Mogen meisjes meedoen?
Stel u zich voor, u leeft op het Indiase platteland. Ziet u het
voor u? Een stoffig gebied met geiten en soms een koe. Met
hard werkende mannen en zwoegende vrouwen. Onder de
boom op het plein spelen jongens. Meisjes? Nee, meisjes
spelen niet, die werken thuis of op het land. Ze helpen hun
ouders.
Suryakant Kulkarni (een van onze partners in India) zei:
“Gelijkheid van jongens en meisjes was nieuw voor de dorpsbewoners. Vrouwen en meisjes werden beschouwd als gebruiksvoorwerp, als minder dan jongens. Jongens en meisjes leefden
in verschillende werelden. We dachten: ‘Als we gelijkheid willen,
moeten we beginnen bij schoolkinderen’. Mensen leren het best
door te ervaren, daarom introduceerden we gemengde sporten.
Korfbal en judo. Daarin speelt respect een belangrijke rol.“

Nog maar kort geleden moesten meisjes poetsen en sloven. En
wachten tot ze gingen trouwen en dan voorgoed weg bij hun
familie. Voor meisjes wordt het langzaam beter. Rennen, doen
wat ze wilden, dat mochten alleen hun broers. Jongens hoefden
niet te helpen. En die kregen wél melk in hun thee…

Samen sporten, samen leven
De Indiase partners van Yojana hebben al eerder de ouders

dat jongens en meisjes samen sporten ongehoord. Het

in onze projectdorpen overtuigd dat ook meisjes naar

betekent gelijk zijn en dat is voor veel mensen daar een

school moeten. Ze waren dat niet gewend, de moeders

nieuw idee.

gingen zelf nooit naar school. Waarom zou hun dochter
dan wel…? Ze zien nu dat het beter is voor iedereen als

Invoeren van gemengd sporten was wel heel spannend.

ook meisjes naar school gaan. En het helpt: langzamerhand
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eerst ook moeilijk om trainers te vinden. Maar het is gelukt.
Jongens en meisjes sporten nu samen en het wordt steeds
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Wij vertellen daar graag meer over, maar richten ons nu
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even op de kinderen.
Ook de ouders zijn veranderd. Dezelfde ouders die het
Als jongens en meisjes samen sporten, gaan ze het gewoon

vroeger niet eens goed vonden als hun eigen zoon en
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meisjes en jongens samen zien sporten.

In dit blad besteden we veel aandacht aan het samen door meisjes en jongens sporten dat een sterk positieve invloed heeft op
het overbruggen van de kloof tussen de geslachten. Een kloof die onoverbrugbaar leek, maar het toch niet is. Natuurlijk willen
we doorgaan en zelfs uitbreiden. Om veertig kinderen per dorp aan het judoën en korfballen te krijgen is € 1250,- nodig. Een
set sportkleding kost € 22,- inclusief schoenen. Misschien een mooi kerstcadeau? Als u met straat, familie, club of school een
heel dorp voor uw rekening neemt zorgen wij voor het door u gewenste logo op de shirts.

Doe mee...

Foto boven:
Het logo van College Vos in Schiedam prijkt al op de shirts.

Het gaat dus goed en we willen dit uitbreiden naar andere
dorpen. Maar de mensen in de 122 dorpen van het projectgebied zijn straatarm. De kinderen hebben meestal maar één
paar kleren, daarmee moeten ze ook naar school. Een scheur
is een ramp. Daarom willen we de kinderen een set stevige
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sportkleren geven: shirt, broek, schoenen en een pet tegen
stof en zon. En judomatten, ballen en korfbalspullen. Dat kost
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per dorp voor 40 kinderen € 1250.

... dan doen wij dit voor u:

Als u een dorp sponsort, printen wij uw logo op de shirts.
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Natuurlijk zorgt Yojana voor foto’s op locatie (ook met uw
logo close-up in beeld) om te delen met uw relaties.
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U vindt meer informatie op: www.yojana.nl en op www.indianet.nl/in-gelijkerechten.html.
Bent u geïnteresseerd? Als u ons belt of een e-mail stuurt naar info@yojana.nl, nemen wij graag contact met u op.
Natuurlijk staan wij ook open voor uw ideeën. Die bespreken wij ook graag met u.
PS: als u een of meer dorpen sponsort, krijgt u een plaats in de Yojana Ereloge op onze site!
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Op advies van Yojana zijn we hier op het Indiase platteland drie jaar geleden met gemengd sporten begonnen. Het
idee om sport te gebruiken om de kloof tussen jongens en meisjes te overbruggen, was een hele stap voor ons. Toch hebben we de ouders van tien meisjes ervan kunnen overtuigen om hun dochters, ver van huis, naar een drieweekse training
te laten gaan om daarna zelf de jeugd in de dorpen te kunnen trainen. Er gingen ook vijf jongens mee. Eigenlijk beseften
ook de ouders niet goed wat voor soort training het zou zijn. Maar toch steunden ze hun dochters. Toen de meisjes terug
waren, was het vooral voor de moeders een schok om hun dochters met jongens te zien sporten. Te zien worstelen nog
wel. De meisjes noemden het judo. Daar had geen enkele ouder ooit van gehoord. We hebben demonstraties in de dorpen
georganiseerd. Vooral de moeders vonden het toen prachtig om te zien dat hun dochters iedere jongen konden verslaan.
“Mijn dochter zal nooit door een jongen worden aangevallen. Ze kan zich nu goed verdedigen.”
De bal begon te rollen. Geen van de ouders in de eerste zes dorpen waar we begonnen maakte bezwaar tegen dit
nieuwe gemengde sporten. Later lieten we ook korfbal zien; dat werd nog makkelijker geaccepteerd. Langzaam breidden we de activiteiten uit naar andere dorpen. Steeds meer meisjes en jongens deden mee. We begonnen sportkleding te
verstrekken omdat de kinderen anders in hun vaak enige paar kleren moesten sporten. En natuurlijk was dit een enorme
stimulans voor kinderen om mee te doen. Het gemengd sporten is echt een beweging geworden. Meisjes spelen nu heel
vrij samen met de jongens
De resultaten zijn duidelijk te zien. De mensen hebben dit samenspelen van meisjes en jongens veel sneller geaccepteerd dan we durfden te dromen. We zien een enorme sociale verandering. Vele honderden ouders, die dat eerst niet
deden, accepteren nu dat meisjes en jongens met elkaar omgaan. Zelfs aanraken accepteren ze. Meisjes en jongens gaan
nu ook na het sporten en in de klas ontspannen met elkaar om. Het gevoel dat ze tot verschillende soorten behoorden
bestaat niet meer. Vroeger liepen ze strikt gescheiden naar school. Nu is het één vrolijk kwebbelende groep.
De ouders accepteren deze verandering niet alleen, ze stimuleren haar. Ze sturen hun dochters naar het sportveld.
Dat is een enorme verandering in hun denken. Het zijn dezelfde ouders die hun dochters voorheen verboden om met
klasgenoten te praten. Nu staan ze te juichen als ze samenspelen met jongens.
Al jaren probeert de overheid programma’s te starten om de gelijkheid tussen de seksen te bevorderen. Zonder veel
resultaat. Maar nu zien we die resultaten wél door onze gemengd sport en andere activiteiten. Duizenden volwassenen
denken nu na over het onderwerp en ze denken met ons mee.
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