De Wintermarkt op 15 november 2014, wat was het slecht weer, maar wat was het binnen warm en
gezellig én wat een fantastische opbrengst had deze dag!
Inmiddels zijn wij terug van ons bezoek aan India. We hebben weer veel gezien en gehoord over het
wel en wee van onze projecten. Er waren enkele nieuwe verzoeken voor het uitbreiden van
bestaande projecten, waarbij de opbrenst van de Wintermarkt heel erg goed van pas komt.
Naaimachines voor Prayrona
Allereerst het verzoek voor een 6-tal naaimachines voor de Prayrona-scholen. Deze scholen bieden,
naast regulier basisonderwijs, ook naailessen (voor de oudere meiden) en opleidingen tot coupeuse
(voor de jonge moeders). De lessen zijn een enorm succes. De jonge moeders halen een erkend
diploma halen en van de laatst afgestudeerden zijn inmiddels drie dames een eigen atelier gestart.
Om uitbreiding van dit project (voor zowel de meisjes als de jonge vrouwen) mogelijk te maken, zijn 6
nieuwe naaimachines nodig. Het gaat hier overigens om de ouderwetse trapnaaimachines. Het is niet
zo dat er geen elektrische verkrijgbaar zijn, maar in Calcutta valt de stroom regelmatig en dat is voor
ouderwetse machines geen probleem.

Hulp voor de school op het terrein van de baksteenfabriek
Het tweede verzoek komt uit ons project in Khamargacchi, op ongeveer twee uur treinen van
Calcutta. Op het terrein van een baksteenfabriek zijn wij drie jaar geleden een school gestart. Doel
van deze school is om kinderen basisvaardigheden te leren, zoals lezen, schrijven en rekenen, maar
ook om de kinderen te behoeden voor (zwaar) werk. Kinderarbeid op de baksteenfabriek is eerder
regel dan uitzondering. In het tweede jaar zijn we gestart met een medisch project. Kinderen worden
nu regelmatig gecheckt door een arts en als het nodig is krijgen ze medicijnen. Wormen is het
meestvoorkomende probleem bij de kinderen, wat nu structureel bestreden wordt door het
verstrekken van anti-worm tabletten. Op school krijgen de kinderen ook een gezonde maaltijd. Ten
opzichte van drie jaar geleden, is de situatie sterk verbeterd. Er wordt beter op hygiene gelet (ouders
worden hierover in bijeenkomsten voorgelicht), de algehele gezondheid van de kinderen is sterk
verbeterd en de kinderen gaan naar school! Er zijn echter ook problemen. Zo blijkt dat de kinderen na
schooltijd toch nog het fabrieksterrein opgaan om te werken. Daarnaast moeten veel kinderen voor
hun kleine (baby) broertjes en zusjes zorgen en die brengen ze dus maar mee naar school. De
kinderen zitten in de les met de kleintjes – vaak meer dan één – op schoot. Niet handig en bovendien
verstoren de kleintjes de lessen enorm. Dit project wil een creche starten voor de kleinsten en voor
de schoolkinderen een na-schoolse-opvang, zodat ze na schooltijd niet meer gaan werken. Tot slot
vinden we het erg belangrijk om de medische checkups een vervolg te geven. Heel concreet kunnen
wij met de opbrengst van de Wintermarkt hier de volgende wensen realiseren:

- aanschaf van de inrichting van een creche voor ca 10 baby’s
- aanschaf van de inrichting / materialen voor de na-schoolse opvang
- betaling van basismedicatie voor 1 jaar voor het medische project
- aanschaf van warme truien voor 50 kinderen (het kan hier ’s winters erg koud worden en de kleine
huisjes van de arbeiders geven niet genoeg beschutting tegen de kou)

Kleding voor de kinderen van de Atmaraksha School
Ook steunen wij de Atmaraksha School, een kleuterschool in de Dakhindari sloppenwijk van Calcutta.
Er komen zo’n 60 kinderen naar deze school. De Atmaraksha school bereid de jonge kinderen voor op
de basisschool. De basisschool is van de overheid en is de enige die een staatserkend diploma mag
uitreiken. Erg belangrijk voor je toekomst. De kinderen van Atmaraksha stromen automatisch door
naar de overheidsschool. Het probleem in de sloppenwijken is echter dat kinderen, als ze al naar
school gaan, dit vaak op latere leeftijd doen. Vaak heeft dat als gevolg dat ze het op de basisschool
niet bij kunnen benen en uiteindelijk zonder diploma school verlaten. Dit probeert Atmaraksha te
voorkomen, door de kinderen vroeg naar school te halen en wanneer ze op de basisschool zitten, te
begeleiden met huiswerk. Help2Help betaalt hier jaarlijks de salarissen van de leraren en de
maaltijden. Van de opbrengst van de Wintermarkt kunnen we de kinderen dit jaar ook van nieuwe
kleding voorzien. Dit is geen overbodige luxe, veel kinderen komen in vodden naar school.

Operaties voor kinderen bij het R.C.F.C.
Als laatste willen wij wat vertellen over het Rehabilitation Centres for Children (R.C.F.C.). R.C.F.C. is
een klein ziekenhuis waar kinderen met vergroeiingen aan benen/armen/handen/heup/etc. geholpen
worden. Het is een compleet centrum; kinderen komen hier voor hun operatie, maar kunnen er ook
naar school en brengen hier hun volledige revalidatieperiode door. Tot een leeftijd van ongeveer drie
jaar mag een moeder, tante of oma meekomen, daarboven zijn de kinderen hier op zichzelf. Een
operatie aan een klompvoet betekent bijvoorbeeld dat het kind hier zo’n drie maanden verblijft. De
patienten komen veelal van buiten Calcutta. Regelmatig organiseert het R.C.F.C. een ‘medical camp’
waarbij mensen met hun kinderen langs kunnen komen om te kijken of er een mogelijkheid tot
opereren is. De operaties zijn overigens gratis. Tijdens ons laatste bezoek, konden we mee naar zo’n
medical camp. Het is ongelofelijk wat je dan ziet, zoveel armoede, verdriet en zoveel problemen.

Gelukkig waren er veel kinderen operabel en inmiddels zijn de eerste al in het R.C.F.C. aangekomen
en geopereerd. Met een deel van de opbrengst kunnen we 6 kinderen laten opereren.
(Op de foto een jonge moeder met twee kinderen. Beide kinderen hebben klompvoetjes en zullen in
het R.C.F.C. hieraan geopereerd worden.)

Tot slot
Hier nog even in het kort wat we precies met de opbrengst gaan doen:
- 6 naaimachines kopen voor de Prayrona-scholen (die gebruikt zullen worden door zowel de meisjes
als de jonge vrouwen)
- Een creche inrichten voor ca 10 baby’s met bedjes, speelgoed en ander nodig materiaal, zodat hun
oudere broers en zussen ‘gewoon’ naar school toe kunnen
- 50 kinderen van de baksteenfabriek voorzien van warme truien
- Materiaal aangeschaffen om een buitenschoolse opvang te starten (denk hierbij aan handenarbeidspullen, muziekinstrumenten, etc.)
- Aanschaf van basismedicatie (zoals bijvoorbeeld anti-worm tabletten) voor de kinderen van de
baksteenfabriek
- Aanschaf van kleding voor 60 kinderen van de Atmaraksha School in de Dakhindari sloppenwijk
- Het mogelijk maken dat er 6 kinderen geopereerd worden in het R.C.F.C.
Alhoewel we het kort wilde houden, is het toch nog een heel verhaal geworden. Als u belangstelling
heeft tot verdere uitleg, kunt u uiteraard altijd contact met ons opnemen.
Hierbij willen wij nogmaals IEDEREEN hartelijk bedanken die dit allemaal mogelijk gemaakt hebben.
We zullen de dag niet snel vergeten en ik hoop dat jullie hetzelfde gevoel hebben, zeker na het lezen
wat er allemaal van zo’n bedrag gedaan kan worden.
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