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Voorwoord

2010 zit er weer bijna op. Er is 
dit jaar veel tijd gaan zitten in het 
ontwikkelen van het project waar-
mee we werken aan een betere 
toekomst voor de meisjes in de 
plattelandsgebieden
Natuurlijk kunnen we eeuwenlan-
ge scheefgroei niet in één jaar 
ongedaan maken. Maar de resul-
taten zijn hoopvol. Onze partners 
zien een enorme verandering in de 
houding van de ouders. Dezelfde 
ouders die vroeger hun zonen en 
dochters niet eens toestemming 
gaven om samen thuis te spelen, 
genieten nu echt als ze meisjes 
en jongens samen zien sporten. 
En de jeugd past zich nog sneller 
aan. Ze leven niet meer in geïso-
leerde werelden, maar ze praten 
met elkaar. 
Resultaten die energie geven!!

Op zoek naar een bijzonder cadeau? 
Geef of vraag een envelop met inhoud!
Yojana Projecthulp verkoopt sinds kort prachtige fotokaarten. Deze kaarten zijn 
niet zomaar presentjes. Met het kopen van deze kaarten doet u een bijdrage waar 
mensen in India echt iets aan hebben. Met zo’n cadeau geeft u een jarige, jubilaris 
of het bruidspaar dus écht een envelop met inhoud. 

VRAAG een envelop met inhoud
Heeft u wat te vieren, geeft u een feest 
en u wilt niets voor uzelf vragen? Wilt u 
met uw jubileum of verjaardag iets extra’s 
doen? Stuur deze kaarten dan mee met 
uw uitnodiging en laat uw gasten op deze 
manier weten dat het cadeaugeld een 
speciale bestemming heeft.

GEEF een envelop met inhoud
Bent u op zoek naar een origineel 
cadeau? Geef dan een envelop met 
inhoud! Door de kaarten uit onze web-
shop te kopen doet u een bijdrage waar 
mensen in India echt iets aan hebben. 
En door de kaarten cadeau te geven laat 
u de jarige, jubilaris of het bruidspaar 
weten dat het kadogeld een speciale 
bestemming heeft. 

Heeft u interesse in deze kaarten? Mail ons dan info@yojana.nl. Meer informatie vindt 
u binnenkort op onze website www.yojana.nl.



Het onderwijs in ruraal India was altijd 
sterk gericht op het stampen van feiten. 
Er was geen of nauwelijks aandacht voor 
begrip. Samen met de partners proberen 
we aandacht voor begrip te krijgen. Dat 
betekent ook een heel andere aandacht 
voor de kinderen. Ze serieus nemen. 
Twee jaar geleden hebben de onderwijs-
kundigen Prof.Dr. Jaap Schouten en Drs. 
Erny Smeets een training gegeven aan 
de leerkrachten in de Yojana projectge-
bieden. Die leerkrachten konden voor 
het eerst in hun leven zelf verschillende 
methoden van benadering ervaren. De 
reacties waren toen al heel positief. Onze 
projectpartners hebben gevraagd of Jaap 
en Erny nog een keer langs konden 
komen. Nu om eigen SEDT en YPS men-
sen op te leiden als trainer van leerkrach-
ten en van anderen die veel met kinderen 
te maken hebben. Hieronder deelt Jaap 
een deel van zijn ervaringen met ons.

De inhoud en betekenis van de drie 
regels in het kader hebben de onder-
grond gevormd van twee trainingen. De 
staftraining, waar Erny het voortouw 
had en de trainerstraining waar Jaap de 
meeste inbreng had. Beide trainingen zijn 
geslaagd, hoewel veel aanpassing van 
hen beiden nodig was.

“De twee eerste dagen werd de staf-
training gehouden voor ongeveer twintig 
mensen: acht mensen van YPS, negen 
van SEDT en drie afkomstig van Don 
Bosco.
De Appreciative Inquiry methode die 
Erny door middel van een presentatie 
en opdrachtenboekje hanteerde werd 
heel goed en enthousiast ontvangen. De 
insteek van de methode is niet een pro-
bleembenadering maar de uitdaging om 
persoonlijke wensen en dromen en talen-
ten te benoemen en met elkaar te delen. 
De deelname was hartverwarmend en 
naar het oordeel van de mensen ingrij-

pend en soms ook emotioneel.
Aan het einde van de training werd een 
enveloppe uitgereikt - met het adres van 
Erny erop geschreven - met het verzoek 
om in februari 2011 een brief te schrij-
ven over datgene wat als gevolg van de 
inzichten en actieplannen veranderd is in 
het leven van mensen. Deze benadering 
was een goede en zelfs onmisbare start 

voor de trainerstraining, omdat mensen 
de verantwoordelijkheid voor hun eigen 
ontwikkeling terug gegeven werd. De ver-
toonde film ”As it is in heaven” die 
bedoeld was als inspiratiebron, maakte 
diepe indruk en rondde het geheel af.

In de drie volgende dagen, 22 tot en met 
24 november, werd een trainerstraining 
gegeven aan achttien personen, van wie 
vijf mensen ook de staftraining hadden 
gevolgd. Het merendeel stroomde in en 
bleek niet in staat of durfde geen Engels 

te spreken. We moesten onze verwachtin-
gen loslaten en het niveau van de training 
aanpassen tot een ‘recht-toe-recht-aan’ 
training, waarin geoefend werd met basis-
vaardigheden, die bruikbaar zijn voor lera-
ren in de klas.
Op 25 november werd door de trainers 
een ontwerp gemaakt voor een twee-
daagse training voor twintig leraren. Niet 
iedereen uit de groep voelde zich al staat 
om een aandeel daaraan te leveren. 
Aparna besloot daarop een indeling te 
maken in observatoren en uitvoerders. 

Aparna Kunte verdient een grote pluim 
voor alle rollen die ze tijdens de trainings-
dagen op zich genomen heeft: vertaalster 
van Engels in twee talen, tijdbewaak-

ster, theeregelaarster, ‘tension reducer’, 
fotografe, certificatenmaakster en zoveel 
meer. Evenals Padmanabh Kelkar, een 
man met een heldere onderwijsvisie die 
heel veel werk achter de schermen en als 
vertaler heeft verricht. Zonder deze beide 
waardevolle mensen was de training uit-
gelopen in chaos.

Beide trainingsdagen voor leraren verlie-
pen vlekkeloos. Er heerste een ontspan-
nen en plezierige sfeer. Iedereen deed 
vol enthousiasme mee. Er waren originele 

Tell me and I forget,

 Show me and I remember,

  INVOLVE me and I UNDERSTAND.

Werk in duo’s. Erny links achteraan



energizers, waaronder het zingen van 
liederen en het fysiek tonen van attitudes. 
Prachtig!

Na de eerste trainingsdag voor leraren 
heb ik een paar feedback opmerkingen 
gelanceerd met als startvraag: “Did you 
feel comfortable?” Na de tweede dag gaf 
ik persoonlijke feedback aan de zes uit-
voerders naar aanleiding van door Erny 
en mij geobserveerde persoonlijke kwa-
liteiten. Die kwaliteiten overtroffen onze 
verwachtingen.

Ter afsluiting ontvouwde Raja, (Narayan 
Vasant Deshpande is zijn officiële naam) 
zijn plan voor vervolgonderwijs en vor-
ming aan trainers.” 

Jaap Schouten
Een trainingsoefening met Jaap en Erny; leerkrachten en aspirant trainers

Onze partner YPS uit de regio Jalihal 
heeft ons verslag gedaan over de ont-
wikkelingen op het gebied van gezond-
heidszorg. Wij zijn blij te kunnen mel-
den dat in elk dorp inmiddels door het 
merendeel van de families aandacht 
wordt geschonken aan een gezonde(re) 
levensstijl.

Het gezondheidsproject bestaat uit ver-
schillende facetten, waarvan preventie 
een speerpunt is. Op de eerste plaats is 
natuurlijk goede voeding van groot belang, 
maar ook door een betere persoonlij-
ke hygiëne kunnen veel ziekten worden 
voorkomen. Zo is baarmoederhalskanker 
vaak het gevolg van wisselende seksuele 
contacten in combinatie met een gebrek-
kige persoonlijke hygiëne. 

De zogenaamde “barefoot doctors”, spe-
len een belangrijke rol bij het genezen van 
minder ernstige ziekten. Deze vrouwelijke 
lekendokters zijn inmiddels in staat om 
meer dan twintig klachten te herkennen 
en adequaat te behandelen. Daarnaast 
geven zij hun kennis over het belang van 
hygiëne en gezonde voeding door aan 
andere vrouwen. 

Slangenbeten
Omtrent slangenbeten heersen er nog 
veel misverstanden. Bijgeloof speelt hier-
bij een prominente rol. Mensen denken 
dat alle slangen per definitie giftig zijn. 
Een beet van een slang wordt gezien als 
straf voor slecht gedrag in een vorig leven. 
Dit idee wordt in stand gehouden door de 
Godman (medicijnman), die er belang bij 
heeft om welke slangenbeet dan ook te 

behandelen. Omdat de meeste slangen-
beten niet giftig zijn, lijkt de medicijnman 
succesvoller dan hij in werkelijkheid is. 
Er kunnen veel mensen worden gered als 
zij zich na een slangenbeet snel tot een 
reguliere dokter zouden wenden. Ook hier 
werkt YPS aan. 

Gezondheidsproject 
werpt z’n vruchten af

Een barefoot doctor behandelt een eenvoudige klacht

Voorlichting aan andere vrouwen
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Giften 
Yojana garandeert dat  

iedere gift zonder inhouding 
van kosten ten goede komt 

aan de projecten.

giro  63 18 753

Op 9 oktober jl. vond in Davangere een 
massahuwelijk plaats met meer dan 
duizend paren. Hieronder waren maar 
liefst 69 huwelijken met meisjes jonger 
dan 16. 

Hoewel kindhuwelijken wettelijk niet zijn 
toegestaan, vond de ceremonie plaats in 
het bijzijn van de minister van volksge-
zondheid en gezinszaken van de desbe-
treffende deelstaat. Kindhuwelijken zijn in 
India strafbaar, maar helaas niet ongeldig. 
Onze lokale partner Don Bosco doet 
er dan ook alles aan om dit onderwerp 
onder de aandacht te houden. Zij roepen 
ter plaatse iedereen op om zich vooral 
uit te spreken tegen deze schending van 
kinderrechten. Clubs voor kinderrechten, 
oftewel Child Rights Clubs, zijn hiertoe 
een belangrijk middel.  

Toch positieve ontwikkelingen! 

Child Rights Clubs zijn inmiddels actief 
op meer dan honderd scholen. Naast de 
maandelijkse bijeenkomsten onder lei-

ding van Don Bosco heeft er in hetzelf-
de district een driedaags trainingskamp 
plaatsgevonden. Er namen ongeveer 100 
kinderen deel, waarvan maar liefst bijna 
de helft meisjes.Het hoofddoel van de 
bijeenkomst was de kinderen leren zich te 
uiten. In India spelen ouders niet met hun 
kinderen omdat ze denken dat hun gezag 
daarmee ondermijnd wordt. Kinderen 
worden dus onvoldoende gestimuleerd in 
hun ontwikkeling. Zij worden letterlijk door 
volwassenen niet “gehoord”. 

Tijdens de trainingen leren de kinderen 
dat zij ook rechten hebben en dat zij zich  
best mogen verzetten tegen kinderarbeid 
en een huwelijk op veel te jonge leeftijd. 
En dat ze deze ideeën vooral ook moeten 
uitdragen naar hun broertjes en zusjes. 

Aantoonbaar resultaat YaR
(Youth at Risk) Day 2010

Tijdens de door Don Bosco georganiseer-
de YaR-dag op 20 november hebben 1500 
kinderen een petitie aangeboden aan de 

vertegenwoordigers van het Ministerie 
van Arbeid om aandacht te vragen voor 
kinderen die moeten werken onder mens-
onterende arbeidsomstandigheden.

Als reactie hierop hebben drie weken later 
vier arbeidsinspecteurs een aantal bedrij-
ven even buiten Davangere bezocht waar 
kinderen werden ingezet voor de zaadver-
edeling. Zij hebben de kinderen ter plekke 
bevrijd en een proces aangespannen 
tegen de desbetreffende werkgevers. In 
overleg met de ouders zijn deze kinderen 
terug naar school gegaan.  

Het was de eerste keer dat het Ministerie 
van Arbeid zover gegaan is om zélf actie 
te ondernemen tegen kinderarbeid. Een 
hoopgevende ontwikkeling!  

Kinderrechten nog steeds geschonden

Protestrally tijdens YaR Day

Donaties

Tot onze grote vreugde heeft Yojana 
de laatste maanden een aantal grote 
bijdragen ontvangen voor het pro-
gramma EDU-Key Dit is een enorme 
opsteker in een tijd waarin het wer-
ven van fondsen niet makkelijker is 
geworden. Met EDU-Key streven we 
samen met onze partners gedrags-
veranderingen na. En om die te rea-
liseren zijn echt een paar jaar nodig. 
Begrip moet op school veel belang-
rijker worden dan feiten stampen. 
De denkknop van kinderen moet op 
AAN en dat kan alleen als ze serieus 
worden genomen en zich veilig voe-
len. En natuurlijk moeten meisjes en 
jongens eindelijk een gelijkwaardige 
behandeling krijgen. 


