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1. Project ‘Van doneren naar investeren’
Project ‘Van doneren naar investeren’ 

Ingaande december 2019 heeft het bestuur van de de Stichting besloten zich 
actief in te zetten in het behalen van de doelen van de Stichting. Hiertoe is het 
project ‘Van doneren naar investeren’ opgezet in gezamenlijk overleg met de 
zusters. 

Nu twee en een half jaar later heeft het bestuur samen met de projectontwik-
kelaar een bezoek aan de projecten gebracht. Tevens zijn er nieuwe project-
en opgezet. 

Middels deze brief willen wij u graag informeren hoe ver de projecten zijn en 
aantonen dat er daadwerkelijk vooruitgang is geboekt tot nu toe. Tevens zijn 
nieuwe projecten opgezet. Tot december 2024 loopt het project ‘Van do-
neren naar investeren’. Hieronder vallen de volgende projecten: 

Welke projecten lopen er nu:

 1. De bouw van het hostel in Ponkodihi.

 2. Hygiëne projecten.

 3. Sanitaire voorzieningen in de vorm van latrines bouwen,  
  toiletten en wasgelegenheid.

 4. Samen met Wilde Ganzen de solarlampen (350) aan kinderen uitdelen en later    
  de solarpanels met irrigatiepompen (4) aan de ouders.

Welke projecten zijn er in voorbereiding:

 1. Voeding voor moeder en kind, op 3 plaatsen, Ponkodihi, Nuagaon en Bargaon.

 2. Samen met Wilde Ganzen uitbreiding solarpanels en irrigatiepompen, Ponkodihi en mogelijk ook  
  andere plaatsen.

 3. Assam, nu niet kunnen bezoeken maar hier ligt een vraag op het gebied van educatie, onderwijs aan  
  kinderen.

 4. De praktijkschool in Ponkodihi, opzetten van trainingen, moeder en kindzorg, composteren, land  
  bouw, jongeren die een beroep gaan leren, zowel jongens als meisjes.

 5. Projecten op gebied van health-care en dan vanuit de plattelandssituatie, de zorg vanuit de ‘hut’ als  
  het ware.

Alle projecten betreffen landbouw, educatie, voeding, sanitaire voorzieningen en gezondheidszorg. In 6 staten van 
India en wel op 35 posten. Deels zijn het missiehuizen vanuit waar de zusters werken. 

Wij hebben gedurende deze reis het oosten van India en wel Ponkodihi bezocht en in de staat Chattisgargh Nu-
agaon, Jashpur, Bargaon en vervolgens weer terug naar Indore waarvanuit we ook nog enkele projecten hebben 
bezocht. Zoals Palia, de boerderij van de zusters zelf. 
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1.

Het hostel (donatie van de Stichting) in Ponkodihi is in coronatijd gebouwd waarvoor zeer veel waardering  
onzerzijds! Het hostel ligt bij het missiehuis en het is een plek waar kinderen zich uit kunnen leven. Kinderen die thuis 
bij de hut eigenlijk niets hebben. Er ligt een prachtige vloer waar ze kunnen dansen en plezier kunnen maken. 

Tijdens ons bezoek is het hostel geopend en gezegend door bisschop Kishore Kumar Kujur van Rourkela en omgev-
ing. We hebben een mooie dienst mogen meemaken. De kinderen en iedereen die het wilde, kreeg een gratis rijst-
maaltijd. 

De bedoeling is dat er straks zo’n 150 meisjes door de week kunnen slapen. Vanaf een bepaalde leeftijd mogen 
jongens niet meer bij meisjes slapen en de meisjes hadden hier in Ponkodihi geen slaapgelegenheid. Nu is er en 
prachtig hostel en dat zo groot is dat er nu ook een praktijkschool voorbereid wordt. De ruimtes zijn hier aanwezig en 
de mensen, bijv. de boeren, kunnen elkaar hier ontmoeten. De zusters gaan expertise opdoen in o.a. landbouw en 
trainingen geven. Ook zal voeding extra aandacht krijgen. Moeder en kindzorg. Stap voor stap mooie ontwikkelin-
gen met als doel uit de armoede te komen. Middels het opdoen van kennis is het mogelijk een beroep te leren en op 
deze manier uit de armoede te komen. Daar werken we met z’n allen aan, ook u vanuit de donatie die u maandelijks 
geeft. 

2.
Hygiëne projecten zijn er in groot aantal door de zusters opgezet. Eigenlijk nog voor dat Corona uitbrak. De kin-
deren en ouders hebben geleerd hoe zorgvuldig hun handen te wassen en er daadwerkelijk ook zeep bij te gebrui-
ken. Als u bedenkt dat de meeste mensen geen toilet hebben en hun behoeften eigenlijk altijd in ‘het veld’ doen.. Om 
te voorkomen ziek te worden is een goede handhygiëne essentieel. 
Veel mensen kiezen er niet voor het beetje geld dat ze hebben te besteden aan zeep. Preventie en uitleggen waarom 
dit wel belangrijk is, is een belangrijke taak van de zusters. 

3. 
Is Kusumdihi, een dorpje in het buurtdeel Ponkodihi, zijn enkele mensen naar een cursus mogen gaan hoe toiletten 
gebouwd kunnen worden zonder dat er riolering is. 
Voorzichtig is hier mee begonnen, een vijftal zijn gereed. Het gebruik ervan is wennen voor de mensen, het veld in 
gaan is vaker gemakkelijker dan nu zorg dragen voor de afval die met een speciale bewerking omgezet kan worden 
in bemesting voor het land.

4.
Het project met Wilde Ganzen is rond april 2022 afgerond. De evaluatie van het project is ingediend bij Wil-
de Ganzen en we zijn nog in afwachting van hun bevindingen. Zelf kunnen we aangeven dat het project goed 
geslaagd is en de kinderen en hun ouders zijn tevreden. Kinderen hebben ruim de mogelijkheid om in de avonduren 
nog te lezen of te studeren. Ouders kunnen in de avonduren bij het licht nog een maaltijd bereiden voor de dag 
erop. Licht geeft zoveel meer tevredenheid en blijheid in hun leven. Inmiddels is er ook iets van elektriciteit aangelegd 
en is in overleg met Wilde Ganzen ervoor gekozen enkele solarpanels met irrigatiepompen aan te leggen. Twee in 
Ponkodihi en een in Bhopal en een in Palia. Wij hebben er drie kunnen bezoeken en we hebben tevens gezien hoe 
geweldig nu gewassen kunnen groeien omdat er voldoende water is. 
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Welke projecten zijn in voorbereiding?
Projecten betreffende voeding, kinderen die de juiste voeding met 
vitamineskrijgen zodat hun hersenen zich goed kunnen ontwikkelen. 
Dit begint al bij de moeder die in verwachting is. 
We blijven nadenken over een vervolgproject met Wilde Ganzen 
betreffende solarpanels en irrigatiepompen.
Dan het project in Assam, nu te ver weg van de andere missieposten 
omdat Assam dicht bij de grens met Bangladesh ligt. Misschien bij 
een volgend bezoek? De praktijkschool die we aanvankelijk wilden 
opzetten met een zusterorganisatie van Wilde Ganzen, Smile Foun-
dation in India New Delhi. De communicatie loopt eigenlijk te lang-
zaam waardoor we zelf met initiatieven zijn gekomen deze reis. Dat 
is bijvoorbeeld de zusters expertise laten opdoen door bijvoorbeeld 
cursussen te gaan volgen. 
Gezondheidszorg en dan vooral vanuit de dorpen heeft ook onze 
aandacht. Er zijn zusters die verpleegkundige zijn en zij kunnen in-
gezet worden in de dorpen. Hier is het belangrijk samen te werken 
met medici uit de ziekenhuizen. Dit proces heeft nog enige gewenning 
nodig. 

Tot zover de ontwikkeling en voorbereiding rondom de projecten. Middels welvaart, toename van kennis en educatie 
proberen wij ondersteuning te geven en dan vooral via de zusters. Zij worden door ons begeleid en zij waarderen 
dit ten zeerste. Zij kennen de cultuur van hun eigen volk en weten wat de mensen nodig hebben. Een heel mooie 
manier van samenwerken. Wij vanuit Europa en zij vanuit Azië. 

Foto’s tijdens onze reis gemaakt:

Met vriendelijke groeten,

bestuursleden en projectontwikkelaar, Stichting Sociaal Centrum Kerkpad.


