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N i e u w s b r i e f   S J J N   2020 
 
 
In deze nieuwsbrief van Stichting Jeevan Jyot Nederland beginnen we met berichten uit India 
over de reparatiewerkzaamheden aan het meisjeshuis, de opknapbeurt van de polikliniek en 
de textieltraining voor jonge meiden. Het SJJN-bestuur richt zich voorlopig op ondersteuning 
van de meisjescampus, die geleid wordt door de zusters Isabel en Carmeline. Het is de vraag 
of de hele Jeevan Jyot school weer gesteund kan gaan worden, en zo ja, wanneer? We sluiten 
af met een uitnodiging voor een bijeenkomst ter ere van het 25-jarig bestaan van de stichting! 
 
 
Koersverlegging? 
In de vorige nieuwsbrief vertelden we het mooie nieuws dat vrijwel alle dorpjes in Dhandhuka 
regio tegenwoordig een behoorlijke school hebben. Gelukkig is de Gujarati overheid weer gaan 
investeren in de toekomst van de kinderen. Dat betekent dat kinderen nu gewoon in hun eigen 
dorpje naar school kunnen. Zij hoeven nu niet meer op en neer te reizen naar Dhandhuka of 
daar in het kinderhuis te verblijven. Uiteraard roept dit vragen op over het bestaansrecht van 
de Jeevan Jyot school en over het hoofddoel van de SJJN: het ondersteunen van die school. 
 
Ook hebben we verteld dat de leiding van de school helemaal is veranderd en dat dit voor ons 
als bestuur aanleiding is geweest om voorlopig de directe ondersteuning aan de Jeevan Jyot 
school stop te zetten. Gelukkig is de samenwerking met de zusters Isabel en Carmeline, die 
de meidencampus runnen, erg goed. Op korte termijn werken we met hen aan o.a. verbetering 
van de mogelijkheden voor de meisjes om naar school te gaan. Het bestuur wil in de loop van 
dit jaar een besluit nemen over het hervatten van de ondersteuning van Jeevan Jyot school, 
het bijstellen van het SJJN-hoofddoel of een andere koersverlegging. Om zo’n bestuurlijk 
besluit te kunnen nemen en eventuele nieuwe koers te identificeren, zal Rogier na de start van 
het nieuwe Indiase schooljaar in juni, een vervolgbezoek brengen aan Dhandhuka.  
 
Opbouwend 
In mei vorig jaar had Rogier gezien dat de voorzieningen op de meidencampus beneden alle 
peil waren. Zo was er geen behoorlijk toilet in het meisjeshuis waar meisjes ’s nachts gebruik 
van konden maken; zodoende moesten ze ’s nachts door het donker over de campus lopen 
naar het losstaande toiletgebouw. Tegelijkertijd was de muur rond de campus op verschillende 
plekken beschadigd, zodat mensen er makkelijk over- of doorheen konden. Meteen hebben 
we in juni 2019 geld overgemaakt om toiletten binnenshuis te laten repareren, met nieuwe 
septisch tanks. Ook konden de zusters de muur laten herstellen; dat gaf weer rust! Echter, dat 
was slechts tijdelijk. Eind oktober was er een lichte aardbeving in Dhandhuka. De muur rond 
de meidencampus, die toch al niet de stevigste was, begaf het op lange stukken. Toen hebben 
we de zusters geld gestuurd om de muur grotendeels te herbouwen. Ook dat is nu goed gelukt. 

 
Met externe financiering van de Stichting Hands & Feet 
uit Rijnsburg (dankzij “een warm contact” via Peter 
Schreve) heeft van juli t/m november 2019 een groep van 
18 jonge meiden een training naaien en textielbewerking 
kunnen doen in Dhandhuka. Trainster Ranjan Shikora 
(zie hieronder) was weer trots op de meiden die nu 
praktische vaardigheden hebben om bij te dragen aan 
het gezinsinkomen, waardoor hun sociale status kunnen 
verbeteren.  
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Hands & Feet had op onze aanvraag ook meer dan genoeg geld ingezameld, 
zodat de zusters de polikliniek een hoognodige opknapbeurt konden geven. 
Scheuren in de muren zijn gedicht, lekkages verholpen, de behandelkamer weer 
netjes gewit en alles vakkundig schoongemaakt. Patiënten moesten voorheen in 
de zomer in de brandende zon en in de moesson in de hevige regens buiten 
wachten; nu is er een open wachtruimte met overkapping aangelegd; wat een 
enorme verbetering. Ook kon de basismedicijnvoorraad weer op peil gebracht worden. Alle 
medicijnen die veel gebruikt worden, zijn aangevuld. De bijdrage van Hands & Feet was zo 
ruim dat er binnenkort nog twee vrouwen een basistraining kunnen krijgen in eerste hulp en 
medicatie, zodat zij zusters María en Carmeline kunnen ontlasten bij het draaiende houden 
van de polikliniek. Vanwege de vakkundige zorg en relatief toegankelijke condities komen er 
patiënten van heinde en verre; de polikliniek wil graag deze mensen van dienst blijven zijn! 
 

 
 
Berichten vanuit India 
De leiding van de Jeevan Jyot school is nog ongewijzigd. Priester Jesuraj heeft nog geen enkel 
plan opgevat om het schoolgebouw op te knappen en lijkt zich er ook niet om te bekommeren 
dat er gewaardeerde leerkrachten vertrekken. Daarentegen heeft hij nog grootse plannen voor 
een nieuwe Engelstalige opleiding. Dit is doorgaans in trek bij de rijkeren, maar zeker niet bij 
onze doelgroep van arme families. Eigenlijk krijgen we weinig directe informatie; leerkrachten 
laten ons via whatsapp weten dat de kwaliteit van het onderwijs verder achteruitgaat, terwijl 
de dorpsschooltjes in de regio nu juist goed functioneren. Na decennia van verwaarlozing 
neemt de overheid haar taak weer serieus en investeert weer in basisonderwijs in alle dorpjes 
in Dhandhuka district. Hiermee komt de vraag steeds sterker op of er nog wel voldoende reden 
is om “vervangend” onderwijs te geven op Jeevan Jyot. Immers, het heeft de voorkeur dat 
kinderen in de basisschool-leeftijd naar school kunnen gaan op loopafstand in hun eigen dorp.  
 
Na juni zal Rogier Dhandhuka bezoeken om antwoorden te vinden op de volgende 3 vragen: 

1. Krijgen meisjes en jongens van verschillende kasten voldoende goed basisonderwijs 
op scholen in hun eigen dorpjes of op scholen waar ze dagelijks naartoe reizen?  

2. Komen de prioriteiten van de Jeevan Jyot schoolleiding overeen met de doelstellingen 
van de SJJN, zodat de directe samenwerking in volle overtuiging hervat kan worden? 

3. Als vraag 1 met “ja” of als vraag 2 met “nee” wordt beantwoord, welk nieuw hoofddoel 
met bijbehorende doelstellingen kan SJJN selecteren; voor voortzetting van de huidige 
stichting dient dat nieuwe hoofddoel dichtbij het thema onderwijs te staan. 

 
Na het bezoek van Rogier zal het bestuur de mogelijkheden van de toekomstige SJJN-koers 
op een rij zetten. Voordat een besluit wordt genomen, willen we met donateurs in gesprek op 
een bijeenkomst ter ere van het 25-jarig jubileum van de SJJN (zie uitnodiging hieronder). 
 
Textieltraining 
Mijn naam is Ranjan Shikora en ik ben bij de Carmelite nonnen naar school geweest. Toen ik 
klein was, werden meisjes als ik in dorpjes van Dhandhuka als bedienden of werksters gezien. 
De meeste ouders stuurden hun dochters niet naar school, maar lieten hen zo snel mogelijk 
werken; betaald of onbetaald. Ik had veel geluk en mocht van mijn vader bij de nonnen wonen. 
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Na de basisschool heb ik een textieltraining gedaan en kreeg 
ik de kans om jeugd les te geven in handwerkvaardigheden. 
Na mijn huwelijk moest ik stoppen met de lessen en moest ik 
kleren maken om geld te verdienen voor mijn schoonouders 
en voor mijn eigen gezinnetje. Vaak zat ik tot diep in de nacht 
achter mijn naaimachine om kleding te maken of te vermaken 
voor mensen uit m’n dorp. We raakten meer en meer in de 
schulden. Toen heb ik mijn schoonouders overtuigd om te 
mogen werken in Dhandhuka. Zo heb ik weer aangeklopt bij 
nonnen. Nu geef ik al jarenlang textieltraining aan jonge 

meiden op de meisjescampus. Ik krijg een basissalaris voor de training. Bovendien mag ik in 
vrije uren werken aan orders, zoals uniformen voor scholen of ziekenhuizen. De trainingen zijn 
voornamelijk voor meiden uit Dhandhuka en omliggende dorpjes die van hun vader niet naar 
school mogen of die hun school niet hebben afgemaakt (“drop-outs”). Ik vind het echt super 
om te zien dat er steeds meer meiden zijn die na de training teruggaan naar hun dorpjes en 
daar gewaardeerd worden om hun bijdrage aan het gezinsinkomen en onafhankelijk zijn. 
 
Uma aan het woord 
Mijn naam is Uma en ik kom uit Pachchham. In ons dorp hebben we geen goede weg en is er 
niet genoeg water. Thuis hebben we geen WC en ik kan er niet goed leren. Ik ben heel blij dat 
ik bij de zusters in Dhandhuka mag wonen en hier op school mag. Thuis zou ik lang niet altijd 
genoeg te eten krijgen; hier eten we altijd 3 keer per dag en is er meer dan voldoende. Mijn 
vader en moeder blijven niet in Pachchham; met mijn kleine broertje en zusje gaan zij langere 
tijd naar Bagodara op zoek naar betaald werk. Ik heb hier veel vriendinnetjes en ik vind het 
erg gezellig hier. Toch mis ik mijn moeder soms. Het jammer dat ik haar niet kan bellen. Dank 
jullie wel voor het geld, zodat wij hier fijn mogen wonen en naar school kunnen!  
 
Bestuurszaken 
Na 15 jaar in het bestuur, waarvan de meeste jaren als voorzitter, 
heeft John Zevenbergen eind 2019 afscheid genomen als SJJN-
bestuurslid. Hij wilde graag meer tijd hebben om goed zijn 
bestuurlijke taken binnen zijn kerkelijke gemeente te kunnen 
uitoefenen. John heeft (veelal in goede samenwerking met zijn 
vrouw Amke) onnoemelijk veel voor SJJN gedaan en is zo dus 
ook van grote betekenis geweest voor Jeevan Jyot in India. Ook 
Martina Teichert heeft onlangs haar bestuurstaken neergelegd, aangezien zij het moeilijk kon 
combineren met haar werk voor de Europese Vereniging van Apothekers (PCNE). Sinds het 
begin van de SJJN was zij donateur, reisde naar Dhandhuka en werd in 2016 penningmeester. 
Ook zij heeft veel aan het bestuur bijgedragen. Wij zijn Martina en John bijzonder dankbaar 
voor al hun inzet en energie om onderwijs mogelijk te maken voor de kinderen in Dhandhuka. 
 
We sluiten deze Nieuwsbrief af met een uitnodiging aan alle donateurs; zij die al 25 jaar lang 
ons steunen en zij die pas onlangs donateur zijn geworden; iedereen is van harte welkom op 
een bijeenkomst ter ere van het 25-jarig jubileum van de stichting. Naast een terugblik op deze 
jaren, kijken we graag vooruit en bespreken we de nieuwe koers die de stichting kan nemen. 
 
 

Welkom! 25 jaar Stichting Jeevan Jyot Nederland (SJJN) 

 

Wanneer:  op vrijdag 25 september 2020, van 17 tot 19 uur 
Wie:     alle SJJN-donateurs, oud-donateurs, externe genodigden 
Waar:     Rijnsburg (plaats wordt later bepaald) 
RSVP:   Graag horen we even wie er komt en het aantal personen 
 op sjjn@hotmail.com  /  M. 06 1325 3115 
 

Met vriendelijke groeten, Jannie Witziers, Somaye Dehban, Gideon Bolt en Rogier Verschoor. 


