
 1 

N i e u w s b r i e f   S J J N   2019 
 
 
In deze nieuwsbrief van Stichting Jeevan Jyot Nederland beginnen we met berichten uit India 
over dorpsschooltjes, over Ignace Canis en de nieuwe schoolleiding van Jeevan Jyot. Het zijn 
tijden van onverwachte verandering. Tot slot, een samenvatting van het jaarverslag 2018.  
 
 
Berichten vanuit India 
Begin maart was Rogier een poosje in India en hij kwam met allerlei nieuwtjes terug. Allereerst 
het positieve nieuws dat al de dorpjes in Dhanduka regio nu tenminste 1 lagere school hebben; 
sommige grotere dorpen zelfs 2. En niet alleen dat: deze scholen hebben nu deugdelijke 
lokalen, voldoende materialen (tot aan smart-bord of beamer toe) en er is tegenwoordig 
strenge controle dat het onderwijzend personeel goed lesgeeft en voldoende uren maakt! De 
groep kinderen (zowel in absoluut aantal als in percentage) die op school gaat in het dorp waar 
ze wonen is enorm gestegen over de afgelopen 3 tot 4 jaar. Deze grote verandering heeft 
grotendeel te maken met de houding van de Gujarati overheid: tot voor kort werd Dhandhuka 
door de overheid als een kansloze regio gezien waar de landbouw en veeteelt niet meer 
rendabel zouden zijn vanwege vergaande verzouting en waar de bevolking langzamerhand 
zou wegtrekken. Echter, in 2009 werd de Dhandhuka-kant aan de Golf van Khambat door de 
Gujarat overheid uitgeroepen tot speciale industriële zone (SIP) om Ahmedabad en Mumbai 
te ontlasten en de Gujarat economie een extra impuls te geven met veel werkgelegenheid 
buiten de landbouw (zie: https://www.youtube.com/watch?v=jOFpWFLSqgU ). Vanwege deze 
industriële zone heeft Jeevan Jyot nooit haar plannen van de nieuwe school in Ambli kunnen 
realiseren. In 2017 zijn de investeringen gestart in de verbetering van de infrastructuur (wegen, 
telecom, aanleg van een haven met container-terminal) en er staat ook een vliegveld gepland 
voor vrachtvluchten. Om voldoende opgeleid personeel te hebben voor alle bedrijven in de 
regio, heeft de overheid ook het onderwijs op de schop genomen. En dat is nu in 2019 al goed 
te zien en te merken in de dorpjes! Uiteraard is het nog niet allemaal rozengeur en maneschijn; 
in een paar dorpjes met een fundamentalistisch-Hindoeïstische dorpsraad mogen de kinderen 
van kastelozen nog steeds niet naar school, omdat ze onrein zouden zijn.  
 
In bijna alle dorpen in de regio gaan kinderen 
vandaag de dag naar school, wordt de 
leerplicht gehandhaafd en het onderwijs-
niveau gecontroleerd. Wat een levensgrote 
verandering! In 1995 waren er vrijwel geen 
scholen in de dorpjes, en als er al een 
gebouwtje was, kwam er geen leraar/lerares 
opdagen of bleek er geen boek te bekennen. 
Dat was destijds de belangrijkste reden om 
Jeevan Jyot te steunen als een alternatief 
voor het ontbrekende dorpsonderwijs. Nu, 
bijna 25 jaar later, is er een nieuwe realiteit 
ontstaan. Vanuit onverwachte hoek wordt er toch weer geïnvesteerd in dorpsonderwijs; wordt 
er toch geïnvesteerd in de ontwikkeling van kinderen!  
 
Helaas kwam Rogier ook met minder goed nieuws terug: de gezondheidssituatie van Ignace 
blijft zorgwekkend. Ignace kan moeilijk met zijn suikerziekte omgaan en er is tot tweemaal toe 
een teen afgezet. Ignace is begin 2018 overgeplaatst naar een dorp buiten Dhandhuka. Hij 
heeft nu een functie zonder managementverantwoordelijkheid: hij mag zich wijden aan het 
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niet-formele onderwijs over bestaande sociale normen en waarden, zoals de discriminatie van 
meisjes, vrouwen en kastelozen. Het is overduidelijk dat hij Jeevan Jyot erg mist. Bij zijn 
vertrek werd er heel wat achterstallig onderhoud aan het schoolgebouw vastgesteld, waren 
investeringen in docenten en lesmateriaal tot onder het benodigde peil gezakt en draaide de 
koeienhouderij amper meer.  
 

Over de nieuwe schoolleiding op Jeevan Jyot kwam 
Rogier met uiteenlopende berichten terug. De 
opvolger van Ignace, priester Jesuraj, stelt duidelijk 
andere prioriteiten dan wij als SJJN graag zouden 
zien. In plaats van het achterstallige onderhoud aan 
de school op te pakken of de kwaliteit van onderwijs 
weer op te vijzelen, legt hij prioriteit bij het verder 
verfraaien van het kerkgebouw en het opknappen 
van zijn eigen huis. Ook heeft hij een stuk land 
aangekocht buiten Dhandhuka regio om er op den 
duur een Engelstalige opleiding te beginnen. (Deze 
uitgaven zijn gedaan vanuit het reguliere budget van 
de Christelijke Kerk in India.) Het hoofd van de 
school is niet veranderd; echter, ook Lesley legt niet 
de prioriteiten waar wij op hopen: wegwerken van 

achterstallig onderhoud aan gebouwen en goed blijven trainen van onderwijzend personeel.  
 
Het team van vrouwen dat verantwoordelijk is voor het meisjeshuis, de 
polikliniek en voor de textieltraining, is in 2018 ook enorm veranderd. Er 
zijn 3 nonnen vertrokken en zusters Isabel en Carmeline zijn in hun plaats 
in Dhandhuka begonnen. Rogier was juist bijzonder positief over dit 
nieuwe team. Bij aankomst troffen ook zij veel achterstallig onderhoud 
aan gebouwen aan. Ook de muur rond het meisjeshuis was op enkele 
plaatsen ingestort. In een paar maanden tijd, hebben zij veel reparaties 
en onderhoud gedaan aan het meisjeshuis (zelfs als ze het geld nog niet 
hadden, wisten zij een aannemer te overtuigen alvast te beginnen) en 
hebben zij nieuwe groepen geworven voor de textieltraining; niet alleen 
“drop-out” meisjes, maar ook volwassen vrouwen.  
 
Beslissingen van financiële ondersteuning  
Vanwege wisselingen van de verantwoordelijken op Jeevan Jyot had het bestuur begin 2018 
besloten om voor onbepaalde tijd geen geld over te maken naar Jeevan Jyot in Dhandhuka. 
Eerst wilden we een goede inschatting maken van de nieuwe schoolleiding en hun prioriteiten. 
Op basis van de bevindingen van Rogier zien wij in dat de inzet en prioriteiten van Jesuraj en 
Lesley niet overeenkomen met onze SJJN-doelstellingen. Derhalve zullen wij voorlopig nog 
geen financiële ondersteuning via hen laten lopen. Zo is Jesuraj niet van plan om geld uit het 
eigen budget beschikbaar te stellen voor de meiden en jongens die een vervolgopleiding doen 
buiten Dhandhuka. Wij droegen als stichting al enkele jaren een bescheiden bedrag bij, maar 
kunnen niet de volledige kosten (zo’n 10.000 euro per jaar) voor deze groep op ons nemen. 
We hopen dat Ignace een uitweg weet om deze jongeren hun opleiding af te laten maken. 
 
Op basis van het bezoek van Rogier hebben wij het besluit genomen om Isabel en haar team 
te ondersteunen met zo’n 7000 euro voor vervanging van toiletten in en reparatie van de muur 
rond het meisjeshuis (de muur was op verschillende plaatsen ingestort en dat betekende een 
hoge mate van onveiligheid voor de meisjes).  
 
Ook willen wij ons de komende tijd inspannen voor verbetering van de polikliniek (zie eerdere 
nieuwsbrief met verslag van Jannie) en voor de textieltraining voor meisjes en vrouwen. 
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Samenvatting Jaarverslag 2018 
De ontvangen inkomsten in 2018 bedroegen € 9741. Dat is ruim 40% minder dan in 2017, 
maar in dat jaar ontvingen we aanzienlijk bijdragen van de Stichting Emmaüs en de Lion’s 

Club Rijnsburg & Valkenburg. De maandelijkse donaties maakten 
68% uit van al de ontvangen bedragen. Andere bijdragen kwamen 
van kerkelijke instellingen (€ 1175) en van incidentele particuliere 
donateurs (€ 1915). 
 
In 2018 heeft de SJJN slechts € 1000 overgemaakt naar India 
(namelijk voor de textieltraining van meiden die hun school niet 
hadden afgemaakt), wat resulteerde in een ongebruikelijk hoog 
eindsaldo op de SJJN-bankrekeningen (€ 11066). Zoals 
hierboven beschreven wilden we eerst een goede inschatting 
maken van de nieuwe schoolleiding en hun prioriteiten, voordat 
we meer zouden overmaken. Inmiddels is er in april 2019 een 
groot deel van het bestaande saldo naar Isabel en haar team 
overgemaakt. Over het gehele jaar zal er zo een groter bedrag 
dan anders naar India worden overgemaakt. 
 

 
 
Bestuurszaken 
In 2018 is de samenstelling van het bestuur hetzelfde gebleven. 
 
 
Met vriendelijke groeten van het SJJN-bestuur: John Zevenbergen, Martina Teichert, Jannie 
Witziers, Somaye Dehban, Gideon Bolt en Rogier Verschoor. 
 
Wilt u voortaan de nieuwsbrief per email ontvangen? Geef ons uw emailadres door op: 

SJJN@hotmail.com 
 
 
 
 

 


