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Kinderen hadden verdrietige blik
Waren de Oud
Beijerlandse fotografe
Lyzian Kolkman
en Willeke van
Nieuwenhuijze (’sGravendeel) vorige week
nog bij het Rehabilitation
Center For Children
(R.C.F.C.), één van de
projecten van Stichting
Help2Help, vandaag
reizen ze samen naar
Khamargacchi. Dit is een
dorp op het platteland,
zo’n 2 uur treinreizen van
Calcutta.

Kerstconcert
in Strijen
STRIJEN - Een kerstconcert
vindt plaats op zondag 22
december in het Dorpshuis Strijen (Stockholmplein 6). Verschillende
koren en een muziekvereniging uit de Hoeksche
Waard nemen hieraan
deel.
Het gaat hierbij om: dameskoor Tuesday Tunes
uit Puttershoek, gelegenheidsmannenkoor
uit
‘s-Gravendeel, gemengd
koor De Vrolijke Noot uit
Strijen en Die Alpenjäger
uit Klaaswaal. Door de
verschillende genres die
de koren zingen (van pop
tot smartlap) en de egerländerkapel Die Alpenjäger is er voor ieder wat
wils. Aanvang kerstconcert 14.15 uur, toegang is
gratis.

Door Lyzian Kolkman

In het dorp ontmoeten Lyzian en Willeke de jonge
vrouw Shelley, die met behulp van Help2Help een
school is gestart op het terrein van een baksteenfabriek. Langs de oevers van
de rivier de Hooghly staan
hier acht baksteenfabrieken.
De omstandigheden waaronder de mensen werken
zijn erbarmelijk, lange dagen zwaar werk in de volle
zon. Ook de kinderen moet
er meewerken.
Drie jaar terug kwam Willeke van Nieuwenhuijze
hier voor het eerst. Ze werd
rondgeleid door Shelley en
Willeke schrok van de blik
in de ogen van de kinderen. Vaak verdrietig, doelloos voor zich uitstarend.

KORT NIEUWS

Draaiavond
van Juliana
Kinderen in Khamargacchi brengen bezoek aan arts.

Er bleken geen faciliteiten
voor kinderen te zijn. Geen
school, geen medische voorzieningen, er was nergens
plaats om gewoon even kind
te zijn. Help2Help besloot
vanaf dat moment Shelley te
helpen met het starten van
een school. Na een moeizame start komen er nu elke
dag bijna 60 kinderen naar
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het schooltje, die leren lezen, schrijven en rekenen.
Daarnaast is er vorig jaar
een project gestart om de gezondheid van de kinderen
te checken. Elke drie weken
komt er een arts langs die
de kinderen onderzoekt. Er
wordt, indien nodig, medicatie verstrekt. De grootste
problemen zijn ondervoe-

ding (niet door kwantiteit,
maar door de kwaliteit van
het voedsel) en hygiëne. De
meeste kinderen hebben
wormen en worden hiervoor
behandeld. Willeke en Lyzian zijn bij de controle van
de arts. De kinderen worden
één voor één nagekeken. De
meesten krijgen een antiwormenkuur toegediend.

Daarnaast lijden veel kinderen aan verkoudheidsklachten, de winter is ingetreden
en vooral ’s nachts is het
koud. In overleg met Shelley
wordt besloten om nog voor
de kerst voor warmere kleding te zorgen. Voor meer
informatie kijk op www.
help2help.nl of volg de
stichting op Facebook.

- Showkorps Juliana houdt vrijdag 20 december om 19.30
uur haar jaarlijkse ‘Draaiavond’. Deze avond, ook
wel ‘Rad van Avontuur’
genoemd, zal worden gehouden in ‘Ons Gebouw’
aan de Roodenburg Vermaatstraat 21 in ‘s-Gravendeel. Lootjes kosten
0,50 euro, zoals kalkoenen, kippen, kerstkransen
en vele andere prijzen.

‘S-GRAVENDEEL

HET ADRES VOOR NIEUWE (WINTER)BANDEN
Prijzen zijn inclusief monteren
, balanceren,
ventiel, afvalbeheersbijdrage
en BTW.
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Set van 4 licht

225/45R17 Alpin A4 94H

5.5-14 Interaction Black Ice 4x100 ET35
o.a. Citroen C1, Toyota Aygo, Peugeot 107
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