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N i e u w s b r i e f   S J J N   2016 
 

In deze nieuwsbrief van Stichting Jeevan Jyot Nederland beginnen we met een bericht van 
Rogier Verschoor over zijn bezoek aan Jeevan Jyot begin dit jaar. In India sprak hij een paar 
slimme meiden die na Jeevan Jyot verder mochten studeren. Maar naast leren en studeren 
wordt er in Dhandhuka ook gedanst en - dankzij een wasmachine en een centrifuge - in 
schone kleren! Verder zijn er wat bestuurlijke wijzigingen geweest en is er meer te lezen 
over het jaarverslag 2015 en het CBF-keurmerk.  
 
 
Rogier op bezoek bij Jeevan Jyot 
 
Hallo allemaal, 
 
Van 20 t/m 30 januari was ik weer in Dhandhuka. Het was in een woord geweldig! Ik heb 
veel beleefd, geleerd en energie opgedaan. Ik heb ook weer een enorme lading foto’s en wat 
video’s. Ik zal snel nieuwe verhalen en foto’s toevoegen aan de vernieuwde website van 
SJJN. Zo hoop ik dat jullie ook enthousiast blijven over Jeevan Jyot. Want het is absoluut de 
moeite waard wat we daar helpen doen! Met een beetje tijd, wat moeite en elke maand wat 
geld maken we mooie dingen mogelijk in Dhandhuka. Neem de aanvragen van ouders die 
hun kinderen op Jeevan Jyot willen inschrijven. Ook het aantal meisjes dat er naar school 
gaat blijft stabiel. Meisjes worden steeds minder vroegtijdig van school gehaald. Ik sprak een 
paar meiden (jazeker, in prima Engels!) die de toekomstige rolmodellen kunnen worden voor 
vrouwen en meiden in Dhandhuka. Of wat dacht je van de regionale sportevenementen die 
gehouden worden op de velden van Jeevan Jyot? De eerste Christelijke kerk in de wijde 
omtrek die er op 20 februari wordt geopend. En al de arme dorpelingen die naar de 
gezondheidspost komen voor basis medische zorg. Het is toch geweldig om op afstand 
hieraan je steentje bij te dragen! 
 
Rogier  
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Meisjes krijgen een kans            
India is een land met sterke ongelijkheid tussen mannen en vrouwen. Dat geldt zeker op het 
platteland van een arme regio als Dhandhuka. Al van kleins af aan worden jongetjes 
voorgetrokken en bevoordeeld, terwijl meisjes meer huishoudelijk werk, maar ook zware 
taken moeten doen (zoals water halen, brandhout verzamelen, land zaaibaar maken, 
schoonmaken e.d.). Jongens zijn in de meeste Indiase gezinnen eerst aan de beurt als het 
gaat om eten, kleding en een doktersbezoekje. Maar arme ouders “bezuinigen” ook vaak op 
de onderwijskosten van hun dochters. Naar een oud Indiaas gezegde “Raising a daughter is 
like watering your neighbour’s plants” wordt een meisje op het platteland gezien als een last 
(je moet haar een bruidsschat meegeven en gaat dan bij de schoonfamilie wonen en 
werken, terwijl een zoon wordt geacht om voor zijn ouders te zorgen wanneer zij dat nodig 
hebben). Dit is nog steeds goed merkbaar in Dhandhuka. Je ziet het ook terugkomen in de 
aantallen meisjes en jongens die naar school gaan op Jeevan Jyot in Dhandhuka.  

Toen Rogier Verschoor in 1994 voor het eerst Jeevan Jyot bezocht, kwamen er maar heel 
weinig meisjes naar Jeevan Jyot. De meisjes die kwamen, waren veelal van het stadje 
Dhandhuka of dorpjes dichtbij. Bovendien bleven de meisjes vaak niet de  hele schooltijd; ze 
werden voortijdig van school gehaald, omdat ze moesten komen werken, werden 
uitgehuwelijkt of omdat ouders het niet langer nodig vonden dat hun dochter nog slimmer en 
mondiger werd (slimmer dan zij waren...). Nu, meer dan 20 jaar later, is er heel wat 
veranderd in de goede richting. Toch is het nog verre van ideaal. Er zijn nu zo’n 350 meisjes 
op school op Jeevan Jyot op een totaal van 800 kinderen. De meisjes zijn heel goed 
verspreid over de verschillende klassen (standards). Meisjes zijn niet meer zo timide en 
onzeker; ze staan hun mannetje (of in dit geval, hun vrouwtje!). Bijna 200 meisjes komen uit 
afgelegen dorpjes, zodat ze niet dagelijks naar huis kunnen. Zij verblijven als grote groep 
meiden in het meidengedeelte van het Jeevan Jyot kinderhuis. Om hen ook een kans ná 
Jeevan Jyot te geven, hebben we een bijdrage van 1000 euro gekregen van de Stichting 
Lydia ten behoeve van beurzen voor de vervolgopleiding van vijf meiden! 

In gesprek met… 
Tijdens zijn bezoek aan Dhanduka begin dit jaar is Rogier van Dhandhuka naar Himatnagar 
geweest om vier jonge meiden te zien en te spreken die nu op St. Xavier’s zitten en daar 
Engelstalig onderwijs doen. Zij zijn hun school begonnen op Jeevan Jyot in Dhandhuka en 
blonken uit. Met een beurs van de SJJN krijgen ze nu een hele goede vervolgopleiding. 
Hopelijk kunnen zij uitgroeien tot rolmodellen voor Dhandhuka om te laten zien dat ook 
meisjes goed kunnen leren en kans hebben op een 
beter leven door goed onderwijs!  
Sweety (foto rechts) is één van hen. Op onze 
vernieuwde website www.sjjn.nl is een video van het 
gesprek met Sweety en Rogier te zien. Luister naar 

haar verhaal en haar droom!  
 
Ook sprak Rogier op St. Xavier’s College met de 18 jarige Jagruti  
(foto links). Zij is de oudste dochter van Pratabhai (leraar op Jeevan 
Jyot) en Lilaben (keukenprinses op Jeevan Jyot). Toen Jagruti nog 
maar klein was, bleek al gauw dat ze een goed stel hersens had. 
Gelukkig heeft ze haar capaciteiten mogen ontwikkelen op Jeevan 
Jyot en op haar vervolgopleiding. Haar ouders zijn overtuigd van de 
waarde van onderwijs, ook voor meisjes. Jagruti ’s jongere zus heet 
Jigna; zij zit inmiddels ook op St. Xaviers. De jongste uit het gezin, 
zoon Hector, gaat nog op Jeevan Jyot naar school. Het is soms 

aandoenlijk om te horen welke dromen kinderen hebben, maar van Jagruti kunnen ze zeker 
werkelijkheid worden. Aan haar capaciteiten en doorzettingsvermogen zal het niet liggen.  

http://www.sjjn.nl/
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Dhandhuka danst            
Dinsdag 26 januari 2016 was het Republiek’s dag in India. Dat 
kon in Dhandhuka niet voorbij gaan zonder plechtige ceremonie 
(vlag hijsen, volkslied zingen, Gujarati lied zingen) en feestelijke 
activiteiten. Er werden gedichten voorgedragen van nationale 

volksdichters, wijsheden van 
Mahatma Gandhi gelezen en er 
werd parade gelopen. Maar 
natuurlijk werd er ook gedanst. 
Een aantal groepen (standards) 
hadden dansen ingestudeerd. Een 
groep oudere meisjes liet zelfs een 
Adivasi dans zien met 
bijbehorende kleding. Dat is een 
dans uit het Zuiden van Gujarat, 
waar veel adivasi’s (inheemsen) wonen. Op de website 
www.sjjn.nl kunt u een video zien van deze mooie dans! 
 
 
 

 
Schone kleren               
Dankzij een bijdrage van € 2000 van de 
Zendingscommissie in Rijnsburg heeft 
Jeevan Jyot in 2015 een industriële 
wasmachine met centrifuge kunnen 
aanschaffen. Deze wasmachine en 
centrifuge betekenen een enorme 
waterbesparing voor Jeevan Jyot. 
Bovendien is de hygiëne verbeterd, 
aangezien de kleding nu goed gewassen 
wordt op een wat hogere temperatuur. 
Er is een duidelijk rooster ingesteld. De 
machine draait twee dagen per week. 
Een groep jongens is verantwoordelijk 
voor het verzamelen van de was, terwijl 
de “superiors” in het kinderhuis de 
machine bedienen. Kinderen moeten zelf 
hun was ophangen en verder verzorgen.  
        

Financieel nieuws  
In 2015 heeft SJJN een totaalbedrag van € 14.000,91 overgemaakt naar India. Door de 
eenvoudige bestuurlijke vorm en administratie betreffen de jaarlijkse uitgaven van  SJJN 
alleen operationele kosten van het secretariaat, kosten van de jaarlijkse nieuwsbrieven en 
verder de kosten van de directe overschrijvingen naar Dhandhuka. In totaal gaat het in 2015 
om een bedrag van € 283,-, wat neerkomt op slechts 2,0 % van de totale uitgaven. Voor wie 
nog meer wil weten over hoe SJJN haar financiën heeft verantwoord, kan deze informatie 
vinden in het jaarverslag 2015 dat op onze website www.sjjn.nl staat. Of stuur ons even een 
mailtje voor een papieren versie. Verder hebben we goed nieuws. We hebben een aanvraag 
ingediend bij het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) en SJJN mag het CBF-keurmerk 
gaan dragen!  
 
Wij zijn heel blij met de trouwe steun die we al jarenlang krijgen van onze donateurs. Voor   
€ 6 per maand bieden jullie een kind onderwijs en huisvesting in de hostel van Jeevan Jyot. 
Wij gaan al een lange tijd uit van dit vaste bedrag per kind en hebben dit de afgelopen jaren 

http://www.sjjn.nl/
http://www.sjjn.nl/


 4 

niet willen verhogen, ook gezien de economische situatie in Nederland. De kosten voor 
levensonderhoud zijn in India de afgelopen jaren echter wel gestegen. Als u het kunt 
veroorloven, vragen wij u daarom uw maandelijkse bijdrage te verhogen naar € 7,50 per 
maand. Op deze manier kunnen wij ook in de toekomst op dezelfde wijze blijven bijdragen 
aan goed onderwijs, voeding en onderdak aan de armste kinderen van Dhandhuka!  
 
Tot slot, één van onze donateurs wees ons op de volgende mogelijkheid (bedankt Jouke!): 
Tegenwoordig hoeft een periodieke gift niet meer bij een notaris vastgelegd te worden; wij 
kunnen dat direct met u doen door middel van één enkel formulier van de Belastingdienst. 
Als uw gift bij ons geregistreerd staat, hoeft u niet meer aan een drempelbedrag te komen en 
is uw gift meteen vanaf de eerste euro aftrekbaar van de belasting. (Jouke heeft hiermee zijn 
bijdrage aan SJJN verhoogd!) Mocht u hiervan gebruik willen maken, email 
(nicaroger@gmail.com) of bel (06 1325 3115) Rogier even; hij legt het graag uit en regelt het 
in een handomdraai (zie ook www.belastingdienst.nl/giften). 
 
Wijzigingen in het SJJN-bestuur  
In 2015 hebben we als bestuur afscheid genomen van Robert Boldewijn en Amke 
Zevenbergen. Het bestuur bedankt hen heel hartelijk voor al het werk dat zij in de afgelopen 
jaren voor Jeevan Jyot hebben gedaan! Amke blijft meehelpen, maar niet meer als 
bestuurslid. Binnenkort mag de SJJN het vernieuwde CBF keurmerk gaan gebruiken. In de 
aanvraagprocedure raadde het CBF ons aan om een commissie (voorheen “kascommissie”) 
in te stellen. We zijn blij dat Margreeth van den Dool deze taak op zich wil nemen. Ze is nu 
geen deel meer van het bestuur, maar extern controleur en adviseur. Rogier Verschoor is 
toegetreden tot het bestuur en heeft het secretariaat van Robert Boldewijn overgenomen. 
Martina Teichert heeft de taak van penningmeester overgenomen van Margreeth van den 
Dool. De overige leden van het bestuur zijn nog steeds: John Zevenbergen (voorzitter), 
Gideon Bolt, Mariëtte Haasbroek en Dieuwertje Verschoor. 
 
Op Jeevan Jyot is er een commissie gevormd, die Ignace gaat ondersteunen en in 
samenwerking met ons projecten zal gaan uitvoeren ter versterking van de school en het 
kinderhuis. In deze commissie zitten de volgende personen: Sukhdev, Ghanshyam, Pratab 
en Neeta. Allemaal staf op Jeevan Jyot; de eerste drie zijn leerkracht en de laatste is 
verpleegster. Rogier zal hen nader voorstellen op de SJJN website. 
 
Met vriendelijke groeten van het SJJN-bestuur: Gideon Bolt, Mariëtte Haasbroek, Martina 
Teichert, Dieuwertje Verschoor, Rogier Verschoor en John Zevenbergen 
 

 
 
Wilt u voortaan liever uw nieuwsbrief per e-mail ontvangen? U kunt uw e-mailadres 
mailen naar: sjjn@hotmail.com  
 
Stichting Jeevan Jyot Nederland (SJJN), Contactgegevens Secretariaat (Rogier Verschoor): 
Dresselhuysweg 22, 4105 DB Culemborg (tel. 0345-752373; mob. 06-13253115) 
Bankrekening: NL35INGB0007235687, Website: www.sjjn.nl, Email: sjjn@hotmail.com 
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