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N i e u w s b r i e f  S J J N   2021 
 
 
In deze nieuwsbrief van Stichting Jeevan Jyot Nederland beginnen we met een verslag van 
zuster Isabel over het werk van de zusters in het door Corona geplaagde Dhandhuka. Daarna 
geven we een korte duiding van de actuele Corona situatie ter plekke en staan we stil bij het 
plotselinge overlijden van pater Jesuraj. Tot slot geeft deze nieuwsbrief een samenvatting van 
het jaarverslag over 2020.  
 
Verslag van / door zuster Isabel 
Onze polikliniek in Dhandhuka wordt 
ruimhartig bijgestaan door SJJN en we zien 
het als Gods voorzienigheid dat we mede 
hierdoor mensen in nood kunnen bijstaan in 
deze moeilijke Covid-19-periode. Dank u 
voor uw genereuze bijdrage. De toestand 
van de mensen hier is zodanig dat van dag 
tot dag leven en eten moeten zien te kopen 
van wat ze als dagloner verdienen. Door de 
pandemie zijn hun inkomsten weggevallen 
en is hun bestaan nog veel onzekerder 
geworden.  We zijn blij en dankbaar tegelijk 
dat we de middelen hebben om een aantal 
gezinnen te onderhouden. 
 

 
Met toestemming van de dorpshoofden 
hebben we in verschillende dorpen 
bewustmakingsprogramma's over Covid-19 
uitgevoerd. Groepen van 15-20 mensen 
verzamelden zich op centrale plaatsen. We 
hebben mensen voorgelicht over het virus 
en de gevolgen. Voorzorgsmaatregelen als 
persoonlijke hygiëne, afstand houden, het 
dragen van maskers en het constant 
wassen en ontsmetten van de handen 
werden aangeleerd. Iedereen kreeg een 
mondmasker en desinfecterende handgel.  
 

Met onze polikliniek hebben we ook veel oude 
en zieke mensen kunnen helpen. Veel patiënten 
kwamen binnen met wonden of een huidziekte 
en kampten met een ernstige infectie. Ze 
werden nu niet geaccepteerd in andere 
ziekenhuizen en/of klinieken. Gelukkig konden 
wij ze goed helpen met dagelijks medicijnen. 
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Op 14 november werd Kinderdag 
gevierd. Door de lockdown hadden 
kinderen amper kans om naar buiten te 
gaan om te spelen of voor een ander 
uitje. Ongeveer 50 kinderen van 3-15 
jaar namen deel aan onze activiteiten 
op Jeevan Jyot. Er was een 
zangwedstrijd, er werd gedanst en er 
werden allerlei spelletjes 
georganiseerd. Na zo'n lange tijd was 
dit een echt feest voor hen. Ze hebben 
er met volle teugen van genoten. 
Voordat ze naar huis gingen, kreeg elk 

kind iets te drinken, ontsmettingsmiddel, ballon en een klein cadeautje. 
 
 
Tijdens de lockdown-periode mochten we 
onze kleermakersopleiding in groepen van 
slechts 5 meisjes houden (om afstandsregels 
te kunnen volgen). Naast kleermakerij krijgen 
ze lessen over handwerk zoals borduren en 
naaiwerk. Als onderdeel van hun cursus 
krijgen ze ook lessen over persoonlijke 
hygiëne en leren ze nadenken over hun 
toekomstige leven.  
 

 
Het bezoeken van de meisjes die normaal 
gesproken in ons hostel verblijven en nu in hun 
dorpen waren, werd voor ons ook prioriteit 
omdat ze sinds de lockdown niet bij ons waren 
en we geen idee hadden hoe het met hen ging 
en of ze wel naar school zouden mogen blijven 
gaan. We gaven hun families mondmaskers, 
zeep, schriften, potloden enz. Kinderen waren 
erg blij en dankbaar voor onze bezoeken aan 
hen. Vanaf januari hadden we de meeste 
meisjes bij ons in het hostel, maar op 4 april 
werd helaas een nieuwe lockdown opgelegd en 

moesten de kinderen weer naar huis. Nu is de toestand in Dhandhuka erg slecht en triest.  
Veel mensen zijn getroffen door het Corona-virus en het aantal besmettingen is hoog. Bijna 
elke familie is getroffen door deze ziekte, zeker nu de nieuwe variant ook jonge mensen treft. 
Vanaf begin mei zijn we onder een strikte en totale lockdown. Met vriendelijke groet, 
 
Zuster Isabel 
 
 
Corona in India 
Zoals u in de media vernomen zult hebben, is India buitengewoon hard getroffen door een 
tweede Coronogolf. In tegenstelling tot de eerste golf vorig jaar september (toen er dagelijks 
ruim 90.000 besmettingen werden gerapporteerd) heeft het virus zich dit keer over alle delen 
van India verspreid. Volgens gegevens van de John Hopkins Universiteit waren er op het 
hoogtepunt (eerste helft mei) dagelijks 400 duizend besmettingen en ruim 4 duizend doden. 
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Het officiële dodental staat op 400 duizend, maar zelfs de meest voorzichtige schattingen gaan 
ervan uit dat het daadwerkelijke aantal minimaal 4 maal zo hoog moet liggen (The Guardian, 
21 april 2021). Redenen dat India zo zwaar is getroffen, zijn het ontstaan van een nieuwe 
mutatie (omgedoopt tot de delta-variant), een lage vaccinatiegraad en het slecht naleven van 
de basisregels. Volgens gezondheidsexperts in India die met de Britse krant The Guardian 
hebben gesproken gaf premier Modi zelf, kort voor het opleggen van de lockdown, nog het 
slechte voorbeeld door het organiseren van massale politieke bijeenkomsten en het toestaan 
van religieuze festivals. Sinds het schrijven van zuster Isabel is de situatie wel wat verbeterd. 
Het aantal officieel geregistreerde dagelijkse besmettingen is begin juli gezakt naar 40 duizend 
en lockdown maatregelen zijn weer versoepeld. De kinderen blijven voorlopig echter nog thuis. 
 
Ontwikkelingen op de Jeevan Jyot school 
In april bereikte ons het verdrietige bericht dat pater Jesuraj is overleden aan de gevolgen van 
Corona. Hij is slechts 60 jaar geworden. In eerdere nieuwsbrieven hebben we laten weten dat 
de contacten met de schoolleiding niet goed verlopen sinds de opvolging van Ignace door 
Jesuraj. Dat is ook de reden dat we sinds 2018 geen geld meer overmaken naar de Jeevan 
Jyot school en in plaats daarvan de activiteiten van de zusters op Jeevan Jyot, onder leiding 
van Isabel, ondersteunen. Hopelijk kunnen we met de opvolger van Jesuraj weer tot gedeelde 
inzichten komen over de prioriteiten voor de school. Zodra de opvolger, pater Michaelraj, is 
ingewerkt, en de Coronasituatie het toelaat, zal Rogier naar India gaan om kennis te maken 
en te kijken hoe wij kunnen blijven samenwerken met Jeevan Jyot. Daarna hopen we alsnog 
de bijeenkomst de organiseren ter gelegenheid van ons 25-jarige jubileum (oorspronkelijk 
gepland in september 2020). 
 
Samenvatting Jaarverslag 2020 
De ontvangen inkomsten in 2020 bedroegen 5781 euro. Dit is zo’n 32% van de totale 
inkomsten in 2019 ofwel een daling van 68% in 1 jaar. Deze sterke daling is het gevolg van 
het opschorten van extra activiteiten om inkomsten te werven buiten het reeds bestaande 
donateursprogramma. In 2020 vielen de giften van instellingen weg tot 0 euro, terwijl deze in 
2019 nog goed waren voor 11536 euro ofwel 63% van alle inkomsten. In afwachting van het 
besluit over het al dan niet continueren van ondersteuning aan de Jeevan Jyot school en een 
onderbouwd plan van aanpak daartoe, zullen er geen activiteiten ondernomen worden om 
extra inkomsten te werven. 
 
Het eindsaldo in 2020 op de SJJN-bankrekening was 3860,04 euro. Gedurende 2020 is een 
totaalbedrag van 2511,92 euro overgemaakt naar de groep zusters, onder leiding van Isabel 
op Jeevan Jyot in Dhandhuka. Dit geld is naast onderwijs, training voor jonge meiden en 
vrouwengroepen in dorpen, ook besteed aan de polikliniek, medische hulp en/of 
beschermingsmiddelen vanwege de corona-uitbraak in 2020. Gezien de urgente nood en 
uitzonderlijke situatie had het bestuur ingestemd met deze bestemming.  
 
Door de efficiënte bestuurlijke vorm en administratie betreffen de jaarlijkse uitgaven van de 
SJJN alleen operationele kosten van het secretariaat, nieuwsbrieven, website en bankkosten, 
inclusief de kosten van overschrijvingen naar Dhandhuka. In 2020 waren de totale kosten 335 
euro en dat is nog geen 5% van het totale jaarbudget. 
 
De volledige tekst van ons jaarverslag is te vinden op onze website: 
https://sjjn.nl/wordpress/sjjn-jaarverslagen/jaarverslag-2020/  
 
Met vriendelijke groeten,  
Jannie Witziers, Somaye Dehban, Gideon Bolt en Rogier Verschoor. 
 
Wilt u voortaan liever uw nieuwsbrief per e-mail ontvangen? Graag uw e-mailadres even 
sturen naar: SJJN@hotmail.com  
 


