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In januari gaat Cees Tompot weer naar India toe. De Hensbroeker is bestuurslid van de stichting Yojana Projecthulp en zet zich al dertig jaar in om de positie
van vrouwen en kinderen in het Aziatische land te verbeteren. ,,Het is belangrijk om elkaar regelmatig te zien en om zaken op elkaar af te stemmen.''

Yojana is voortgekomen uit Wereldkinderen en staat sinds 1991 op eigen benen. ,,Toen ik dertig jaar geleden bij de club kwam, hadden ze al verschillende projecten in India.
Maar als vrijwilliger moet je je leren beperken. Er zijn zoveel mensen die hulp nodig hebben en je kunt niet overal zijn. Het is beter om je volledig te concentreren op een paar
doelen.''

'Yojana' is een woord in de taal van de deelstaat Maharshtra en betekent visie of project. ,,Ik geloof dat er in India 26 officiële talen zijn. Wij redden ons heel aardig in het
Engels.'' De stichting is werkzaam in de deelstaten Maharshtra en Karnataka, met Mumbai en Bangalore als respectievelijke hoofdsteden. Het is een uitgestrekt gebied in het
midden- en zuidwestelijk deel van India.

,,We zijn gestart met het opzetten van discoverycentra. Om kinderen te leren nadenken. Vrouwen worden al ik weet niet hoe lang gezien als gebruiksvoorwerpen. Dat is een
proces van eeuwen geweest, een in het verleden door overheersers ingevoerde manier van denken. Dat verander je niet in een paar jaar. Via de discoverycentra (die Curi-o-
city Centra worden genoemd, red.) willen we kinderen bereiken. Opdat ze zich bewust worden dat de rolverdeling anders kan.''

Het hele verhaal staat dinsdag in het Dagblad voor West-Friesland/Enkhuizer Courant.

zondag 03 oktober 2010
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