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Inleiding Toch is ons kindertehuis en onze 
school (kortweg: de Ashram) voor 
een groot deel afhankelijk van       
donaties uit het westen. 

Eigenlijk absurd, zo’n groeiend land 

en zoveel geld: heeft de vriendenclub 
van de Ashram nog wel bestaans-
recht? 
Bij het werven van scholen om voor 

de Ashram geld op te halen moet ik 

het steeds weer uitleggen en het 
houdt me ook zelf steeds weer bezig: 
waarom lukt het niet om de Ashram 
zelfstandig met Indiaas geld te laten 
draaien? 

Een van de voornaamste redenen is 
dat India weliswaar sterk groeit, 
maar dat de overheid die zou kunnen 
zorgen voor haar onderdanen veel 

geld misloopt doordat de economie 
voor een groot deel informeel is en  
de overheid daardoor veel belasting 
misloopt.  
Modi, de minister-president, doet  
zijn uiterste best om meer grip op   
de  financiën te krijgen, maar dat  
lukt nog niet  in voldoende mate. 
En stel dat er meer geld zou zijn,   

zou dat dan besteed worden aan de 
kinderen op school of in het kinder-

tehuis? 
Natuurlijk is dat speculatie, maar het 

zou zo maar kunnen dat dat niet het 
geval is. Immers, andere problemen 
slokken de aandacht op:                 
investeringen in wegen, energie,  
leger, wetenschap en ICT lijken    

belangrijker dan een stevige reguliere 
bekostiging van onderwijs en zorg.  

Al 21 jaar steunt de SVA de Sri 
Kanyakumari Gurukula Ashram in 
Zuid India. Waarom dat nog steeds 
nodig is maakt ons bestuurslid Hans 

Buijze duidelijk in zijn mooie  essay 
“India anno 2017”.  
Het Schoolproject 2017 is nog in   

volle gang, U leest hierover op blz. 3.  
Daarnaast hebben we veel mooie 

nieuwtjes en verhalen. 
Over de resultaten van uw steun 
vindt u informatie in onze Nieuws-

brieven, en kijkt u ook eens op onze 
website www.svashram.nl en op 
Facebook.  

Het bestuur van de SVA stelt uw 
eventuele vragen en opmerkingen 
zeer op prijs. 
En ook dit jaar willen we alle         
donateurs hartelijk danken voor    

hun bijdragen aan de SVA.  
Uw steun blijft ook komend jaar   

uiterst waardevol! 

Anne Kuyvenhoven, voorzitter SVA. 

Traditioneel liggen de prioriteiten 
van de regering heel sterk bij de basis 
nl. de industrie, energie en             

infrastructuur. 

En er is ook nog iets anders gebeurd. 
In de eerste jaren na de kolonisatie 
werd het land centraal van boven 
geleid, vergelijkbaar met de toen-
malige Sovjet Unie. Dit leidde tot  

grote spanningen, hongersnoden en 

een vastlopende economie.  

De liberalisering van de economie in 
de jaren negentig heeft ertoe geleid 
dat er meer welvaart is gekomen, 
maar ook dat er een cultuur ontstaan 
is van ieder voor zich. Als je dat   
koppelt aan een politiek die nog  
vooral gericht is op cliëntelisme en 
patronage op basis van de al lang 
verboden kasten dan is de aandacht 
voor essentiële zaken als onderwijs 

en zorg ver weg.  

Corruptie in heel de maatschappij en 
vooral in de kringen rond politici  
verschuift de aandacht naar heel  

andere dingen. Het draait meestal om 
prestigeprojecten, elkaar baantjes 

toeschuiven, rijkdom verwerven.  

India is een van de sterkst groeiende 
economieën ter wereld. Je zou ver-
wachten dat er ook in zo’n economie 
geld vrijgemaakt zou worden voor 

kindertehuizen en scholen.  

India anno 2017. 

http://www.svashram.nl
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Wist u dat het verwerven van een 
baan in het reguliere staatsonderwijs 
ongeveer een jaarsalaris kost? En dat 
je dan niet ontslagen kan worden?  
Leerkrachten die op een dergelijke 
manier binnengekomen zijn           
beschouwen hun baan als een       
levensverzekering voor de toekomst 
en niet als een beroep waarbij je heel 
deskundig moet zijn om goed         
onderwijs te kunnen geven. Dit leidt 
tot een bedenkelijk lage kwaliteit   

van het onderwijs in staatsscholen. 
Vandaar dat privéscholen in India 

bijna de standaard geworden zijn.  
En vandaar dat er nog steeds         
leerkrachten zijn die tegen heel    
weinig salaris willen werken op de 
Ashram, want die   hebben niet     

genoeg geld om een baan te kopen op 
een staatsschool. 

Wellicht dat u moedeloos wordt van 
dit nogal zwarte beeld van India, dat 
ook nog eens te maken heeft met 

enorme culturele problemen (bv. de 

man-vrouw verhoudingen), de steeds 
weer oplaaiende tegenstellingen   

tussen hindoes en moslims en met    
klimaatproblemen (zie de smog-    
problematiek, maar ook de dreigende 
problemen met drinkwater).  

Maar er is ook een andere kant van 
India.  

Dominic, een bevlogen natuur-
liefhebber in de Ghats, die leeft van 
de inkomsten van een eenvoudige 

lodge voor toeristen, vertelde me een 
aantal jaren geleden dat India toch 
ook trots mag zijn op wat bereikt is: 
‘we leven in de grootste democratie  
ter wereld, niemand heeft nog     
honger en de meeste families hebben 
een  kleine buffer voor tegenvallers’. 

Zo ontstaat er naast een klasse van 
hele arme mensen en een superrijke 

klasse langzaam maar zeker een  
middenklasse.  

En kunnen deze mensen uit de    
middenklasse dan niet het geld bij 
elkaar brengen? 

Mijn indruk is dat in deze nieuwe 

groep de energie nog heel erg uit  
gaat naar geld verwerven voor  

zichzelf om luxer te kunnen leven, 
voor hun schoolgaande kinderen, 
voor hun familie en voor risico-
afdekking in de toekomst (bv. de  
kosten voor eventuele opname in 

privé-ziekenhuizen). 

Twee jaar geleden sprak ik met een 
in het buitenland opgeleide, Indiase 

psychiater die op bezoek was in de 
Ashram. Hij sprak met buitengewoon 
respect over de inspanningen van de 
mensen van de Ashram. Hij sprak 
bewonderend over de leefwijze in 
groepen, de rol van de huismoeders, 
de goede sfeer, de ruimte, de         
bescherming van zeer getraumati-

seerde kinderen op de Ashram. 

Concreet: de manier waarop de    
kinderen benaderd worden, de     
gemeenschappelijke werkzaamheden, 
de vrolijkheid, de concentratie op 
school, deze cocktail van ouderwets, 
een beetje paternalistisch               
Hindoeïsme, liefde voor kinderen, 
bescherming en onderwijs werkt. 

Natuurlijk zijn er ook kant-
tekeningen te maken, alles kan altijd 
beter, en zeker vanuit Westerse ogen 
verbazen we ons over het gebrek aan 
aandacht voor onderhoud van       
gebouwen, apparatuur, etc., over de 

rotzooi aan plastic troep die nooit 
opgeruimd wordt maar alleen maar 
verplaatst wordt, aan de ouderwetse 
onderwijsmethodes die ons doet  

denken aan de jaren vijftig hier.  

Maar de balans slaat wat mij betreft 
volledig door naar de positieve kant: 
je kunt je eigenlijk geen mooiere plek 
voor kinderen bedenken in zo’n    
opgewonden land waar alles aan het 
schuiven is. En daarom blijft het   

nodig dat we vanuit het westen de 
Ashram blijven steunen, anders    

verdwijnt deze plek. 

Hans Buijze 
Geraadpleegd: 

In spite of the Gods van Edward Luce, London 2006 
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Schoolproject 2017 

In de nieuwsbrief van vorig jaar     
hebben we jullie verteld over ons 
Schoolproject 2017. We proberen      
€ 25.000  bijeen te brengen voor de 
bouw van het laatste schoollokaal. 
Dan kunnen ook de kinderen die  
niveau XII volgen gebruik maken van 

een eigen lokaal. Veel geld is al     
binnen gekomen, maar we zijn er 
nog niet, de tussenstand is €7.250. 
Vanuit India wordt een bijdrage van 
€2.500 gevraagd en de stichting   
Wilde Ganzen verhoogt onze         
gezamenlijke bijdragen  met 50%. 
We moeten zelf nog ongeveer €6766  
bijeen brengen om het eindbedrag te 

halen voor maart 2018.  

Verschillende donateurs hebben extra 
activiteiten georganiseerd of bijv. een 
jubileum gebruikt om een bijdrage 

voor het schoolproject 2017 te     
schenken. Iedereen daarvoor veel 
dank. Super! 

We willen het eindbedrag uiteraard 
graag halen dus als jullie nog moge-

lijkheden zien om met een kleine  
actie extra geld in te zamelen….?   
Een idee zou kunnen zijn om met je 

vrienden behalve vuurwerk  voor 
Oud en Nieuw ook de helft van het 
vuurwerkbedrag te geven aan ons 
project en zo de kinderen in India te 
helpen. Een mooie start van het   

nieuwe jaar! We zijn blij met alle 
kleine beetjes en met alle hulp!  
Vergeet niet bij het overmaken te 
vermelden dat het voor het 
‘schoolproject 2017 ‘is.  Alvast dank 

voor alle creatieve bijdragen. 

Een andere actie is de verkoop van 

zaden van het Indisch bloemriet 
(Canna Indica). De zaden  zijn zo 
groot als erwtjes en bikkelhard. Na 
de kieming stop je ze in een potje  
met zaaigrond en zet ze in de        
vensterbank.  
In maart gezaaide planten kunnen 
hetzelfde jaar nog bloeien. Je kunt   
de ontkiemde plantjes opkweken op 
het terras of balkon in een (grote) 

pot, of in de volle grond planten.  
De Canna Indica zaadactie loopt nog. 
Bestellen kan bij Anne Kuyvenhoven 
of via  een van de bestuursleden. 

Te koop: 
zaad van Canna Indica! 

Rommelmarkt met de vlag van Wilde 
Ganzen 

Goed en voldoende schoolmeubilair  is 
zeker nodig! 

Vikky getrouwd. 
Op 30 oktober is Vikky getrouwd met 
een jongeman uit Chennai. Vikky is 
in de Ashram opgegroeid en woonde 
de laatste jaren in het huis van de 
staf, waar ze diverse werkzaamheden 
verrichtte. Haar echtgenoot werkt bij 
een internationaal bedrijf  in Chennai 
op de afdeling administratie. 
We wensen het jonge paar veel geluk! 

 

Goede schoolresultaten! 

Alle 10 leerlingen van niveau XII van 
de Ashramschool zijn dit jaar        

geslaagd voor het eindexamen.     
Verder volgde Ramya een speciale 
cursus om op de Ashramschool     
leiding te mogen geven. Ze slaagde 
met zeer goede cijfers. Bravo! 

 

Mohan overleden. 
In september is Mohan, huisvader   
op de Ashramvestiging New Land       

onverwacht overleden. Mohan,     
getrouwd met Kalyani, is 44 jaar aan 
de Ashram verbonden geweest.  
Als huisvader had hij, samen met 
Kalyani, de verantwoordelijkheid 
voor de opvoeding en verzorging van 
een groep kinderen. Daarnaast     

verrichtte hij allerlei administratieve 
taken voor de Ashram en bezocht 
vele lokale autoriteiten. 
Zijn vroege overlijden is zeker een 
groot gemis voor de Ashram. We 
hebben Kalyani, de kinderen van 

New Land en de staf van de Ashram 
ons medeleven betuigd en hen    

sterkte gewenst om dit verlies, zo 
kort na het overlijden van Krishnan, 

Diverse nieuwtjes. 

Veel (toekomstige) studenten zoeken 
na hun eindexamen op de middel-
bare school een goede invulling van 
een tussenjaar. Wellicht kent u zulke  

leerlingen of studenten en kunt u ze 

op het volgende attent maken. 

Op de Ashram bestaat de mogelijk-

heid om te werken. Men stelt het     
op prijs dat de kinderen in contact     

komen met mensen uit het Westen. 
Concreet betekent dit dat de studen-
ten ingezet worden bij de school om 
bijvoorbeeld kinderen Engels te     
leren of te helpen bij het huiswerk. 

Op de Ashram is een gastenverblijf 
met eenvoudige kamers en de     
maaltijden worden verzorgd.  

Voorwaarde is wel dat de studenten 
geen alcohol of drugs gebruiken en 
niet roken, geen mensen van buiten   
meenemen naar de Ashram en dat   
ze minstens een maand blijven.       
De maaltijden zijn strikt vegetarisch. 

Aanmelden kan bij Wouter Buijze 
(wouterbuijze@gmail.com). 

Vrijwilligers op de Ashram 

   1 zakje (3 zaden) € 5,    3 zakjes  € 10 
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Colofon 

Redactie:      

Bestuur Stichting Vrienden Ashram 

Secretariaat:                                                           

Stichting Vrienden Ashram  

Teylingerlaan 15  

2171 CB Sassenheim.  

E-mail: info@svashram.nl 

Website: www.svashram.nl 

Rekeningnr.  NL72INGB0007527961                 

t.n.v. Stichting Vrienden Ashram. 

RSIN fiscaal nummer : 805938011.  

De S.V.A. is een Algemeen Nut Beogende        

Instelling  (ANBI),                                                 

KvK. Amsterdam nr. 41216441 

Leden van het bestuur:                                                 

Anne Kuyvenhoven, voorzitter T. 0252-231908     

Hans Buijze, penningmeester, T. 020-8895704     

Ellen Koomen, secretaris, T. 023-5275138            

Sjoerd Bos, bestuurslid  T. 06-53892123 

De Nieuwsbrief van de Stichting Vrienden Ashram 

verschijnt eenmaal per jaar in december.               

De website biedt het hele jaar door de laatste    

informatie. 

Bijdragen zijn zeer welkom. 

Bezoek aan de Ashram. 

Dankzij alle giften van vaste dona-
teurs en andere minder regelmatige 
gevers is de Ashram in staat te     
functioneren. De inkomstenverdeling 
is als volgt: de overheid subsidieert 
25% van de exploitatiekosten,      
donateurs uit India leveren 18% en 
de inkomsten uit landbouw leveren 
15% op. Dat maakt samen 58 %.      
De rest komt van de donateurs uit 
Denemarken, Nederland, Canada, 
USA, Australië en Groot-Brittannië. 

De bijdrage van de SVA zorgt voor 
7% van de inkomsten van de 
Ashram.  

Wij hebben  de afgelopen jaren de      
volgende bedragen gedoneerd: naar 

de SKGA (het kindertehuis) ging in 
2015  €14000 in 2016  €16500 en in 
2017 €9000. Naar de school ging in 

alle jaren 6000 euro. Een aanteke-
ning daarbij is dat voor het school-
project nog 7250 euro gereed staat 

(stand begin december). 

Wetende dat de exploitatiekosten de 
laatste jaren net steeds iets groter 
waren dan de inkomsten kunt u   
narekenen hoe essentieel die 7% van 
onze stichting is voor de Ashram. 
Wellicht dat u uw vrienden, familie of 
kennissen daarvan kunt overtuigen 
en hen uitnodigen ook donateur te 
worden. De kinderen in de Ashram 
zijn u er erg dankbaar voor. 

De financiën. 
In januari 2018 ga ik weer naar de 
Ashram. Dit keer voor ruim een 
maand. Ik ga proberen de draad van 
twee jaar geleden weer op te pakken: 
meehelpen om de school een beetje 
verder te brengen. Op school werken 
enthousiaste docenten in een       
stramien dat hier in Nederland in de 
jaren vijftig gold. Van kinderen  
wordt gevraagd alles uit hun hoofd  
te leren en in de lessen wordt veel 
gewerkt met het principe “nazeggen 

en opdreunen”. De curricula zijn  
ontzettend overladen en abstract en 
leerlingen kunnen zomaar hun     
diploma halen met heel veel weetjes 
zonder enig begrip van de zaak zelf. 

Ze zijn ook niet in staat hun kennis 
toe te passen.  

Dit feit wordt nationaal ook echt als 

een probleem ervaren.  
Voor de toekomst van het land en de 
toekomst van de kinderen heeft men 

ander onderwijs nodig. 

Nu kan ik natuurlijk niet die         
problemen allemaal oplossen. Wat ik 
ga doen is docenten leren op een  
andere manier les te geven en hen te 
laten zien dat leerlingen het dan ook 
leuk gaan vinden.  
En dat is mijn echte motivatie:     

stralende docenten en leerlingen. 

Hans Buijze  

Petra Stalman  is in 2017 gestopt als 
bestuurslid. Ze is van 2009 tot 2017 
bestuurslid geweest nadat ze eerst 
een bezoek had gebracht aan de 
Ashram. We danken Petra voor haar 
inzet en betrokkenheid.  
En dat betekent dat we opnieuw op 
zoek zijn naar een nieuw bestuurslid. 
Wie voelt zich betrokken bij India en 
wil ons bestuur komen versterken? 
Neem gerust contact op met een van 
de bestuursleden. 

Bestuurslid gezocht. 

Hans  tijdens zijn bezoek 2 jaar geleden 
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