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N i e u w s b r i e f   S J J N   2018 
 
 
In deze nieuwsbrief van Stichting Jeevan Jyot Nederland beginnen we met berichten uit India 
over Ignace Canis. Daarna vertellen wij over het bezoek aan Dhandhuka van Jannie Witziers 
en over de stage van Bernette Beckeringh. Vervolgens stellen Angel en Ankit zich aan u voor. 
Het zijn tijden van verandering voor Jeevan Jyot en de SJJN gaat daar in mee en heeft haar 
bestuur weer op volle slagkracht. Tot slot een samenvatting van het jaarverslag 2017.  
 
 
Berichten over Ignace 
Begin 2018 is geconstateerd dat Ignace Canis suikerziekte heeft. Hij is iemand die eerst aan 
anderen denkt en zo heeft hij lang gewacht met het zoeken van medische hulp. In januari j.l. 
heeft hij een operatie ondergaan aan een wond op zijn been die al maanden niet wilde helen. 
Deze operatie is goed verlopen, de wond ging dicht en zijn been herstelde langzamerhand. 
Met de nodige medicatie leek Ignace stabiel te worden. Helaas moest hij in mei weer worden 
geopereerd en werd een teen afgezet. Vervolgens heeft de kerk besloten om Ignace over te 
plaatsen naar een andere school, in een stad met een goed ziekenhuis en betere hygiënische 
voorzieningen. Gelukkig had Ignace in de afgelopen jaren een goede school opgebouwd en 
kundige leerkrachten opgeleid. Toch wordt hij erg gemist; dat moge duidelijk zijn. Bovendien 
is hij nog niet de oude en kampt zijn lichaam met aanpassingsproblemen. We hopen en bidden 
dat hij zich goed kan aanpassen aan zijn suikerziekte en er goed mee om leert gaan. In juli is 
priester Jesuraj begonnen in Dhandhuka als opvolger van Ignace. Rogier hoopt Jesuraj gauw 
persoonlijk te ontmoeten en dan zullen we hem ook voorstellen in een volgende nieuwsbrief. 
 
 
Bezoek Jannie Witziers aan Dhandhuka 
Afgelopen februari ben ik als nieuw SJJN-bestuurslid 
een week in Dhandhuka geweest. Het was echt een 
overweldigende ervaring van gastvrijheid, kleur, 
heerlijk eten, enthousiaste leer-krachten en veel blije 
kinderen. Mijn specifieke doel was om de medische 
hulppost te bekijken en verbeteringen aan te dragen. 
Deze medische post wordt gerund door nonnen die 
ook voor al de meisjes te zorgen die er naar school 
gaan en in het kinderhuis verblijven. Een paar zuster zijn medisch geschoold en heel ervaren 
in het behandelen van bijv. brandwonden en infecties. Per dag worden er wel 30 patiënten 
gezien en gratis geholpen. Deze mensen komen uit de armste gezinnen en arriveren te voet 
om vervolgens geduldig urenlang op hun beurt te wachten op de binnenplaats. De zusters 
voeren kleine medische behandelingen uit, zoals het schoonmaken van wonden, uitspuiten 
van oren of verbinden van verzwikte enkels. Er worden medicijnen verstrekt, zoals antibiotica 
en pijnstillers. Deze worden tegen kostprijs meegegeven, uit een jampotje in een papieren 
zakje. Belangrijk zijn ook de praktische adviezen die worden gegeven, bijv. over hygiëne en 
ergonomie. ‘Gebruik een krukje tijdens je werk, dan hoef je niet de hele dag gebukt te staan’. 
Of ‘Spoel deze wond tweemaal per dag uit met gekookt water en wikkel er schone doeken 
omheen’. Voor de meeste mensen is een paar dagen rust meestal geen optie, omdat er dan 
geen brood op de plank komt voor het gezin. Ik was verrast over de adequate kennis en 
ervaring van deze zusters, en over hoeveel ze kunnen bereiken met eenvoudige middelen 
en gezond verstand. Stichting Jeevan Jyot steunt deze medische voorziening met onder 
andere geld voor nieuwe instrumenten en banken in de wachtruimte, zodat mensen niet op 
de vloer hoeven te zitten. Hiervoor worden extra fondsen geworven.              Jannie Witziers 
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Nog meer bezoek aan Dhandhuka 
In maart was Rogier enkele dagen op bezoek in Dhandhuka en kon hij Ignace persoonlijk 
een hart onder de riem steken en zijn gezondheidssituatie met eigen ogen zien. Ook zag hij 
dat de school goed bleef draaien, ondanks het uitvallen van Ignace. Hij heeft ook een paar 
meiden opgezocht die buiten Dhandhuka hun vervolgopleiding doen; dat worden belangrijke 
rolmodellen voor meisjes die op Jeevan Jyot op school gaan! Hoe goed onderwijs je leven 
compleet verandert! Zodra Rogier weer ‘ns in de buurt of op reis in Azië is, gaat hij nogmaals 
langs om Jesuraj en nieuwe zusters op de medische post te ontmoeten.   
 
Op stage in Jeevan Jyot Dhandhuka  
Na een korte maar mooie rondreis door het noorden van 
India, vloog ik met mijn moeder naar Ahmedabad. Hier 
werden we opgewacht door zuster Isabel. Samen reden 
we naar Dhandhuka, een reis van zo’n 2 á 3 uur. We 
werden ongelofelijk hartelijk ontvangen, met een erehaag! 
Ik verbleef bij de zusters in huis. Ik voelde me er gelijk erg 
welkom en thuis. De eerste dagen heb ik de reguliere 
lessen bestudeerd om een goed beeld te krijgen van hoe docenten te werk gaan en om 
aanvullende Engelse lessen te bedenken. Het was behoorlijk wennen omdat kinderen amper 
Engels spreken, maar al gauw slaagde ik erin om met ze te kunnen communiceren. Ik ging 
lesgeven in kleine groepen van ongeveer tien kinderen. Ik gaf meestal 3 lessen per dag, bijv. 
om kinderen te leren zich goed voor te stellen, maar ook over tijden en andere basiszinnen. 
Er waren zoveel kinderen dat ik iedereen maar 2 keer in de les heb gehad. Gelukkig was er 
naast mijn lessen ook genoeg tijd voor de kinderen, bijv. om te helpen met Engelse boeken 
lezen. Ook hielp ik kinderen met huiswerk en speelden we veel spelletjes, zoals schaken of 
volleybal; dit is de favoriete sport van veel kids. Elke dag wordt er op Jeevan Jyot wel cricket 
gespeeld, gevolleybald of gevoetbald. Tijdens mijn stage waren er 2 grote sportevenementen 
met andere scholen. Ik heb geholpen met tijd opnemen en jureren. Het was indrukwekkend 

om te zien dat ze met zo weinig spullen toch een prachtig 
evenement konden organiseren. Naast dat ik veel tijd heb 
doorgebracht op de school heb ik ook een aantal dorpjes 
bezocht met de zusters. Hierdoor heb ik een beeld 
gekregen van de thuissituatie van de kinderen. Overal waar 
ik kwam, werd ik steeds ontzettend gastvrij ontvangen! Mijn 
verblijf op Jeevan Jyot was echt fantastisch! Uiteindelijk ben 
ik er een maand geweest waarvan een weekje samen met 
mijn moeder. Ik ben zeker van plan terug te gaan naar deze 
bijzondere plek!                                      Bernette Beckeringh 
 

  
 
Hallo, mijn naam is Ankit Dhandibhai 
Ik ben 14 jaar en zit in groep 9 van Jeevan Jyot school in Dhandhuka. Mijn vader en moeder 
(Dhandibhain en Prakashben) komen uit Junirel, een dorp aan de overkant van de Sabarmati 
rivier, meer dan 100 km van Dhandhuka. Jaren geleden moest mijn vader het stuk land dat 
hij van zijn vader had gekregen, verkopen. Sindsdien werkt hij in het landbouwseizoen als 
arbeider rond Junirel, maar in de droge maanden trekken mijn ouders naar Anand of zelfs 
naar Vadodara om te werken. Ik vind het erg leuk hier op Jeevan Jyot. Mijn zus Jagruti is er 
ook. Zij zit in groep 10. Gujarati en Engels vind ik de leukste vakken. Ook werk ik graag met 
de computer; om een brief te schrijven met de computer of op internet te lezen over nieuwe 
dingen en andere landen. Misschien word ik wel computerdeskundige! Dan heb ik altijd 
genoeg werk en hoeven mijn ouders nooit meer te werken. Dankzij dit onderwijs kan ik mijn 
eigen leven en ook hun leven verbeteren! 
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Hallo, hier spreekt een engel 
Lieve mensen in Nederland, ik ben Angel. Dat betekent engel. Ik ben 
11 jaar en ben op 4 februari jarig. Ik zit nu in groep 7. Mijn familie is 
dalit en komt uit Varasda; dat is 65 km vanaf Dhandhuka. Mijn vader 
geeft les op de Jeevan Jyot school. Mijn zusje gaat volgend jaar naar 
een school buiten Dhandhuka. Dan krijgt ze veel les in het Engels. Ik 
hoop dat ik dat ook mag straks. Naast alle gewone lessen hebben we 
hier ook toneel en dansen. Ik vind dansen erg leuk. Elke keer als we 
gasten hebben op school, zoals Jannie of Rogier, dan houden we een 
voorstelling met dansen en zingen. Dat vind ik heerlijk. Na Jeevan Jyot 
wil ik naar een school om dokter te worden, want ik wil graag de arme 
mensen en dalits helpen. Dat is mijn grote droom! Dank jullie wel dat 
jullie meehelpen om mijn droom en van alle andere kinderen hier te 
laten uitkomen!  
 

 
 
Samenvatting Jaarverslag 2017 
De totaal ontvangen inkomsten in 2017 waren meer dan 40% hoger dan het jaar ervoor en 
kwamen uit op maar liefst 16.833 euro. Het grootste deel daarvan (15,000 euro) is hetzelfde 
jaar overgemaakt naar Dhandhuka. Slechts een klein deel (384 euro) is besteed aan kosten, 
zoals voor porto en internationale bankoverschrijvingen. De bijdrage van de SJJN is besteed 
aan het verbeteren van het onderwijs en de levensomstandigheden van kinderen op Jeevan 
Jyot, maar ook gedeeltelijk aan de vervolgopleiding van meiden uit arme families. 2017 was 
voor ons een goed jaar wat bijdragen van instellingen betreft; Stichting Emmaüs en de Lion’s 
Club Rijnsburg Valkenburg gaven ruime donaties. In 2017 werden extra fondsen verworven 
voor de speciale textieltrainingen voor meiden die hun school niet hebben afgerond.  
 
 

 
 
 
Bestuurszaken 
Na meer dan 20 jaar van actieve bestuurstaken heeft de SJJN eind 2017 afscheid genomen 
van Dieuwertje Verschoor. Natuurlijk houdt zij achter de schermen een oogje in ons zeil. Begin 
2018 heeft het bestuur versterking gekregen van Somaye Dehban en Jannie Witziers. Zo is 
het bestuur op goede sterkte en zijn bestuurstaken weer goed verdeeld. 
 
Met vriendelijke groeten van het SJJN-bestuur: John Zevenbergen, Martina Teichert, Jannie 
Witziers, Somaye Dehban, Gideon Bolt en Rogier Verschoor 
 

Wilt u voortaan deze nieuwsbrief liever per email ontvangen?  
Geef ons uw emailadres door op:  SJJN@hotmail.com 
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De Stichting Jeevan Jyot Nederland is gericht op ondersteuning van de school en het 
kinderhuis Jeevan Jyot in Dhandhuka in India. De school en het kinderhuis maken onderdeel 
uit van een kerkelijk centrum dat tal van ontwikkelingsactiviteiten biedt aan de bevolking zoals 
onderwijs, gezondheidszorg, technische assistentie en kleinschalige leningen aan boeren. Alle 
activiteiten zijn voor iedereen, ongeacht geloof, geslacht, leeftijd of kaste. Er is speciale 
aandacht voor verbetering van de positie van vrouwen en meisjes en van de laagste kasten 
en kastelozen. Zo draagt de kerk actief bij aan de bestrijding van armoede op het platteland 
van Dhandhuka. 
 
Eén van de belangrijkste taken is het toegankelijk maken van basis- en middelbaar onderwijs 
voor de armen in de Dhandhuka regio. De Stichting Jeevan Jyot Nederland levert hier een 
bijdrage aan door het werven van donateurs in Nederland via een financieel adoptieplan. Een 
donateur kan één of meer kinderen financieel adopteren voor € 6,50 per kind per maand. 
Alhoewel deze maandelijkse bijdrage is gebaseerd op de totale kosten van levensonderhoud 
per kind, wordt de bijdrage niet slechts aan dat ene financieel geadopteerde kind besteed, 
maar komen alle bijdragen samen ten goede aan de hele school en kinderhuis Jeevan Jyot. 
 

 


