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Gearrangeerd huwelijk Renjitha uitgesteld
Yojana steunt in Davangere, Hospet en Mysore via BREADS projecten waar de
kinderen die al als kindarbeider tewerk waren gesteld een nieuwe kans krijgen
op een toekomst. Die kinderen krijgen de kans om zich in een hostel voor te
bereiden op een zo normaal mogelijke schoolopleiding. Ze wonen een jaar in
dat hostel en werken in dat jaar hard om het schoolniveau te halen dat bij hun
leeftijd past.
In januari waren er al meer dan honderdtwintig kinderen die na deze stoomcursus niet alleen de lagere school, maar
ook de high school tot een goed einde
hadden gebracht. En dat niet alleen,
deze jonge mensen studeerden allemaal
verder. Als één van hen, een meisje,
dan zegt: “Als BREADS en jullie er niet
geweest waren, had ik nu nog achter de
koeien gelopen”, weet je weer helemaal
waar je voor bezig bent.

lijk te arrangeren want hij wilde van de
verantwoordelijkheid voor zijn dochter
af. Ze moest maar trouwen met de zoon
van een oude vrouw uit het dorp. En zo
besloten de ouders.
Twee van onze oud-studenten informeerden de leiding van BREADS. Met vijf man

BREADS doet meer. Op al die plaatsen
zijn activiteiten om ouders en kinderen
er van te overtuigen naar school te gaan.
Kinderen krijgen steun in bijlesklassen en
er ontstaat steeds meer betrokkenheid bij
de bevolking.
Renjitha werd door haar vader gedwongen om op haar zeventiende te trouwen.
Vader hertrouwde nadat de moeder van
Renjitha overleed toen het meisje acht
was. Ze komt uit een dorpje waar nauwelijks verbindingen met de buitenwereld
bestaan. De lagere school gaat niet verder dan klas vier en voor de hogere klassen moeten de kinderen naar een dorp
dat 5 km verderop ligt. Veel ouders willen
niet dat hun kinderen zo ver moeten
lopen en halen ze van school.
Renjitha was ook een school-dropout
en kindarbeidster. Eén van de BREADS
werksters kreeg het voor elkaar dat ze
mee mocht naar het centrum. Daar studeerde ze goed. Ze heeft intussen haar
high school diploma.
Intussen besloot haar vader een huwe-

Dit jonge meisje heeft duidelijk minder
geluk dan Renjitha

trokken ze naar het dorp om de vader te
spreken. Die was niet thuis en ze spraken
met de stiefmoeder van het meisje en
met de dorpsoudste. Gelukkig koos de
dorpsoudste ook de kant van het meisje.
Later is er uitvoerig gesproken met de
vader en is hem gewezen op de consequenties. Besloten is om het huwelijk in
ieder geval twee jaar uit te stellen.
Meer over BREADS Davangere op
www.yojana.nl/index-watisyojana.htm en
klik op Partners. De Indiase website van
BREADS is www.breadsbangalore.org
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Van het bestuur
Dankzij een enorme gift van maar
liefst € 25.000 aan het eind van vorig
jaar kon Yojana zich qua ontvangsten
redelijk handhaven in dit eerste recessiejaar. Er gaat steeds meer energie
zitten in het op peil houden van de
ontvangsten. En dat gebeurt juist nu
we voor flinke uitdagingen staan met
het introduceren van een aanpak die
een model moet vormen om de seksegelijkheid in India te bevorderen.
Die aanpak is vernieuwend en ontmoette al waardering alsmede een
bijdrage van CORDAID in 2009 en
van IMPULSIS voor 2010. Dat niet
alleen. Omdat we wisten van haar
voorleesactiviteiten en haar betrokkenheid bij ontwikkeling van mensen
benaderden we Prinses Laurentien,
die met belangstelling kennis nam
van de initiatieven en ons hoog in de
UNESCO-organisatie introduceerde.
Intussen hebben we ook UNICEF
India benaderd. Wij hopen op inhoudelijke steun en op de mogelijkheden
van deze grote organisaties om een
positieve olievlek te creëren.
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We verwachten dat 2010 financieel
niet makkelijk zal worden. Maar we
lopen op iedere bal. Dus als u ons wilt
introduceren bij mogelijk belangstellende bedrijven, scholen en organisaties, waar dan ook in Nederland, zullen wij zeker achter uw bal aangaan.

20e verjaardag VN-conventie voor kinderrechten
Om de 20e verjaardag van de VN-conventie
voor kinderrechten te vieren, heeft
BREADS Davangere een aantal programma’s voor kinderen gelanceerd;
•
mensen middels de media bewust
maken van de rechten voor kinderen
•
op staatsscholen opleiding geven op
het gebied van kinderrechten
De media spelen een belangrijke rol bij
de bewustwording van de rechten van het
kind. Naar aanleiding van een interview
met iemand van BREADS heeft de plaatselijke pers een artikel gepubliceerd over
de slechte toestand waarin veel kinderen
noodgedwongen moeten leven.
Een andere strategie is de oprichting van
zgn. kinderrechtenclubs (“Child Rights
Clubs”). BREADS heeft inmiddels 70
van dergelijke clubs opgericht op een
aantal grote staatsscholen in de regio’s
Harapanahalli en Davangere Taluk.

Yojana op de Westerkoggeflora
De Westerkoggeflora is een jaarlijks georganiseerde bloemenshow met een
steeds wisselend thema. Dit jaar stond de bloemententoonstelling in het teken
van de millenniumdoelen die in 2000 door de Verenigde Naties zijn vastgesteld.
Bezoekers van de bloemenshow
maakten
naast de vele bloemensoorten kennis met deze
millenniumdoelen. Zoals
leven in een duurzaam
milieu, uitbannen van
armoede en honger, alle
kinderen naar school
en gelijke rechten voor
mannen en vrouwen.
Belangstellenden konden een bezoek brengen aan ‘Het Goede
Doelenplein’, waar organisaties uit de gemeente
Koggenland vertegenwoordigd waren. Yojana
was op het Goede
Doelenplein om aandacht te vragen voor haar actie ‘Campagne voor recht op (menswaardig) leven voor meisjes’. Ondanks dat de beurs geen fondsenwervend karakter
had, is er toch ruim 500 euro opgehaald voor de gezamenlijke goede doelen.

Kerstmarkt op basisschool de Kelderswerf
In de week voor de kerstvakantie organiseerde basisschool De Kelderswerf in
Obdam traditiegetrouw twee dagen een
kerstmarkt. Op deze kerstmarkt waren
allerlei lekkernijen te koop zodat de
ouders met hun kinderen op school konden eten. Daarnaast werden eigengemaakte werkjes van de kinderen verkocht.
De opbrengst van de kerstmarkt is altijd
voor een goed doel. Deze keer ging de
opbrengst naar onze actie voor het recht
op (menswaardig) leven voor meisjes.

Gezondheidsprojecten succesvol
In de regio rond Jahilal is het gezondheidsprogramma voor vrouwen in volle
gang. Naast de reguliere activiteiten zijn
er in augustus dertig vrouwen getraind
in het herkennen en -nog belangrijkerhet voorkomen van diverse vormen van
kanker. Gezonde en gevarieerde voeding
speelt hierbij een belangrijke rol. Dat dit
ook met beperkte middelen gerealiseerd
kan worden, bewijst dit programma.
Een slechte hygiëne is letterlijk een voedingsbodem voor ziekten. In navolging
van de training van vorig jaar, hebben
in Motewadi 34 vrouwen uit verschillende dorpen metselles gekregen, die ze
meteen zeer nuttig in de praktijk hebben
gebracht door het bouwen van een serie
nieuwe toiletten. Hiermee komt het aantal
toilethokjes inmiddels uit op ongeveer
200. Een resultaat om trots op te zijn!
Wilt u meer lezen over deze projecten,
de overige activiteiten in Jahilal en de
resultaten?
Ga naar:
http://www.yojana.nl/index-projecten.htm
en klik op:
Gezondheidsproject door vrouwen.

Judo en korfbal in India
We werken hard aan het verbeteren van de positie van meisjes op het
Indiase platteland. Dat is heel hard nodig.
De aanpak, die we samen met de Indiase partnerorganisaties ontwikkelden, is
gebaseerd op één van de stellingen van onderwijskundige en Yojana-adviseur
Prof.Dr. Jaap Schouten: “Ervaren is niet een manier van leren; het is de enige
manier.” Om kinderen te laten ervaren dat meisjes en jongens heel goed en
gelijkwaardig kunnen samenwerken, willen wij ze in de gelegenheid stellen om
samen te sporten. We kozen voor judo en korfbal. In december heeft lerares lichamelijke opvoeding en voormalig judoka Ageeth Bakker de basisbeginselen van die
sporten bijgebracht aan vijftien jongeren, die daarmee verder kunnen gaan in hun
dorpen. De reacties uit India op haar aanwezigheid zijn hartverwarmend. Ageeth
is nu druk bezig om op de situatie toegespitst lesmateriaal te schrijven. Haar eigen
verslag over de training met foto’s vindt u op www.yojana.nl/project-vrouw-genderjudokorfbal.htm.
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Yojana garandeert dat
iedere gift zonder inhouding
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Graanbank helpt 120 families
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Jalihal is een droog gebied. Er valt normaal maar 400 mm regen per jaar. Dat is ongeveer de helft van de Nederlandse
neerslag. Maar in Jalihal valt de regen ook nog eens in de moessonperiode van drie maanden. De rest van het jaar is het
gegarandeerd droog.
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Vanaf 2007 is de regen helemaal weggebleven. Dat betekende dat de boeren
niets konden oogsten. In 2009 maakten
de mensen dan ook snel gebruik van
een paar kleine buitjes om hun granen
te zaaien. Helaas viel er eind september
in drie dagen meer regen dan gemiddeld in een jaar. Onderstaande foto toont
het normaal kurkdroge gebied compleet
overstroomd. Deze overstroming veroorzaakte veel schade aan de onderkomens
van de mensen en het pas ingezaaide
graan spoelde volledig weg.

Partner YPS vroeg ons te helpen met een
graanbank. Met hulp van een paar trouwe
donoren konden we de hulp realiseren.
De mensen kunnen graan lenen bij de
graanbank en moeten hun lening ook
weer in graan aflossen na de volgende
oogst. Hiermee voorkomen we dat ze
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moeten gaan lenen bij geldschieters die
belachelijk hoge rentepercentages vragen.
In zes dorpen heeft YPS graanbankcomités gevormd. De helft van de leden zijn
vrouwen. De comités hebben volgens op
een behoorlijke manier vastgestelde richtlijnen de gezinnen aangewezen die voor
steun uit de bank in aanmerking komen.
Tot nu toe kregen 120 families ieder 100
kg graan. We hopen binnenkort de tweede distributieronde te organiseren.

De bevolking is ongelofelijk blij met deze
tijdige noodhulp. Partner YPS wil de hulp
uitbreiden naar meer dorpen en is nu druk
bezig om een waterdicht systeem van
terug”betalen” te ontwikkelen om in de
toekomst zelf aan dit soort calamiteiten
het hoofd te kunnen bieden.
Op de foto Karel Roos van Impulsis die
ter plaatse was in verband met het genderproject. Hij deelde de eerste zakken
graan uit.

Sponsorplons Enkhuizen
De Stichting Enkhuizen voor Ontwikkelingssamenwerking organiseerde zaterdag 23 januari de Sponsorplons in het binnenbad
Enkhuizerzand. Maar liefst 128 kinderen van de Enkhuizer basisscholen zwommen - gesponsord door ouders, vrienden en
bekenden - zoveel mogelijk baantjes. Alle leerlingen van groep 3 tot en met groep 8 konden meedoen. De opbrengst was een
mooie € 4.500, die in samenwerking met Yojana voor het tweede jaar naar een scholings- en opvangproject voor straatkinderen
in Mysore (India) gaat.
Op www.yojana.nl staat een uitgebreid verslag van wat er met de opbrengst van vorig jaar is gerealiseerd.

