[ PGGBU> ZWO ]

09-02-2016
Indiase avond met eten
Dalits zijn kastenloze mensen die vaak in een uitzichtloze situatie moeten leven. De Indiase organisatie CARDS helpt al
35 jaar Dalit kinderen zich beter te ontwikkelen en zo uit hun achterstand situatie te komen. De ZWO-groepen van
Geleen/Beek/Urmond én Sittard/Grevenbicht steunen twee jaar lang dit CARDS project via kerk in Actie. Om u uitgebreid te
informeren nodigen wij u uit voor een Indiase avond op 9 maart in de ontmoetingskerk in Geleen. Op het programma staan
een Indiase maaltijd, muziek en informatie over het project. Met verhalen en beeldmateriaal hoort en ziet u wat er
gedaan wordt om kinderen en hun familie een beter bestaan te geven.
De maaltijd begint om 17.45 u.
Wilt u mee-eten, meldt u zich dan vóór donderdag 3 maart aan bij Wim Hendriks (tel. 046-4755734, wpt_hendriks@hetnet.nl
) of Joke van der Steen (tel. 046-4584618, vander_steen@zonnet.nl ). De kosten voor deze maaltijd bedragen ¬ 5,-, en
kunt u voldoen op de avond.
U kunt ook ná de maaltijd pas komen om 19.45 u. Hiervoor hoeft u zich niet aan te melden.
Het programma ziet er als volgt:
17.45 ontvangst met om 18.00 Indiase maaltijd in de Herberg van de Ontmoetingskerk van Geleen, daarna koffie of thee
drinken in de ontvangsthal.
19.45 ontvangst in de kerkzaal, met om 20.00 aanvang informatieve deel van de avond, verhalen en beeldmateriaal over
het project 'onderwijs voor Dalit kinderen.'

Met vriendelijke groet
Wim Hendriks
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28-09-2016
ZWO-Project Onderwijs Dalit kinderen
Project 'Onderwijs voor Dalit Kinderen' (India, Kerk in Actie)Verander een generatie om de maatschappij te veranderen
is het motto van CARDS. Deze Indiase organisatie zet zich in om kastelozen (Dalits) in India vooruit te helpen. Ze
stimuleren dat kinderen naar school gaan en dat de omstandigheden van gezinnen verbeteren. SUCCESSEN UIT 2015:-Er zijn
inmiddels 250 BalaBatas die 10.000 kinderen ondersteu-nen. Door uw financiële steun kon Cards in 2014 in 160 dorpen
BalaBatas opzetten in het kustgebied van het district Guntur (in Andhra Pradesh), waar ongeveer 120.000 gezinnen
wonen. In 2015 zijn er inmiddels 250 BalaBatas met ieder 40 kinderen. To-taal doen nu 10.000 kinderen mee. Ook hun
families worden ondersteund. De aanpak van deze BalaBatas blijkt een groot suc-ces.- Het aantal meisjes dat naar school
gaat is fors gestegen. Dit voor-komt dat ze te jong moeten trouwen.- In 2015 gingen 800 kinderen naar de middelbaar
school met sub-sidie van de Indiase overheid (voorheen slechts 50). Via de Bala-Batas krijgen kinderen extra hulp om
het niveau van het mid-delbaar onderwijs te halen.- Drie scholen voor migrantenkinderen opgezet bij steenfabrieken.- Via
vrouwengroepen versterken we de moeders van de kinderen. We helpen hen om leningen te krijgen van banken. In 2015
ontvingen 400 vrouwen een lening van 10.000 of 20.000 roepies. De moeders hebben hiermee een buffel, geit of schaap
gekocht. Dit helpt hen door de perioden heen dat er geen werk is.- Er zijn in veel dorpen toiletten geplaatst.- 350
dramabijeenkomsten over kinderarbeid (mei, juni, juli).- 200 dramabijeenkomsten over gezondheid en inentingen
(augus-tus, september).- 10.000 kinderen kregen zaden voor groente uitgedeeld (juli).- Boomplantjes verstrekt in 100
dorpen (september, oktober).- Veel Dalits hebben meegedaan met de verkiezingen, na afloop waren er geen onlusten.
Op zondag 9 oktober wordt er in de dienst in Sittard gecollecteerd voor dit project.

PGGBU/PGGBU, 28-09-2016
Bron: historisch archief van www.pggbu.nl,
Content-Id: 2197, Groep: 202;205;.

Pagina 2 van 2

