Kerstbrief 2020
Het jaar 2020 is voorbij en het seizoen van Kerstmis staat voor de deur. Hierbij onze kerstwensen
en een voorspoedig nieuwjaar 2021, van alle zusters en begunstigden.
Als we Kerstmis vieren, spreekt hieruit onze dankbaarheid jegens God voor zijn voorzienigheid:
voor zijn liefde, barmhartigheid, bescherming, vergeving en aandacht. Zijn Zoon Jezus, onze
redder, wordt onder ons wederom geboren als een kwetsbaar, nederig kind. Hoewel Covid-19 de
mensheid heeft getroffen en het wereldbeeld heeft veranderd, is het redden van levens nu een
overheersende factor geworden. We geloven dat de gever van het leven, het leven zal herstellen.
Het licht van de wereld, de Christus zal komen, een sprankje hoop geven en ons nieuwe
manieren en middelen laten zien om weer gezond leven te bereiken, ook voor de meest arme
mensen.
We worden nu sterk herinnerd aan de tijd van Moeder Baptista en de manier waarop zij
reageerde op de heersende realiteit. Toen waren het vooral de mensen met lepra.
Al onze 30 buitenstations nu staan ten dienste van de armen en minder bevoorrechte mensen.
Zonder onderscheid te maken tussen hun kaste, geloof en religie.
Speciale gasten en innovatie in ons werk: oktober 2019 bezochten Thea en Robert het Social
Welfare Centre, vlakbij buitenstations en in Odisha Mission (oosten van India) een buitenstation.
Het was voor ons een belangrijke gebeurtenis; ze landden op 22 oktober in Indore en vertrokken
dezelfde dag naar Odisha, een van de missies namelijk Ponkodihi. Het weer was slecht, er was
geen elektriciteit en zonlicht kon hierdoor niet opgeladen worden. Daarom hadden we
vergaderingen en planning met kaarslicht dat echt ongebruikelijk was. Maar Robert en Thea
wilden graag de dorpen bezoeken; er waren meerdere ontmoetingen met mensen, Robert sprak
over sanering, gezondheid en hygiëne, landbouw en onderwijs. De dorpelingen waren
opgewonden om naar hen te luisteren en momenteel werken ze samen met ons, de zusters en de
begeleiding van Robert en Thea erbij.. Er is geen elektriciteit in het dorpje Kusumdhi en geen
boorputsysteem. Nu zijn de voorbereidingen aan de gang om 5 wasruimtes te bouwen. Voor
iedere familie apart een wasruimte met wc. Een nieuwe manier van landbouw en kortdurende
opleidingen voor jongeren en vrouwen wordt gepromoot voor een betere economie van de
huishouding. En zonnelampen voorzien 15 kinderen en hun familie van licht in de avond om na
schooltijd nog te studeren. Er is geen hostel voor de meisjes en dus kunnen veel meisjes niet
verder studeren na de laagste klassen te hebben gevolgd. In overleg met de Stichting openen we
nu een meisjeshostel, waar de kinderen veel profijt van zullen hebben. Samen met de Stichting
zijn we begonnen met fondsenwerving voor vervolgonderwijs voor de kinderen. En misschien is
het mogelijk meer lampen aan te schaffen met panelen erbij.

 

Het jaar 2020 begon met een nieuwe benadering van het verlenen van onze diensten aan de
allerarmste mensen, namelijk de verschuiving van niet enkel middelen geven maar vooral samen
met de mensen naar oplossingen zoeken. En vervolgens de mensen begeleiden bij de uitvoering
ervan. Zowel Robert als Thea blijven ons voorlopig intensief begeleiden. Dit geweldige en

belangrijke veranderingsproces is mogelijk met het innovatieve idee van Thea Didi en Robert de
expert. Hun bezoek heeft hieraan een belangrijke bijdrage geleverd. En we zitten er nu nog volop
in.
Thea en Robert hebben onze ogen weer opnieuw geopend en ons bewust gemaakt van het belang
van duurzaamheid en samen met de meest arme mensen te werken aan zelfstandig worden voor
hen. We moeten ons concentreren op het huidige lopende proces en samenwerken met de
regering en plaatselijke welzijnswerken.
De belangrijkste focus van deze periode is voor ons als Congregatie dat wij ons als zusters van
Saint Joseph Sevika Sanstha krachtiger opstellen. Onze eigen identiteit meer uitstralen als het
ware.
Ons toekomstplan is om het project ‘Van doneren naar investeren’ ook vorm te gaan geven in de
andere missiestations. Stap voor stap kunnen onze begunstigden steeds beter op eigen benen
staan en zo ook bijdragen om er voor elkaar te zijn.
Ik ben de Nederlandse Stichting erg dankbaar dat ze Thea en Robert de kans hebben gegeven om
ons en buitenstations te bezoeken. Hoewel de bezoektijd beperkt is geweest, zijn in Nandanagar
en Indore ook dorpen met melaatse mensen bezocht zoals Ischawaas, landbouwbedrijven in het
dorp Palia en zijn er ontmoetingen met collega's en zusters geweest..
Mijn hartelijke dank aan ieder van u, want zonder uw steun en donatie kunnen we de behoeftigen
minder goed helpen.
Moge het kindeke Jezus vrede, vreugde en voorspoed brengen in de komende dagen en het
komende jaar!

 

Gelukkig Kerstfeest en een Voorspoedig Nieuwjaar 2021!
Met de beste wensen Zr. Ansumala Kerketta SJS
voor Social Welfare Centre.

Wilt u de website van de Stichting bezoeken, ga naar https://ssckerkpad.nl
De Stichting begeleidt het project ‘Van doneren naar investeren”. In de maandelijkse verslagen
en reports van de zusters uit India leest u over hun werkervaringen.

