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Stichting Yojana strijdt 30 jaar voor welzijn in India

Redactie - 26 november 2009
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Cees Tompot. (Foto: Theo Annes)

HEERHUGOWAARD - Al 30 jaar zet stichting Yojana zich in voor het welzijn van kinderen en vrouwen in
India. De Koerier greep dit jubileum aan om Yojana in het zonnetje te zetten en een goed gesprek te hebben
met secretaris Cees Tompot, die sinds 1979 nauw betrokken is bij stichting Yojana.

Cees Tompot (63) werd in 1979 gevraagd om zich bij het bestuur van Yojana te voegen, een stichting die
zich vooral toespitst op het bestrijden van kinderarbeid, de rehabilitatie van kinderarbeiders, onderwijs, en
gendergelijkheid in India. Dit doet zij in combinatie met 5 Indiase partners die het veldwerk uitoefenen in
specifieke delen van India. Cees zelf is een aantal jaren terug met de VUT gegaan en zet zich nu full-time in
voor de stichting, waarbij hij projecten begeleidt, seminars houdt, en diverse andere taken op zich neemt die
ver buiten het boekje van zijn officiële functie, secretaris, gaan. "Ik ben echt een manusje van alles', erkent
Cees.

Volgens Cees zit het ware probleem van kinderarbeid en genderongelijkheid vooral in het Indiase denken,
en daarom probeert Yojana samen met de Indiase partners die mentaliteit nu bij de jeugd te veranderen.
"Het doel van Yojana is om die denkknop op 'Aan' te krijgen". Zo makkelijk is het alleen niet: er zijn legio
misverstanden tussen het West en Oost. De kracht van Yojana zit dan ook in de hechte band die wordt
onderhouden met de Indiase partners. En deze kracht heeft wel degelijk resultaat gehad in de
projectgebieden: sinds de interventie van Yojana is het percentage van kinderen wat naar school gaat in de
122 betrokken dorpen van 50% naar 95% gestegen en is de kinderarbeid sterk afgenomen.

Nu er stabiliteit bereikt is op het vlak van onderwijs, wil Yojana zich in de toekomst nog meer inzetten voor
gendergelijkheid. Vanzelfsprekend stelt de Indiase bevolking Yojana's bijdrage aan het welzijn van kinderen
en vrouwen bijzonder op prijs. Een vertegenwoordiger van 120 kinderen die met steun van Yojana naar
school en de universiteit waren gegaan, zei pas nog tegen Cees: "Zonder jullie hadden we nog achter de
koeien gelopen."

Mensen die zich ook in willen zetten voor dit goede doel kunnen zich bij Yojana melden als vrijwilliger, zelf
acties op touw zetten, Nederlandse kinderen op scholen voorlichten over de situatie in India of stichting
Yojana financieel steunen via rekeningnummer 63 18 753. Meer informatie over stichting Yojana kunt u
vinden op http://www.yojana.nl
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