelijks (en speciaal natuurlijk vandaag) 
honderden mensen offers brengen en komen bidden om zegen af te smeken 
over hun leven. Een godin van de destructie, die je te vriend moet zien te 
houden, maar die je niet lief kunt hebben; waarvan niets positiefs uitgaat. Het is 
overvol in de tempel. Overal bedelaars en bedevaarders. Een man biedt zich 
aan om voor een paar rupees een weg voor ons te banen door de menigte. We 
vechten ons door de massa heen. Het is de kunst om vlak achter elkaar te '  
blijven. Veel geschreeuw, geduw, ellebogenwerk tot we eindelijk een mo- 
mentje het beeld van de monster-godin mogen aanschouwen, vol goud en 
opgeschilderd in heldere kleuren. Offeranden van bloemen en geldstukken. 
Wijwater wordt over de hoofden uitgesprenkeld, gebeden gemompeld. Er zijn 
10 hoofdpriesters en 600 helpers, die allen van de offeranden van de mensen 
leven. Buiten de hoofdtempel op de binnenplaats is een slachtplaats voor vee, 
meest geiten, die je aan de godin kunt offeren en waarvan de priesters leven. 
We vechten ons arnechtig een weg terug door de duwende en dringende 
menigte heen. Sandalen ophalen bij een klein meisje, die ze voor een paar 
centen aan de ingang heeft bewaakt. 
Wat een geloof. En wat een mensenmassa's! 





Home for the Dying 

Even achter de tempel ligt het nu  wereldberoemde Home for the Dying, het 
tehuis voor de stervenden, nu 12 jaar geleden geopend door de zusters van 
Moeder Theresia, de Missionaries of Charity. 
We gaan naar binnen. Natuurlijk ben ik bang voor wat ik daar te zien zal 
krijgen. Ik ken alleen maar foto's van concentratiekampen, ben nog nooit in 
dergelijke situaties geweest. En hier liggen ze, zalen vol stervende mensen, 
links de mannen, rechts de vrouwen. Wel honderd bij elkaar op lage britsen 
zoals in een dodenkamp. Ze zijn opgepikt van de straat, hebben geen familie of 
niemand meer, die naar ze omkijkt. Het stadsbestuur doet niets aan hen; die 
halen alleen 'S morgens vroeg met een truck de doden van de straat, zodat het 
leven zijn gewone gang kan gaan en de levenden niet over de doden struike- 
len, als ze naar hun werk gaan. Zelfs in hun dood zijn deze armen de levenden 
nog tot struikelblok. 
Rijen vol stervende mensen, meestal ouderen, maar sommigen ook jong. Het is 
moeilijk te zien. Ondervoeding maakt vroeg oud. Voor de echte kinderen 
schijnt een apart tehuis te zijn. Geen hoop meer op verbetering. Het proces is 
al te ver gegaan, ze zijn al te ver heen, verdragen vaak geen voedsel meer. 
Medische hulp is overbodig, beperkt tot het allernoodzakelijkste. 
Een laatste rustplaats voor hen, die tijdens hun leven altijd zwierven. Als een 
teken aan de wand lees ik: ,,the greatest aim in human life is to die in peace 
with God". Het is pas 11 uur in de ochtend en we gaan door - naar de markt, het 
shopping center. Ik moet nog een kadootje hebben voor mijn dochter. We 
wringen ons weer door de mensenmassa's heen. Een man klampt ons aan, met 
een mand in zijn hand. Hij wil onze pakjes dragen. Het is onmogelijk om hier te 
winkelen, zou je ooit aan deze drukte wennen? We gaan een dure winkel 
binnen, met handarbeidartikelen uit heel India. Adembenemend mooi bor- 
duurwerk, houtsnijwerk, koperwerk, spiegeltjes geborduurd op de meest fel- 
gekleurde stoffen, prachtige zijden lappen ... alles in airconditioning geeta- 
leerd. Ik kan het haast niet geloven, dat dit dezelfde wereld is, dezelfde stad, 
dezelfde dag, hetzelfde ras rnensen, dat langs elkaar heen leeft. Ook ik buig mij 
vol bewondering over een mooi geemailleerd doosje terwijl ik een uurtje gele- 
den stond te kijken naar een zaal vol stervende mensen. Ik wil naar huis, het is 
te veel. lk rnoet eerst schrijven om het onder de knie te krijgen. 







Een avondschool 

5 uur. Nanu - Shourabs vrouw - kornt rnij halen orn een avondschool t e  be- 
zoeken. 's Avonds staat Shourabs dagschool open voor de arrne kinderen uit 
de buurt, die overdag op hun broertjes en zusjes moeten passen, in "huis" 
rnoeten helpen of geld verdienen met b.v. oud papier rapen en ook als z e  niet 
zouden rnoeten werken, toch geen geld zouden hebben orn naar een gewone 
dagschool te gaan. De school is open van 18.00-20.15 uur. Twee jaar geleden 
is men begonnen met 25 leerlingen, nu zijn het er ondertussen 150. Dat gaat 
niet vanzelf. Men rnoet eerst veel huisbezoek afleggen. In deze wijk wonen 

l hoofdzakelijk rnensen van Arabische afkornst, het zijn rnoslims en ze spreken 
Urdu. De ouders zijn zelf geheel analfabeet, de rneesten zijn nooit naar school  
geweest. Dus waarorn zouden de kinderen naar school rnoeten gaan? Er is  
heel wat uitleg en gewoon rnenselijk contact voor nodig om deze rnensen het ~ nut van scholing te laten inzien: dan kun je je naarn schrijven; je handtekening 
zetten in plaats van een duimafdruk. Dat is het begin van niet rneer met jezelf 

l 
I laten sollen, voor jezelf op kunnen komen. Nu - na 2 jaar - gaat het gemakke- 

lijker. Het woord spreidt zich zelf rond. De onderwijzers zijn mensen uit d e  wijk 
zelf, die dagelijks tussen de rnensen wonen en met hen orngaan. Het wordt a l  
donker. Zoel strijkt een zacht windje door de straten. Het was vandaag tegen 
de 40 graden en de vochtigheid van de lucht bijna 100%. ledereen zit op straat. 

I Zo lijkt het tenminste aan de volte te zien. Maar misschien zijn de huizen van 
I binnen we1 even vol. Hier en daar een petroleumlamp, een kaars. Het l icht is 

weer eens uitgevallen. We passeren groepen rnannen, schirnrnen in wijde witte 
gewaden. Ik vraag Nanu of het we1 veilig is hier als vrouw te lopen, een 
vreemdeling nog wel, door het duistervan de stad. Maar het schijnt veilig t e  zijn 
zolang als het druk is. We gaan een smal gangetje in, een duistere trap op, 
bovenaan een klein kaarsje. We zijn er. 2 lokalen vol met 50 bruine gezichten. 
Een kaarsje op de tafel van de rneester. Hij vertelt, wat kun je anders doen in 

I het donker. Er wordt aandachtig geluisterd. Vaders kornen de rapporten van 

l 
de kinderen bekijken, want rnoslimmoeders komen hier nauwelijks de straat 
op. Ze krijgen de rapporten niet rnee naar huis, dat zou toch alleen maar kwijt 

I 
raken, er is geen plek orn fatsoenlijk iets op te bergen en te bewaren. Ik vraag 
nog naar de salariering van de onderwijzers. De kinderen schijnen 3 rupees 
( =  75 cent) per rnaand te betalen (en sommigen helernaal niets) en dat gaat 

l allernaal naar de onderwijzers. Het is niet veel, maar het is iets. Geld voor 
boeken of andere materialen is er dus helernaal niet. Maar deze school is  nog 
goed af: ze rnogen de lokalen gebruiken van een bestaande school. Er  zijn 
schooltjes, die gewoon op rnatten of kranten op de straat zitten. We gaan weer 
terug door de duisternis van de stad. Thuis is het stikheet, geen electriciteit 
betekent geen fan. Ik kan de slaap niet vatten van de  hitte en van alle indruk- 
ken, die door mijn hoofd spoken. Dus sta ik maar weer op en probeer b i j  het 
schijnsel van een half rnaantje rnijn gedachten op papier te zetten. 





dinsdag 2-9-1 980 
Bezoek aan het communitycenter COAST 

Vanmorgen gaan we een communitycenter bezoeken in het noorden van de 
stad. De tocht erheen is al een belevenis. Het lijkt we1 Ben grote kermistent met 
botsautootjes: waar een gat is, daar draai je in. We kornen langzaam vooruit 
met onze auto. Het kost ons we1 2% uur om van het ene eind van de stad naar 
het andere eind te komen. 
Ik word ontvangen als een vorstin. Een rij van meisjes in witte sari's gekleed 
wacht mij op. Een krans van bedwelmend geurende bloemetjes wordt om mijn 
nek gehangen en een dito armband om mijn pols. Het teken van vriendschap, 
verbroedering en liefde. Zelf dragen de Bengali's zo 'n krans bij het trouwen en 
bij het overlijden, wordt mij verteld. Ook krijg ik een rode stip op mijn voorhoofd 
getekend en op het bord staat in het Bengaals geschreven "welkom Miss 
Holland". 
AI 8 jaar is men in dit communitycenter aan het werk. Van 'S morgens vroeg tot 
'S avonds laat zijn de gebouwen bezet. 'S Morgens natuurlijk een school voor 
de kleinere kinderen, haveloze zieltjes, die leren schrijven op de achterkanten 
van gebruikte kwitantieboeken. ledereen springt o p  zijn Engels in het gelid 
zodra je de klas binnen komt. Ik hoor, dat het niet moeilijk is om de jonge 
kinderen naar de school te krijgen. Maar zodra de  kinderen 8 jaar of ouder 
worden, blijven ze van school weg. Dan worden de kinderen economisch 
bruikbaar, worden als huishulp uitbesteed of moeten thuis helpen. 
'S Middags en 'S avonds zijn er allerlei activiteiten voor de oudere jeugd. De 
rneisjes leren naaien en borduren, de rnee5 pacht ige borduursels, zoverfijnd, 
dat je het niet voor rnogelijk houdt. En ze verdienen er haast niets rnee, maar 
kunnen misschien op den duur te werk worden gesteld in Ben van de grote 
door het rijk gesubsidieerde ateliers, die borduurwerk voor export rnaken, De 
jongens leren klokken maken en allerhande electrische apparaten repareren. 
' S  Avonds zijn er ook cursussen voor volwassenen. Met financiele steun van 
S.O.H. heeft men een heel eenvoudige diaprojector ontworpen: een gewone 
philipslarnp van 100 Watt in een rond blik gemonteerd, met een vierkant blik 
ervoor, waarin een paar tot lens geslepen glazen zitten. Het geheel werkt o p  de 
batterij van een motorfiets en is te maken voor f 50,-. De dia's worden met een 
viltstift op  stevig plastic getekend. Zo heeft men diaseries ontworpen over 
familyplanning, voedselbereiding, verbetering van behuizing enz, enz. Ik bes- 
tel er meteen een vooronze vrienden in Indonesie, want het is jarnmer, dat men 
vaak in het ene ontwikkelingsland niet weet wat e r  in het andere ontwikke- 
lingsland te koop is. Daardoor wordt er veel tijd e n  energie verspild, omdat 
iedereen alles zelf en op zijn eigen houtje opnieuw zit uit te vinden. En d a t  is 
eigenlijk zonde van de tijd. Want tijd is kostbaar. Veel tijd hebben we niet meer 
te verliezen. In een stad als Calcutta ren je eigenlijk voortdurend achter de 
problemen aan. Deze stad is onregeerbaar geworden voor iedereen, d a t  is 
duidelijk. En dan te denken, dat de bevolking alleen nog maar toeneernt. 
Shourab rekende me voor, dat men in 1990 een bevolkingsaantal van 12 
millioen verwacht ... Zal men dan alleen nog maar als een stel honden om zijn 
leven kunnen vechten? Ik begin mij af te vragen, hoe het platteland er toch we1 
uit moet zien, dat deze mensen allemaal naar de stad komen. De situatie kan 
daar toch niet erger zijn dan hier? Shourab legt uit, dat dat toch we1 het geval 





is. Het land is er wel, natuurlijk, en vruchtbaar ook. Maar wie bezit het. k 80% 
van het land is in bezit van 10% van de bevolking. De rest werkt als landarbei- 
der, dagloner. Als er werk te doen is, in de oogsttijd, verdienen ze wat - ook al 
houdt dat niet over. Maar in de "winter", de tijd dat er niet veel op het land te 
doen is, de tijd, dat de plant in stilte kracht verzamelt voor een volgende bloei, 
dan trekken de dagloners naar de stad. Ik begrijp nu, dat er twee soorten 
armen zijn in deze stad: de armen, die in de bustees wonen, permanente 
armen, die nergens een ander thuis hebben dan in het karton, het plastic, de 
regenpijpen, de op elkaar gestapelde lemen hutten van de bustees, waar ze 
hoge huren betalen voor de paar vierkante meter grond, die ze bewonen. 
Daarnaast zijn er de armen, die van buiten de stad komen, tijdelijke stadbe- 
woners, "pavement-dwellers", die op de trottoirs neerstrijken, omdat er voor 
hen geen andere plaats is in de herberg. Je ziet ze overal, waar er maar even 
ruimte is, in horden want de rnannen van Ben dorp proberen bij elkaar te 
blijven. De vrouwen blijven kennelijk thuis. Vele bruine lijven, alleen de on- 
derkant in een stel grauwe lappen gehuld. Als het regent, zitten ze in de regen; 
als de zon schijnt, verbranden ze van de zon. Zouden ze wat vinden om te doen 
en te eten in de volte van deze mierenhoop, waar niemand de weg meer weet? 



J ~ U Q  p o h  P"" 



Een dansvoorstelling 

I 'S  Avonds gaan we op mijn uitdrukkelijk verzoek naar een dansvoorstelling. 
Het is een dansdrama geschreven door de grote dichter-musicus Rabindra- 

I nath Tagore, die de Nobelprijs won voor zijn prachtige gedachten, samenge- 
t bundeld onder de titel "Gitanjali" Een dansdrama is een soort opera gecorn- 

bineerd met dans. Het drama wordt uitgedanst, terwijl een koor op de achter- 
! 

l grond de tekst zingt. Het is een bekend drama, dat wordt uitgevoerd. Alles wat 
deze dichter schreef (hij stierf in 1942) kent een Bengali uit zijn hart en hoofd. 
Het thema gaat over de uitgezonderdheid van een meisje uit de Harian-kaste, 
de kaste van de onaanraakbaren, die niet mag mee doen met de rest van haar 

, leeftijdgenoten. Zelfs het water, dat zij put (uit de speciale put voor harians) 
rnag zij niet aan een ander te drinken geven. Het is duidelijk, dat dit een 
achterhaald gegeven is. In deze miljoenenstad, waar iedereen voor zijn leven 

i 
rnoet vechten, vallen dergelijke kasteverschillen meer en meer weg. Maar op 
het platteland schijnen deze verschillen nog muurvast het leven te bepalen en 
te verstarren. 
De dans gaat door. Ik ben verbaasd over de verve, waarmee gedanst wordt. 
Het vuur, de kracht, de energie. Niets van de ingetogenheid, die ik zo gewend 

I ben uit Indonesie, Java en Bali. Wat een ongelofelijk verschil tussen Aziatische 
! volken, wat heb ik ze altijd vanuit de verte over een kam geschoren. Als die 

energie nou eens gebundeld kon worden, op Ben doe1 gefocussed, wat zou dit 
land dan ver kunnen komen. Maar er zijn teveel groeperingen, teveel ver- 
schillende belangen, teveel verschillende geloven, teveel verschillende rich- 
tingen. En er is op het ogenblik niemand, geen grote leider, geen tweede 
Gandhi, die de krachten sarnenbundelt. 





woensdag 4-9-1 980 
De bustee "Pearabagan" 

Twee jongens komen mij tegen tienen ophalen. Het zijn Anthony en Raju, 
geboren in de bustees en twee van de weinigen, die het gepresteerd hebben 
zich uit de bustee omhoog te werken. 
We praten lang, want we zullen zo meteen naar een van de ergste bustees 
gaan, een bustee, waar zelfs de andere slumbewoners op neer kijken. E n  er is 
veel informatie nodig vooraf om er iets van te begrijpen. Het is beter die 
informatievooraf te krijgen, zodat ik niet als een soort journalist daar rondloop 
en overal vragen hoef te stellen temidden van de mensen waar het over gaat. 
Je voelt je toch al zo'n indringer, zo'n soort dierentuinbezoeker, een soort 
voyeur, die de armoede van anderen loopt te bekijken. Daarom wil ik ook geen 
foto's maken; ik zou ook niet willen, dat een ander mij fotografeerde, terwijl ik 
me noodgedwongen in het openbaar aan een straatkraan zit te wassen. Zojuist 
las ik in de krant (engelstalige krant), dat twee Japanse toeristen slaags ge- 
raakt waren met de omstanders, omdat ze mensen in hun blootje aan het 
kieken waren. 
We praten over de bustee. De jongens weten er alles van, want hebben erin.' 
gewoond en volgen al 12  jaar het "welfare-programma", dat hier door Shou- 
rabh's organisatie "de Young Men's Welfare Society" wordt uitgevoerd. Ik 
vraag hen hoe zo'n bustee ontstaat en leer het volgende: vroeger, toen e r  nog 
plaats was, kwamen er herders met koeien en schapen naar de stad om daar 
hun melk te verkopen. Zij vestigden zich op de open terreinen, de graslanden, 
die meestal lager lagen dan de bewoonde gebieden, in de regentijd dus vaak 
onderliepen en daardoor ongebruikt braak lagen. Het waren meestal arme 
herders, zwervende nomaden, die dit niemandsland betrokken met hun kud- 
den. Nu wonen deze mensen hier zo'n 50 a 75 jaar en wie durft ze eraf te 
gooien en te zeggen, dat het land niet van hen is. Natuurlijk is het land van hen 
en ze huren het uit aan de horden vluchtelingen en gelukzoekenden, die 
sindsdien jaar in jaar uit in steeds groter getale een toevlucht hebben gezocht 
in de stad. 
Geleidelijk aan is hun hele landje volgebouwd met kleine hutten, opgetrokken 
uit bamboe en leem, met een dak van pannen of bladeren. Noodgebouwtjes, 
dacht men aanvankelijk, die je gemakkelijk weer kon afbreken en ergens 
anders opbouwen. Maar het is duidelijk, dat het geen noodgebouwtjes bleven: 
bij nader onderzoek bleek, dat de meeste mensen in deze bustee nu al  5-10 
jaar in deze omstandigheden leven. Wat bedoeld was als tijdelijk, is permanent 
geworden. Er is geen doorstroming naar iets anders, iets beters. Dit is de 
plaats, waar deze mensen verder hun leven zullen slijten en ze moeten e r  dus 
het beste van zien te maken. Als je je dat eenmaal realiseert, dan zijn e r  drie 
mogelijkheden: -- je kunt bij de pakken neer gaan zitten en het leven verder 
als een slagregen over je heen laten komen zonder er verder iets aan te doen; 
wegvegeteren, omdat je geen kracht meer hebt. En dit zie je voor je ogen 
gebeuren, als je hier over de straten loopt, de mensen, die geen kracht meer 
hebben om op te staan. Niet alleen ouderen, maar ook kleine kinderen met 
stokkige armpjes en beentjes als pasgeboren vogeltjes, die uit hun nest ge- 
vallen zijn. -- je kunt al je kracht en aandacht erop concentreren om hoe dan 
ook in leven te blijven. En dat doen de meesten. Er is zoveel kracht en energie 





voor nodig om gewoon in leven te blijven, dat er voor iets anders geen tijd en  
aandacht meer overblijft. Man en vrouw werken beiden van de vroegeochtend 
tot de late avond. De kinderen passen op de kleintjes. -- je kunt proberen iets 
aan de situatie te verbeteren. Maar dat kost veel tijd en energie. MeesfaI is hulp 
van buitenaf nodig, die je doet realiseren, wat eigenlijk precies de problemen 
zijn (vergeet niet, datal deze mensen veelal nooit of nauwelijks naarschool zijn 
geweest); hoe je de mensen kunt organiseren, zodat ze tesamen een pressu- 
regroep vormen; waar je je klachten kenbaar moet maken en hoe; welke 
instantie je onder druk moet zetten etc. etc. Want het gaat om fundamentele 
dingen als: - waarom is er geen waterleiding in de bustee, waar 6000 rnensen 
leven, die nu allemaal naar de straatweg moeten lopen om zich daar in het 
openbaar te wassen en water te halen aan de paar straatkranen op het trottoir. 
- waarom zijn er geen openbare WC's, maar moet men overal zijn behoefte 
doen, waar iedereen bij zit. - waarom zijn de paden tussen de hutten niet 
geplaveid maar moet je van steen naar steen springen alsof je een modderri- 
vier oversteekt temidden van de koeien- en andere poep. - waarom is e r  geen 
verlichting 'S avonds, een paar straatlantaarns hier en daar, zodat je tenminste 
je weg kunt vinden. Om over verlichting binnen de hutjes niet eens te praten. - 
waarom wordt het vuil hier niet opgehaald, terwijl overal elders in de stad het 
vuil netjes van de straten wordt geschept. - waarom is er geen school; waarom 
is er geen kliniekje, waar enige medische hulp verleend kan worden. N u  moet 
men naar een hospitaal, een half a een uur lopen verderop. Waarom is e r  geen 
community center, waar de mensen kunnen samen kornen. Waarom is e r  geen 
gaarkeuken, waar b.v. de kinderen een maaltijd per dag kunnen krijgen als hun 
ouders naar het werk zijn enz. enz. Dat is nu precies wat de Young Men's 
Welfare Society tracht te doen: de mensen bewust te maken van hun noden en 
bewust te maken van hun mogelijkheden om voor hun noden op te komen. Als 
zezelf niet voor hun rechten opkomen, niemand anderszal het voor hen doen. 
Maar dat bewustmaken gaat niet Ben, twee, drie. Je moet eerst het vertrouwen 
van de mensen winnen. En dat kan alleen heel langzaam. De eerste stap was 
12 jaar geleden: iedere dag gratis een nap melk uitdelen aan alle kinderen 
onder de vijf. Je had ze moeten zien rennen als de melk er aan kwam. Om 'S 
morgens 7 uur stond er al een lange rij. Dat was het eerste contact met de 
community. Vandaar ging men verder, praatjes maken met de mensen, be- 
zoeken "huis" aan "huis"; Eerst een indruk krijgen van het soort mensen, 
waarmee je te maken hebt. Waar komen ze vandaan; wat doen ze; wat zijn hun 
noden; wat is hun hoop. Contacten maken, aandacht schenken, dagelijks 
terug komen, aanwezig zijn. Een volgende stap was: scholing voor de kinde- 
ren. Honderden kinderen, die hun dag lopen te verdoen tussen het stadsvuil. 
Geen plaats om te spelen, geen school om te leren. Even buiten de bustee een 
goed geoutilleerd college, met een ruime tuin voor de well,to-do burgertjes van 
de stad, gerunned door de R.K. kerk. Na veel praten vond men de Jezuiten 
bereid hun school 'S avonds open te stellen voor de bustee-kinderen. Wat een 
overwinning. En van het Ben komt het ander. Als de  mensen zien, dat  je 
gezamenlijk iets kunt bereiken, worden ze enthousiast. Naar het stadsbestuur 
gaan om je noden kenbaar te maken. Handtekeningaktie, protestbetogingen, 
pressie uitoefenen. Na veel moeite en pi jr~ en eindeloos geduld heeft men nu ~ eindelijk voor elkaar gekregen, dat er waterleiding is aangelegd, op elke 40 
families een openbare kraan en een WC. Om de 20 meter staat nu een straat- 
lantaarn. Zo nu en dan wordt het vuil opgehaald. Zo niet, dan is e r  een 





ploegendienst georganiseerd onder de bustee-bewoners zelf om dit te doen. 
De Young Men's Welfare Society heeft nu een klein communitycenter (0.a. met 
geld van S.O.H.), waar wat prirnaire rnedische hulp verleend wordt overdag en 
waar 'S avonds allerlei bijeenkornsten plaatsvinden. Zo is men heel langzaam 
bezig de toestand wat leefbaarder te maken. Maar als je er doorheen loopt lijkt 
het wel, of je in de pure Middeleeuwen terecht bent gekornen. Mensen e n  vee 
leven open onder elkaar. Vrouwen zitten overal koeienpoep te vermengen met 
in stukken gehakte rijststengels met hun blote handen. Daar maken zedan een 
soort platte cakes van, die ze tegen de muren plakken om te drogen. Het wordt 
dan a.h.w. een soort turf, het goedkoopste rniddel orn op te koken. Je struikelt 
over de rnensen en de kinderen, want iedereen doet alles buiten. De hutjeszijn 
veel te klein en te laag orn in te zitten, laat staan rechtop te staan. 

Na de bustee nernen we een taxi naar het andere eind van de stad om een 
craftcenter te bezoeken, een plaats, waar meisjes uit de buurt leren handwer- 
ken en borduren. Er worden prachtige dingen gernaakt en bijna voor geen 
geld. Hopelijk kunnen de meisjes na 2 jaar hier een baantje krijgen in Ben van 
de naaiateliers in de stad. We gaan weer door, van school naar school, van het 
ene overvolle lokaal naar het andere. Allernaal kleine schooltjes, waar de 
armen uit de buurt voor een minieme bijdrage hun kinderen op school kunnen 
laten gaan. lets van een bijdrage wordt we1 gevraagd, al is het maar 15 cent per 
maand. Dat stimuleert de mensen orn hun kinderen erheen te sturen. Helemaal 
gratis is te gemakkelijk en creeert van beide kanten geen enkele verplichting. 

Wat een variatie van scholen. De ene heeft Hindi als voertaal, de ander Ben- 
gaals; een derde Urdu orndat in diebuurt veel moslims wonen uit de Punjab. 
Scholen met Engels als voertaal zijn voor de middle class. Deze lokale 
schooltjes worden gegeven in de taal van de lokale bevolkingsgroep, met 
Engels als tweede taal. Om 7 uur valt natuurlijk het licht uit, juist als we een 
trottoirschooltje willen bezoeken in een drukke rnoslirnbuurt. Dit was het eer- 
ste trottoirschooltje, dat Shourabh C.S. 12 jaar geleden is begonnen. Toen een 
geheel nieuw initiatief; nu een aanvaard begrip, dat door allerlei organisaties 
wordt uitgevoerd. We lopen door de overvolle wijk, iedereen op straat. We 
wringen ons in het donker door de onbekende schirnrnen heen. Hier komen 
geen auto's of rikshaws meer. Je hoort niet alleen maar voeten over de grond 
schuifelen. Mensen zitten zacht te praten; soms een harde discussie. We gaan 
een klein gebouwtje binnen, ik rnoet bukken en sandalen uit. Op matten zit een 
50-tal kinderen iets op te dreunen bij het flauwe schijnsel van een kerstboom- 
kaarsje. Het is er propvol en warm, maar we1 gezellig. In een tweede ruimte met 
een nog lagere zoldering zit een groepje meisjes te zingen bij een orgeltje. Een 
maal per week komt een enthousiaste muziekleraar met een draagbaar or- 
geltje langs. Dan wordt er een half uurtje uit volle borst gekrakeeld. Natuurlijk 
zingen ze ook "We shall overcome", in een noodtempo. Dat is we1 wat anders 
dan ik in Indonesie gewend was. Daar gaat alles langzaam en gedragen, 
pelan-pelan. Op zulke ogenblikken realiseer je je wat een energie en daad- 
kracht er - ondanks of misschien we1 dankzij alles - leeft in deze rnensen. Ze 
zijn voor het merendeel niet apatisch of platgeslagen rnaar "eager to live". 





! 
Een schooltje, dat op het trottoir begon, gewoon wat matten op het trottoir bij l 

l een kaarsje, Na een paarjaar is dit primitievegebouwtje opgetrokken, tegen de 
achterkant van een hindoetempel aan. Eigenlijk op openbare grond, maar na 

l veel druk en b.v. een handtekeningaktie van de buurtbewoners, mag het nu 
blijven, ook al staat het letterlijk in de weg: er is nergens anders plaats orn 

l kinderen op tevangen. En natuurlijk wordt het gebouwtje overdag voor allerlei 
1 andere aktiviteiten gebruikt. Er staat hier geen gebouw ook maar e e n  uur 

ongebruikt, continu-bedrijf. 









donderdag 5-9-1 980 
Naar het weeshuis "Khela Gar" in Badu 

Vandaag gaan we de stad uit om een weeshuis te bezoeken, dat sinds 1972 
bestaat. In die tijd kwamen er zoveel verloren kinderen rnee met de stroom van 

U vluchtelingen uit Bangladesh, die toen op drift raakten, dat men dit weeshuis 
startte. Men bouwde daartoe een eenvoudig onderdak voor een groep van 50 
vluchteling-kinderen op een oud buiten van iemand, die daarvoor zijn gr6nd 
beschikbaar stelde. Met hulp van binnen- en buitenland was men in staat 
geleidelijk aan een paar gebouwen neer te zetten, een slaapzaal voor de 
jongens, een slaapzaal voor de meisjes; een paar ronde koepels, waar ver- 
schillende schoolklassen zijn ondergebracht. Een werkschuur, waar d e  gro- 
tere jongens leren weven en spinnen. Een veranda, waar de meisjes leren 
handwerken. Ook meisjes uit het naburige dorp zijn hier welkom. Wat grond 
voor rijstbouw, een stal met een paar koeien. Alles uiterst eenvoudig en lan- 
delijk. Een herademing om na de drukte van de stad weer eens wat groen te 
zien. De kinderen zien er goed verzorgd en gevoed uit. Ik begrijp, dat het nu 
niet meer de oorspronkelijke Bangladeshvluchtelingetjes zijn, die hier zitten. 
Die moesten, toen de vrede eenmaal tot stand gekomen was, weer terug naar 
hun land. lntussen was men .echter al zo gehecht geraakt aan dit werk en 
bovendien waren er tussen deze vluchtelingetjes meerdere straatslapertjes uit 
de sloppen van Calcutta zelf verzeild geraakt. Die kon men niet zo maar weer 
op straat zetten. Dus ging men door en al gauw kreeg men van alle kanten 
straatwezen toegestuurd. Er zitten b.v. vele van dergelijke kinderen in gevan- 
genissen, orndat ze naar 'de politieburo's gebracht worden, waar men ook 
geen plaats voor hen heeft en niets anders met hen weet te doen, dan ze maar 
"voorlopig" in de gevangenis te stoppen. Dat is natuurlijk de laatste plaats om 
een kind op te voeden. Ik word gevraagd of SOH zou willen bijdragen i n  een 
koeienproject. Men wil koeien gaan houden en de melk daarvan gekoeld naar 
de stad vervoeren orn daar te  verkopen. Zo zouden ze financieel wat zelfstan- 
diger kunnen worden, want je kunt natuurlijk niet altijd afhankelijk blijven. Nu 
krijgen ze steun dan eens van deze, dan weer van die instantie. Het blijft echter 
constant de eindjes aan elkaar knopen. Ik ben zeer onder de indruk van hun 
werk en vooral van hun liefdevolle omgang met de kinderen. De mevrouw, die 
mij begeleidt, is een heilige in het klein. Ze is docente paedagogiek o p  een 
college in de stad, 60 jaar oud. Haar man is ongeneeslijk ziek, al jaren (ziekte 
van Parkinson). Zelf is ze geheel kreupel van de rheurnatiek. Ze bekent mij, dat 

f ze nog nooit het terrein heeft rondgelopen en toch beheert ze al 8 jaar de 
financien. Zo laat ze zich iedere zondag door een jeep hierheen rijden, hijst 

1 zich dan in een stoel, roept de mensen een voor Ben bij zich om te horen hoe 
het gaat en het nodige te bespreken. Daarna praat ze met de kinderen en 'S 

avonds weer moe naar huis: een heldin. 





Een kindertehuis van Moeder Theresa 

Tegen twee uurzijn we weer in de stad terug. We eten wat aan een fruitstalletje 
en gaan op mijnverzoek een tehuis voor wezen en ongeneeslijkzieke kinderen 
bezoeken, die verzorgd worden door de Missionaries of Charity, een RK-orde 

d 
gesticht door Moeder Theresa. Je hebt nog nooit zoiets gezien: zalen vol 
kinderen, met 2 of 3 tegelijk in bed. Levendige kindertjes maar ook arme 
stakkers met stakige armen en benen, te zwak om op te zitten, laat staan te 
staan. Een meisje met een groot hoofd en armpjes zo dun als luciferhoutjes 
geeft defles aan een kleine baby. Zeschijnt bij nader inzien 8 jaar te zijn, maar 
haar lichaam is volledig onderontwikkeld: rachitis, een ziekte, die ontstaat 
door vitamine-D tekort, waardoor het lichaam geen kalk maakt en dus niet kan 
groeien. In een vroeg stadium kun je hier nog wat aan doen; in een later 
stadium is het lichaam zo onderontwikkeld, dat het niet meer in te halen is. Zo 
kon dit meisje met moeite haar veel te grote hoofd ophouden; ze kon alleen 
maar zitten en niet staan. Handen tekort hier om de babies te verzorgen, de 
ouderen helpen de jongeren eten te geven, aandoenlijk om te zien. De betere 
kinderen worden vaak door buitenlanders geadopteerd op den duur. Maar 
men blijft ook met veel kinderen zitten, waar geen andere oplossing voor is dan 
doorschuiven naar een of ander kindertehuis. 
Tussen de bedjes schuiven de zusters rond in hun witte gewaden. Ze leven 
uiterst eenvoudig, hebben maar twee stel kleren, een om te dragen en een om 
te wassen. Ze geven verder hun hele leven aan de verzorging van arrnen, 
zieken en wezen. ,,Wat ge aan een van deze minsten hebt gedaan, hebt g e  aan 
Mij gedaan. In ieder ander mens ontmoet je de Mens Christus. Als je iemand 
anders verzorgt, verzorg je eigenlijk Christus." - is hun levensbeginsel. Het 
doet mij denken aan de woorden, waarmee de mensen elkaar hier begroeten: 
NAMASKAR. Dat wil zoiets zeggen als: "ik respecteer het goddelijke in jou". 





Het is alweer tegen de avond. Ik wil nog wat inkopen doen in de stad, heb nog 
een tas nod~g om alle kado's mee te nemen, waarmee ik overladen ben. We 
gaan naar een bazar in het centrum, kleine gangetjes vol stalletjes met koop- 
waar. Een labyrinth, waar je met moeite je weg probeert te vinden. Ik doe rnaar 
niet moeilijk en koop de eerste de beste tas, die ik tegen kom. 
Dan willen we naar huis terug:Het is precies half zes, de tijd, dat iedereen naar 
huis terug gaat van zijn werk. Ongelofelijk! Ik ken de drukte van New York City 
en andere grote steden, maar zoiets heb ik nog nooit meegemaakt. De bussen 
afgeladen, minstens 20 mensen hangen er aan beidezijkanten uit. Iksnap niet, 
dat ze niet omkieperen. Geen kans om ergens ook maar in te komen, bus of 
taxi-onmogelijk. Zodra er een bus stopt, wordt hij door minstens 100 mensen 
bestormd en je moet gewoon oppassen niet onder de voet gelopen te worden. 
Het enige redelijke is, om aan de kant te gaan staan en de ergste druktevoorbij 
te laten gaan. Na een half uurtje wordt het iets minder en kunnen we ons weer 
wat bewegen. We wandelen naar huis, een klein uurtje met de meute rnee, die 
kennelijk ook opgegeven heeft iets van vervoer te zoeken. 





vrijdag 6-94 988 
Plattelandskliniek in Amarpur 

We zouden vanochtend orn half acht weggaan naar een kliniekje in een dorp 
45 km buiten de stad, maar het regent zo verschrikkelijk. Geen doorkomen 
aan. Vanaf de ontbijttafel zie ik een kleine vogel schuilen in het raamkozijn van 
het huis naast ons. Zo kwetsbaar in die harde regen. Ik ben blij, dat h i j  een 
plekje gevonden heeft en vraag me af, hoe de straten van de stad er uit zullen 
zien bij dit weer, met al die mensen. We gaan een uur te laat weg. De regen is 
wat geminderd, rnaar de straten staan nog blank. Rikshawpullers waden tot 
aan hun knieen door het water heen orn hun menselijke vracht droog en 
onbernodderd af te leveren. We rijden een overimposant-grote brug over de 
Hoogly rivier en wringen onze jeep door de onbeschrijfelijke drukte rond  het 
centraal station. Er schijnen dagelijks ook nog eens een paar miljoen forenzen 
naar de stad te komen om daar te werken. Eindelijk mindert de drukte wat en 
kornen we in een meer landelijk gedeelte. Rijst- en jutevelden zover het  oog 
strekt, met hier en daar wat bomen, waar een dorpje ligt. Het is hier even vlak 
als in Nederland, geen heuvel te bekennen. En het ziet er redelijk vruchtbaar 
uit. Dat is het ook, zolang er rnaar geen overstromingen zijn, want een goed 
afwateringssysteem met dijken, kanalen en watermolens heeft men hier niet. 
Bovendien schijnt het in de droge tijd - dus gedurende de andere 6 maanden 
van het jaar - volledig uitgedroogd te zijn, zodat er niets kan groeien. Ook geen 
bevloeii'ng dus. Men mag blij zijn als men van dit land Ben rijstoogst per jaar 
haalt. (Ter vergelijking: in Indonesie kan men bij zeer gunstige omstandighe- 
den en met gebruikvan nieuwe vluggroeiende rijstsoorten sorns we1 3 oogsten 
per jaar halen). Rond Calcutta is het echter jaarlijks armoe lijden in de droge 
tijd, dat is 6 magere en dorre maanden lang. Dit is echter niet het enige 
probleern, waarmee de plattelandsbevolking te maken heeft. Grootste pro- 
bleern is: van wie is het land en wie krijgt de oogst. Je hebt het gevoel, dat j e  het 
verhaal van de Gelaarsde Kat herbeleeft, want o p  elke vraag van wie het land 
is, krijg je telkens ten antwoord: van de Markies vatl Karabas, of te wel: van  de 
een of andere maharadja, van de een of andere grootgrondbezitter. Meestal 
leven deze mensen zelf in de, grote stad (geen grote kastelen zoals in Frank- 
rijk), maar laten het land bewerken door dagloners, die alleen uitbetaald krij- 
gen als er iets te doen valt, in de droge tijd dus niet. Het schijnt, dat in India we1 
80% van het platteland in handen is van maar 10% van de bevolking. Deze 
onevenredige verdeling is - naast het klimaat - de grootste moeilijkheid, waar- 
mee de plattelandsbevolking te rnaken heeft. Dit is de reden, waarom men  - 
zeker in de droge tijd - toch naar de stad trekt, hoe  afschuwelijk het leven daar 
ook is. Het lever1 op het platteland is vaak nog uitzichtslozer. Een bezoek aan 
het dorp Amarpur geeft je hiervan een duidelijk beeld. Amarpur betekent 
letterlijk: de plaats, waar men niet sterft. Dat is dan ook het enige, wat j e  van 
een dergelijk dorp kunt zeggen: je sterft er niet, maar echt leven doe je e r  ook 
niet. Het leven stil, zoals het water stil staat te stinken in de vijvers rond  het 
dorp. Eens rnoeten daar koeien hebben gebaad; nu broeden daar al leen 
muskieten. Na een tocht van 3 uur (45 km!), waarbij we 3 keer moesten 
omrijden omdat de weg overstroomd bleek te zijn, volgt een glibbertocht te 
voet van een half uur over een dijkje tussen de rijstvelden door. ledere stap kan 





me de kop kosten, want de hele dorpsbevolking lijkt uitgelopen te zijn in de 
hoop deze witte mens in het slijk te zien vallen. Eindelijk komen we bij wat 
lemen hutten aan, 5000 mensen, waarvan minstens 1000 kinderen onder de 6. 
Geen school, geen ziekenhuis of kliniek binnen een afstand van 75 km, niets. 
Kinderen lopen meest in hun blootje rond; ouderen hebben wat lappen aan. In 
dit dorpje is de Bengal Rural Welfare Service sinds januari 1980 een polikliniek 

9 gestart. Een jonge dokter, uit het dorp zelf afkomstig, heeft besloten niet in de 
stad te blijven hangen (zoals meestal gebeurt), maar naar zijn eigen dorp terug 
te keren om daar de bevolking te helpen. lnzage in de boeken laat zien, dat de 
kliniek aardig draait. Waar de eerste maand zo'n 25 patienten per dag kwamen, 
kornen er nu toch zo'n 60 a 70 patienten per dag. Tijd en gelegenheid voor 
huisbezoek is er nauwelijks. Het zijn vooral de moeders, die komen met hun 
(kleine) kinderen. Veel ziekten zijn terug te brengen tot ondervoeding en 
gebrekkige hygiene. Het programma van deze polikliniek houdt daarom ook 
meteen in: voorlichting aan de moeders over bereiding van het eten uit het 
weinige, dat hen ter beschikking staat; verzorging van de kinderen, etc. etc. 
Daarnaast zoekt men naar uitbreiding van de mogelijkheden om aan voedsel te 
komen. Het plan is om de vijvers rond het dorp weer met kleine vissen te 
bevolken, die in de stad kunnen worden verkocht als ze groot zijn (de vissen 
eten tenminste de muskietenlarven op), maar geld voor visjes is er niet. Ook wil 
men een onderwijzer aantrekken om de kinderen in ieder geval de grondbe- 
ginselen van lezen, schrijven en rekenen bij te brengen. Op deze manier hoopt 
de Rural Welfare Society het leven op het platteland wat dragelijker te maken, 
zodat de trek naar de stad wat wordt tegengehouden. Voor het front van de 
hele dorpsbevolking krijgen wij een lunch aangeboden, een groot bord rijst 
met een of ander visje en wat droge koekjes. Voor mij is er netjes een lepel 
bijgelegd, maar ik zal de gelegenheid niet voorbij laten gaan om met mijn 
vingers te eten. Het kost we1 moeite om een hap naar binnen te krijgen als zo'n 
100 paar ogen hongerig staan toe te kijken hoe jij je maag zit te vullen. Maar zo 
hoort het nu eenmaal, gastvrijheid kent geen armoede. We glibberen terug. 
Het is eindelijk opgehouden met regenen en het is opmerkelijk hoe gauw de 
zon het modderpad weer begaanbaar maakt. Voor ik de auto instap, komt er 
een man aandragen met een kruik water: hij wil mijn voeten wassen. Mijn 
eerste - westerse - reactie is natuurlijk: laat maar, dat doe ik zelf we1 eventjes. 
Toen dacht ik: waarom niet? Laat ik maar eens leren iets van een ander aan te 
nernen. Ik moet ook maar eens leren me te laten helpen. Geef hen de gele- 
genheid iets voor je te doen. Speel niet altijd zelf de barmhartige Samaritaan. 





Bezoek aan SILENCE, werkplaats voor dove kunste- 
naars 

Natuurlijk zijn we veel te laat in de stad terug met al die regen en overstromin- 
gen. Ik word rneteen doorgevoerd naar een klein gebouwtje, waar op matten 
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op de grond een 15-tal doofstomme rnensen kaarten zitten te schilderen. In 
1977 is men gestart met een groepvan 5 medewerkers, die nu is uitgegroeid tot 
20. Er worden prachtige kaarten gemaakt, rnaar ook "lelijke", d.w.z. kaarten, 
die mij tenminste geheel niet aanspreken. Het is moeilijk orn aan deze doof- 
stomrne rnensen uit te leggen, wat mensen in het westen nou rnooi vinden. 
Want wat ze willen is: de kaarten in het buitenland verkopen, in derde-wereld- 
winkels e.d. In India zelf schijnt de markt voor dergelijke kaarten rnaar zeer 
beperkt te zijn, dus zoekt men een afzetgebied in het buitenland. Maar dan 
rnoeten ze hun kaarten we1 enigszins aan de westerse smaak aanpassen. Een 
ander probleem is, dat men in het westen eigenlijk alleen kaartenboopt tegen 
kerstmis en de jaarwisseling. De medewerkers van Silence moeten echter het 
hele jaar door zien in leven te blijven. Ik ben trouwens zeer onder de indruk van 
hun enthousiasme, toewijding en echte artisticiteit. Mijn suggestie om wat 
typerende beelden over het leven in Calcutta in zwart/wit pentekeningen te  
rnaken wordt meteen opgevolgd en goed ook. 





Nieuw centrwm van de Young Men's Welfare Society 
in Taratalla 

Na een uurtje komt Shourabh mij halen om zijn nieuwe communitycentrum te 
zien, dat binnenkort geopend wordt in het industriegebied van de stad. Na een 
half uurtje rijden komen wij inderdaad in een gebied met niets dan grote 
fabrieken. Ik lees namen als: Bata, Hoechst, Philips enz. Alle groten zitten er 
weer. Het ligt vlak tegen de havens aan, dus aan- en afvoer is ook gemakkelijk 
De stad schijnt zich naar deze kant uit te breiden, grote slums vol arbeiders, 
meestal in de bekende slechte woonomstandigheden levend. Hier heeft de 
Y.M.W.S. een terrein gekregen, waarop met hulp van SOH een centrum is 
gebouwd. Een 6-tal Young Men - d.w.z. vanuit de bustees komende jongens, 
die zich hebben opgewerkt en nu in Shourabh's Society meewerken - zullen 
hier gaan wonen. Zij zijn nu allen getrainde community-workers, die - vooral 
omdat ze zelf uit bustee-omstandigheden voortkomen - uitstekend geschikt 
zijn om een aanzet te geven aan communitywerk, dat onder deze fabrieksar- 
beiders nog een braakliggend terrein is. Enthousiast vertelt Shourabh over al 
zijn plannen als het gebouw klaar is: natuurlijk een school en een polikliniek; 
avondcursussen voor volwassenen; trainingscursussen voor community-wor- 
kers; en vooral ook een documentatiecentrum op het gebied van community- 
werk in Calcutta en omgeving. Mensen, die op dit gebied zich willen inwerken, 
zullen van harte welkom zijn, ook buitenlanders. Ik bewonder zijn enthousias- 
me en zijn realisme: we bouwen eerst een gebouw van twee verdiepingen. Pas 
als het loopt en we het nodig hebben, zetten we er een verdieping bovenop. 
Hier geen grote gebouwen eerst, waarna men pas eens over de vulling gaat 
zitten nadenken. Men probeert met zo min mogelijk geld zo veel rnogelijk te 
doen, niet voor de mensen, maar met de mensen zelf waar het om gaat. 

zaterdag, 7-9-1 980 

Om 6 uur 'S morgens laat ik Calcutta weer achter mij. Als een vogel in de lucht 
cirkel ik nog Ben maal rond boven deze stad, die met geen enkele stad; die ik 
ooit heb gezien, te vergelijken is. Ben ik blij van Calcutta weg te gaan, blij de 
janboei achter mij te laten, terug te keren naar het gemak van gefiltreerd warm 
en koud water uit de kraan in de keuken; terug naar de stilte van een huis voor 
mij alleen als de kinderen naar school zijn; terug naar het land waar oude en 
zieke mensen veilig worden opgeborgen in zieken- en bejaardentehuizen om 
daar hun laatste levensdagen te slijten? Ik weet het niet. Ik heb er teveel van 
gezien om het zomaar te kunnen loslaten. Calcutta gaat met mij mee, waar ik 

S ook ga of sta. Op het vliegveld van Frankfurt kan ik echt niet de aangeboden 
lunch van 25 DM opeten en thuis zeur ik ook niet meer over nieuwe eetka- 
merstoelen en overgordijnen. ledere korrel brood heeft weer betekenis ge- 
kregen. Niets is meer vanzelfsprekend. Het dak boven mijn hoofd, het eten of: 
mijn bord, het zijn weer allemaal dingen geworden, waar ik dankbaarvoor ben, 
maar voor hoe lang? Hoe lang kan ik dit gevoel vasthouden en wat kan ik doen 
om mijn eigen leven te vereenvoudigen, zodat er meer voor anderen overblijft? 





Projekten in Calcutta 

cus 
Calcutta Urban Service (CUS) is een vrij grote sociale organisatie met een 
aantal gezondheidszorg programma's in bustees, scholen voor werkende 
jongeren (600 kinderen met 41 onderwijzers), landbouwprojekten en een zeer 
vooruitstrevend lepra-bestrijdings programma. CUS staat o.1.v. Ds. Bilash Das, 
die algemeen geacht wordt en daarom ook de vraagbaak, steun en toeverlaat 
is voor een aantal andere kleine projekten voor kinderen die SOH steunt. CUS 
heeft een totaal budget van f 100.000,- waarvan SOH f 33.000,- bijdraagt 
voor de kindergezondheidszorg en scholenprogramma's vanuit het Alterna- 
tieve Adoptieplan. Ook ICCO en de engelse kerken steunen CUS. 

Silence 

SILENCE is een klein werkgelegenheidsprojekt voor gehandicapten, dat van- 
uit Nederland gesteund wordt door SOH. SOH maakte de start mogelijk, terwijl 
nu voor de uitbreiding steun verkregen wordt vanuit ontwikkelingssamenwer- 
king via ICCO. Kerstkaarten worden met de hand geschilderd. Het is seizoen 
gevoelig werk en daarom steunde SOH ook een zeefdrukkerij (f  10.000,-) Ds. 
Das is ook voorzitter van Silence. 

YMWS 

Young Men Welfare Society (YMWS) organiseert 0.a. troittoir-scholen. Het 
werk van YMWS ten behoeve van kinderen en zieke kinderen, zowel in de  stad 
als op het platteland, wordt in deze brochure uitvoerig beschreven. In 1980 
steunden de deelnemers dit werk voor 3000 kinderen, uit het Alternatieve 
Adoptieplan met f 17.600,-. 

Bengal Rural Health Service 

Ook dit werk wordt beschreven in de brochure. Een enthousiaste jonge dokter 
is net begonnen met een aantal kliniekjes voor kinderen en jonge as .  moeders. 
Deelnemers van het alternatief Adoptieplan steunden dit projekt met f 4.000,-. 
Dat lijkt geen groot bedrag. Maar in Calcutta kan j e  er veel mee doen en zeker 
op het platteland even er buiten. 

Subinay kliniek 

Officieel zijn de hospitalen in Calcutta gratis voor armen. In werkelijkheid kan 
geen arme een voet zetten binnen de deur van een ziekenhuis. De preventieve 
gezondheidszorg van de YMWS in de krottenwijken is goed georganiseerd. 





Maar wat moet je met zwaar zieke kinderen? Via via is er altijd we1 een be- 
vriende dokter, die uiteindelijk bereid is dat ene kind urgent op te nemen. Maar 

l 

wat een tijd gaat daarin zitten verzuchten de gezondheidswerkers. Altijd rnaar 
weer word je afgebekt door de afdeling opname omdat je weer met zo'n 
slumpatient aan komt zetten. En dan via een aanbeveling van de dokter, die je 
na een hele dag wachten eindelijk te pakken hebt gekregen, krijg je het zieke 

1 kind dan tenslotte misschien de volgende dag pas opgenomen. Om deze 
voortdurende frustratie op te lossen, is Subinay kliniek opgericht door een 
aantal artsen werkzaam in deze ziekenhuizen. Daardoor krijgen de kinderen 

I nu toegang tot de beste ziekenhuizen van de stad. De specialisten stellen hun 
tijd beschikbaar. Ze willen tijd beschikbaar stellen omdat ze weten dat hun 
inzet nu geen druppel op de gloeiende plaat meer is, dankzij het preventieve 
gezondheidswerk van YMWS. Bijdrage van het alternatief Adoptieplan voor 
zo'n 5000 kinderen die nu staan ingeschreven en minstens eens per jaar 
gekontroleerd worden: f 7.000,-. 

Tweede fase multipurpose training centrum in 
BudgaBudge 

Taratela industrial area. YMWS is de enige organisatie die in dit gebied be- 
gonnen is, zij het op bescheiden schaal. In januari 1981 opent men een school. 
Het is industrieel gebied met grote vakbonds- en politieke aktiviteit. Het be- 
scheiden centrum wordt overdag van 9-12 ats school gebruikt en daarna a k  
community centrum en avondschool. Alternatief Adoptieplan-deelnerners 
steunden deze opzet van het avondschoolprogramma met f 16.000,-. 

I HAZRA ROAD 

LOCATION OF PEARA BAGAN BUSTBE 





Het Alternatieve Adoptieplan 
In 1979 is de Stichting Oecumenische Hulp aan Kerken en Vluchtelingen 
(SOH) naast het normale projektenprogramma dit Alternatieve Adoptieplan 
gestart. 

I Waarom een alternatief adoptieplan? Een adoptieplan dus, dat anders i s  dan 
andere? Waar slaat dat alternatief eigenlijk op? Waarom die andere aanpak? 

Tegenover het grote kinderleed in de wereld staan wij voor ons gevoel vrijwel 
. machteloos. Er zijn op het ogenblik 1,3 miljard kinderen op de wereld. Het 
grootste deel hiervan - ruim 1 miljard - leeft in de Derde Wereld. In de arrne 
.landen van Azie, Afrika en Latijns Amerika. Van de kinderen beneden 5 jaar 
lijdt: 
- 10 miljoen ronduit honger; 
- 80 miljoen aan zware ondervoeding; 
- 120 miljoen aan iets minder erge ondervoeding. 

Dergelijke cijfers geven een gevoel van machteloosheid en verslagenheid. Ze 
gaan ons voorstellingsvermogen te boven. Daarom zijn er organisaties die 
zeggen: ,,Help Ben kind door maandelijks een bijdrage voor hem of haar te 
storten. Dan redt u tenminste Ben van de tallozen". Daar zit iets in. En velen 
lopen hiervoor warm. Maar toch .... 
SOH en andere instellingen met haar en - vooral - kerkelijke leiders in ontwik- 
kelingslanden tekenen bezwaar aan tegen die individuele adoptie. Zij menen 
dat het te persoonsgebonden is en uiteindelijk eer schaadt dan baat. Uit een 
arm gezin wordt Ben kind uitgezocht. Van dat kind wordt een foto gestuurd naa i  
eventuele ,,adoptief ouders" en als deze hierop ingaan, stellen zij zich garant 
maandelijks f 25,- o f f  45,- te betalen. Aan de andere kant moet het betref- 
fende hind regelmatig bedankbriefjes schrijven. Dat lijkt voor ons hier i n  het 
Westen misschien allemaal heel mooi, maar dat ene kind in de Derde Wereld 
wordt als het ware uit z'n sociale struktuur getild, zelfs a1 profiteert het hele 
gezin ervan en misschien - als er meer van dergelijke kinderen in een bepaalde 
buurt zijn - een hele buurt. Maar dat kind of die paar kinderen worden in een 
apart licht gesteld: bevoordeeld boven anderen. Afgezonderd. En moeten 
dank je we1 zeggen tegen hun weldoeners in den vreemde. De positie van het 
kind ten opzichte van andere kinderen wordt onzuiver. Een niet gering gevaar 
in een omgeving, waar kinderen het juist moeten hebben - willen ze overleven 
- van familie- en groepsverband. Hun sociale veiligheid. Bovendien kweek je 
een afhankelijkheidsverhouding met de verre ,,adoptief ouders" een bij die 
,,adoptief ouders" welvoldaan gevoel, goed te doen als je niet oppast. 
Daarom het SOH Alternatief Adoptieplan. Dat wil wat doen voor kinderen via 
hun leefgemeenschap door bijvoorbeeld te helpen bij akties tegen de kinder- 
slavernij in Thailand, voor zuiver water te zorgen in het droge Malawi, in- 
heemse kinderen op het Caraibische eiland Guadeloupe weer een kans te 
geven, vluchtelingenkinderen te helpen opvangen, moeder- en kindzorg in 
krottenwijken te bevorderen etc. 

Op deze manier probeert SOH het goede van de adoptie te behouden e n  de 
bezwaren te vermijden. Hulp en speciaal hulp aan kinderen rnoet anoniem en 
verantwoord zijn. 



Zo ziet het platteknd r o d  Calcutta eruit in d e  lijd daf er voldoende water is, 
foto: SQ H 7 975, 



Alternatief Adoptieplan 1981 
1 Schoolvoedings- en ontwikkelingsprsgramma Bali Canti Se- 
na. 
f 15.000,- voor een unieke school en leefgerneenschap op het Bali, zoals de 
toeristen dat niet leren kennen. 

2 Kindertehuis KM 67 (Naxaythong] Laos. 
f 20.000,- voor schoeisel, schoolrnaterialen, een bed, dekens voor de wees- 
kinc'cren in dit huis in een land, waar zoveel oorlogswezen zijn. 

3 Rennies Mill Kinderopvangprojekt in Hong Kong. 
f 15.000,- voor een kindertehuis, dat meer is dan dat. Het is ook een plaats, 
waar 220 (wees-)kinderen voorbereid worden op het harde leven in deze 
'harde' stad. 

4 Trottoirscholen in een krottenbuurt van Calcutta, India. 

4/1 Dorpskliniek op het platteland buiten Calcutta. 

4/2 Opvang van straatjeugd in Calcutta. 
Na lezing van deze brochure hoeven we deze prograrnma's niet nader toe te 
lichten. 
Totaal toegezegd bedrag: f 65.000,-. 

5 Jongens-opvangcentrum in sloppenwijk Nima bij Accra, Gha- 
na. 
f 10.000,- voor de verdere uitbouw van 'Hornetel', een opvangprojekt voor 
zwervertjes. 

6 Onderwijs voor vluchtelingenkinderen in Somalie. 
f 20.000,- t.b.v. het drukken en verspreiden van leesboekjes onder Oromo- 
kinderen in en buiten de vluchtelingenkarnpen in Sornalie. 

7 Water voor een dorpsgemeenschap in Malawi. 
f 15.000,- ter ondersteuning van het irrigatie- en drinkwatervoorzienings- 
projekt van het Christian Service Committee op het platteland van Malawi. 

8 Beroepsopleiding voor melaatse jongeren uit arme gezinnen 
in Marokko. 
f 7.500,- voor het reeds 12 jaar lopende opleidingsprojekt van Eirene in een 
lepra-hospitaal te Casablanca. 
Melaatse jongeren leren lassen, timmeren, etc. 



9 Revalidatiecentrum voor gehandicapte jongeren 'De Schuil- 
plaats', Maseru, Lesotho. 
f 10.000,- ter bestrijding van de exploitatiekosten van een revalidatiecentrum 
in een land waar gehandicapten weinig of geen aandacht krijgen. 

10 Sociaal opbouwwerk in de krottenwijk Mathare Valley bij 
Nairobi, Kenia. 
f 25.000,- voor het maatschappelijk- en gezondheidswerk van de keniaanse 
Raad van Kerken. Een poging om met name de jongeren te leren zich staande 
te houden. 

11 Solomuna, een kamp vol vluchtelingen, Sudan. 
In de semi-woestijn in het grensgebied van Eritrea en Sudan wonen eritrese 
mannen, vrouwen en vooral veel kinderen, die hun land ontvluchtten voor 
napalm en splinterbommen. f 20.000 voor schoolmateriaal en speciaal kin- 
dervoedsel. 

12 Geen nederlaag voor de meisjes uit het kamp 'De Overwin- 
ning', Zimbabwe. 
f 25.000,- voor het werk van 0.a. Christian Care ten bate van de meisjes, die 
uit hun vluchtelingenkamp naar Zimbabwe terugkeren. 

13 Revalidatiecentrum voor gehandicapte kinderen op de wes- 
telijke oever van de Jordaan, Jerusalem. 
f 15.000,- ter ondersteuning van dit moeizame medische werk, t.b.v. jonge 
gehandikapten. Een palestijnse fysiotherapeute, die in Nederland haar oplei- 
ding heeft gehad, rekent op onze steun. 

14 Technische scholen op dorpsnivo in Kenia. 
f 15.000,- voor de voortzetting van dit veelbelovende initiatief van de Raaa 
van Kerken. Jongeren leren op het platteland een vak, dat ze ook daar kunnen 
uitoefenen. 

15 Hulp aan jonge lepra-patienten in Zuid Korea. 
f 10.000,- voor het werk van de Shiloan Presbyteriaanse Kerk in PO Chun, 
een dorp waar lepra-patienten en hun gezinsleden leven. Jongeren leren zelf 
de kost te verdienen, met name in de landbouw. 

16 Centrum voor moeder en kind, lloilo City, Filippijnen. 
f 10.000,- ter ondersteuning van het moedige werk van een kleine groep 
Baptisten in de krottenwijk van deze havenstad. Jonge, veelal alleenstaande 
moeders leren samen te werken aan hun toekomst. 



17 Arulagam, opvangcentrum voor jonge meisjes in nood, Ma- 
durai, India. 
f 5000,- om het busje van dit opvanghuis aan het rijden te houden. 

18 Kleuterdagverblijf in Paranatham, Kerala, India. 
f 5000,- voor een groep vrouwen, die hun lot in eigen handen hebben geno- 
men. Dankzij het kleuterdagverblijf kunnen ze nu in een eigen naai-atelier 
kleding rnaken voor de verkoop. lnvesteren in de toekomst van hun kinderen. 

19 Taman Karya Bhakti, edukatieve speelgoedwerkplaats in 
Yogyakarta, lndonesie. 
f 13.000,- voor het organiseren van kursussen voor kleuterleidsters en on- 
derwijzers, waarin ze leren zelf eenvoudig rnaar goed onderwijsmateriaal te 
maken. 

20 Begeleiding van straatjeugd in Yogyakarta, Indonesie. 
f 7000,- voor een eigen (slaap-)ruirnte voor zwervertjes tussen 4 en 10 jaar. 
Studenten helpen deze kinderen zichzelf te organiseren en zich staande te 
houden. 

21 Kleding, schoeisel en levensmiddelen voor de leerlingen 
van lnstituto Amizade, Guinee Bissao. 
f 15.000,- voor een keten van scholen waar kinderen in internaatsverband 
niet slechts het abc leren, maar ook leren leven in een land, waar de wonden 
van de oorlog nog lang niet geheeld zijn. 

22 Volksgaarkeukens in Chili. 
f 10.000,- voor de voedingshulp van de Ayuda Christiana Evangelica. Dui- 
zenden kinderen krijgen in deze gaarkeukens die maaltijd, die ze anders nooit 
zouden krijgen. Voedsel waarvan de diktatuur het volk heeft beroofd. 

23 Kinderdagverblijven voor zwarte kinderen in Goegoeletoe, 
Kaapstad, Zuid Afrika. 
f 5000,- ten bate van de uitbouw van een systeem van kinderopvang. Daar 
waar beide ouders moeten werken om in leven te blijven, is kinderopvang geen 
overbodige luxe. 

24 Guadeloupe, eiland van zee en zon, waar geprobeerd wordt 
beschadigde kinderlevens weer uit te deuken ... En met succes. 
f 15.000,- voor het werk van Acef, een groep mensen, die voor hun eilandvolk 
en tegen de verdrukkende franse kultuur hebben gekozen. In een school 
wordt in de eigen creoolse taal les gegeven aan kinderen, die het op een franse 
school niet halen. 



25 Kinderslavernij in Thailand. 
In totaal f 32.500,- voor de Anti Slavery Society, die onderzoek doet naar 
kinderarbeid; voor groepen moedige mensen, die dit gruwelijk kwaad in Thai- 
land bevechten - vaak met gevaar voor eigen leven - en voor de Kerk van 
Thailand, die projekten heeft, gericht op het bieden van mogelijkheden op het 
platteland, zodat de (arbeids)trek naar de stad stopt. 
Hoe halen we kinderen van vaak 6, 7 jaar uit stinkende, duistere hokken, die in 
de volksmond 'hel-fabriekjes' worden genoemd. Charles Dickens, maar zon- 
der de musical-romantiek. 



Hoe werkt het Alternatief 
Adoptieplan? 
De geldbedragen, die we in de bovenstaande lijst hebben genoemd, zijn SOH's 
verplichtingen t.0.v. de verschillende projekten. Zij rekenen op deze steun. Het 
staat in hun begrotingen. En zo moet het ook, het is al moeilijk genoeg om 
financiele hulp vanuit het buitenland te moeten aanvaarden. SOH probeert de 
rol van de 'goedegever' te vermijden. Daarom weten de projekthoudersvan te 
voren waarop ze kunnen rekenen. 

Daarmee zijn wij in een kwetsbare positie gekomen. lmmers we zijn afhankelijk 
van Uw financiele bijdragen. We rekenen op U! 

Hoe kunt U meedoen aan SOH's 
Alternatieve Adoptieplan? 
in principe op twee manieren. U kunt kiezen voor een regelmatige bijdrage aan 
Ben bepaald projekt. In dat geval wordt uw bijdrage op dat projekt 'geboekt'. 
Het kan gebeuren, dat een bepaald projekt uit het Alternatief Adoptieplan meer 
deelnemers trekt dan verwacht. In dat geval brengt U samen soms meer geld 
bijeen dan oorspronkelijk aan het bedoelde projekt was toegezegd. Geen 
nood! Projekten lijden vaak onder de hevige inflatie in hun land; in dat geval is 
onze toezegging al door die inflatie ingehaald. We maken dan meer over. 
Ook komt het voor, dat de mensen in het projekt ons nieuwe vragen voorleg- 
gen. Bij een meeropbrengst kan SOH ook die bekijken. Tenslotte wordt zo'n 
meeropbrengst soms gebruikt om andere - soortgelijke - projekten uit de lijst 
uit de brand te helpen of om nieuwe aanvragen te beantwoorden. 
In dat laatste geval zijn dat projekten, die aan de kriteria van het Alternatief 
Adoptieplan voldoen en die zo urgent zijn, dat SOH meent in uw geest te 
handelen door ook deze projekten financiele medewerking te verlenen. 

U kunt ook deelnemen aan het gehele plan. In dat geval helpt U ons het totaal te 
financieren. U helpt niet Ben projekt financieren, maar U steunt a.h.w. hettotale 
Alternatief Adoptieplan. U helpt SOH te voldoen aan verplichtingen. 

De bon op de achterzijde van dit boekje is zo ontworpen, dat U uit de beide 
mogelijkheden kunt kiezen. 



Dat kunnen we ons voorstellen. De opsomming van de 25 projekten in dit 
boekje is kort, maar naar we hopen ook bondig. U kunt bij de SOH het pro- 
gramrna voor 1981 van het Alternatief Adoptieplan aanvragen. Belt U ons of 
schrijft U ons een briefje. 

Ons adres is: 
S.O.H. 
Postbus 13077 
3507 LB Utrecht 
tel.: 030-71 061 4 



* Denkt u aan voldoende frankering. 
Opsturen in enveloppe a.u.b. Dank U. 

SOH 
POSTBUS 13077 
3507 LB UTRECHT 

Ja ik doe mee aan 
het alternatief adoptie plan 



Zo neemt U deel 
Ik wil deelnernen aan uw Alternatief Adoptie Plan. 

Mijn bijdrage(n) is/zijn besternd voor: 
0 Het totaal van het Alternatief Adoptie Plan. 

Projekt nurnrner ... van de lijst in dit nurnrner van Werelddiakonaat. 

D Wilt U rnij een machtigingskaart voor periodieke overschrijving sturen. Ik wil overschrijven: 
per rnaand; 
per kwartaal; 
per jaar 

Wilt U mij iedere rnaand/ieder kwartaal/ieder jaar een akseptgirokaart toesturen voor het hieronder genoernde bedrag. 

Mijn postgironurnrner is: ............................................................................................................................................................ 

Mijn bankrekeningnurnmer is: ................................................................................................................................................... 

Ik ben van plan f .......... per maand/kwartaal/jaar bij te dragen 

Ik wil beginnen 1 .......... (rnaand) en eindigen op 1 ........... 1 g... 

Naarn Hr/Mw/Mej.: ................................................................................................................................................................. 

........................................................................................................................................................................................ Adres: 

.................................................................................................................................................................................. Postcode: 

.............................................................................................................................................................................. Woonplaats: 

................................................................................................................................................ Handtekening: ...................... .. 

Wilt U de gewenste mogelijkheid aankruisen en doorstrepen wat niet van toepassing is. 

OPSTUREN AAN: SOH - POSTBUS 13077 - 3507 LB UTRECHT 



De Stichting Oecumenische Hulp aan Kerken en Vluchte- 
lingen wordt gedragen door 10 protestantse kerken ende 
Oud Katholieke Kerk. 

SOH vindt zijn wortels in de oecumenische beweging en 
zijn taak in die hele bewoonde wereld die we uitdrukken 
met het griekse woord: oikumene. 

SOH 'S aktiviteiten zijn o. a.: 
- projekthulp, m.n. via de  Wereldraad van Kerken en part- 
ners in de hele wereld 
- rampenhulp 
- vluchtelingenhulp in binnen- en buitenland 
- voedsel- en voedingshulp 0.a. met overheidsgelden. 

SOH is een zgn. service-agency van de Wereldraad valr 
Kerken. 

SOH heeft geen eigen projekten, maar neemt deel aan 
ontwikkelings- en hulpwerk van partners in alle wereldde- 
Ien. Die partners zijn 0.a.: kerken, self-help groepen, so- 
ciale organisaties, pressiegroepen, mensenrechten akti- 
visten en bewegingen. 

SOH is voor de financiering van deze aktiviteiten afhanke- 
lijk van bijdragen van het nederlands publiek en de leden- 
kerken. De fondsen voor het voedingshulpprogramma k o -  
men grotendeels van de  overheid. 

SOH'S begroting voor 1981 bedraagt omstreeks 8 miljoen 
gulden. 1 
SOH 
Postbus 13077 
3507 LB Utrecht 
tel. 030-71 061 4 
giro 5261 



De generatie van 
morgen is onze 
zorg van vandaag 

druk en lay-out: banda bv, kollum (fr.) 
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