Nieuwsbrief

STICHTING

De Ashram in 2020
Graag zou ik u nieuws brengen dat
niet over Corona gaat. Dagelijks
horen we in Nederland al maanden
niet veel anders. Dus goed nieuws
uit India zou een welkome
afwisseling zijn. Helaas wordt het
leven in India en dus in de Ashram
ook bepaald door dit nare virus.
Gelukkig zijn er geen grote
gezondheidsproblemen geweest in
de Ashram. Wel testten 5 kinderen
positief vorige maand, zonder ziekteverschijnselen. Ze werden voor
enkele dagen, samen met een
huismoeder, opgenomen in een
quarantaineziekenhuis. Ook hoorden
we over ex-bewoners die besmet
waren en naar het ziekenhuis
moesten; allen herstelden. Maar de
zorgen blijven groot, zeker over de
oudere stafleden.

VRIENDEN

ASHRAM

In de vorige nieuwsbrief vertelde
Rika Schut over haar wekenlange
verblijf in de Ashram en haar werkzaamheden voor de school. Heel blij
zijn we daarom dat Rika het
bestuur komt versterken. Zij kent
de Ashram goed en stelt zich elders
in deze brief aan u voor.

2020

Hierbij nodig ik alle lezers van deze
Nieuwsbrief van harte uit om ons te
blijven steunen, zo mogelijk als
regelmatige donateur. Het is het echt
waard! De Ashram verwacht een
grote vraag naar opvang van
kinderen ten gevolge van de
toegenomen sociale problemen.

Wat onze financiële steun betreft:
we doneerden dit jaar € 3000 extra,
naast onze reguliere donaties voor
kinderhuizen en school, om de
leraren door te kunnen betalen (de
school had nauwelijks inkomsten
meer).
Op dit moment zijn er geen
projecten gepland, de situatie is
daarvoor te onzeker. We houden
voor volgend jaar nu geld achter de
hand, om bij plotselinge noodsituaties te kunnen bijspringen.
Daarvan zullen we u dan op onze
website www.svashram.nl op de
hoogte brengen.
Helaas zien we ons aantal regelmatige donateurs steeds verder
afnemen, vaak door overlijden.

De regering heeft het toegestane
aantal opvangplaatsen verhoogd
naar 114 kinderen. Er zijn al nieuwe
kinderen in de Ashram komen
wonen. Mogen zij op uw steun
rekenen?
Alle gevers van harte bedankt,
mede namens alle bewoners!
En: blijf gezond het komend jaar!
Anne Kuyvenhoven

We hebben regelmatig videobelcontact met Ramya, de directeur
en hoofd van de school. Helaas kon
dit jaar dus niemand van het S.V.A.
bestuur op bezoek in India. We
vinden eigen waarneming in de
Ashram altijd heel waardevol en
hopen zeer dat dat volgend jaar weer
mogelijk zal zijn.
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Vignesh
geeft
voorlichting
over corona.

In India veroorzaakte de Covid-19
pandemie vanaf maart direct grote
sociale problemen. Door een zeer
strenge lockdown verloren vele dagloners hun inkomsten en vertrokken
naar hun families in andere deelstaten. U herinnert zich misschien de
aangrijpende beelden van gestrande
reizigers. Uiteindelijk droegen zij ook
bij aan de verspreiding van het virus
over geheel India.
In kranten verschenen later berichten
over zorgwekkende situaties in
gezinnen zonder inkomsten, over
onveilige situaties voor kinderen en
vrouwen, drankmisbruik en zelfs
over (illegale) kindhuwelijken.
Inmiddels is de situatie in sommige
delen van India verbeterd. Tamil
Nadu (de deelstaat waar de SKG
Ashram is gevestigd) staat er op dit
moment in vergelijking met vele
landen redelijk goed voor.

Situatie in de Ashram
In de Ashram ontstond grote
bezorgdheid toen de eerste coronagevallen in een naburig dorpje
bekend werden. In Tamil Nadu werden alle scholen gesloten in maart.
De Ashram kocht juist op tijd eten
in, voorzag alle bewoners van
mondkapjes en gaf de volwassenen
en kinderen informatie over het
virus. Er werden veel mantra’s gezongen, behulpzaam om kalm te blijven. Sommige examens werden gecanceld, voor grade XII waren ze
afgelegd vòòr de lockdown. Alle
kinderen zijn geslaagd!

Kinderen met familie vertrokken
naar hun familie. Er bleven enkele
tientallen kinderen achter in de
Ashram. Ze hadden een moeilijke tijd.
Verveling en gemis van de andere
kinderen hadden hun weerslag op
hun welbevinden.
De pas geopende bibliotheek was
voor de lezers heel fijn! (zie de
verslagjes van twee van de kinderen).
De huismoeders onderhielden
telefonisch contact met die kinderen
die waren vertrokken. Het was niet
gemakkelijk om goed geïnformeerd
te raken over hun welbevinden.
Online-onderwijs kon op beperkte
schaal worden georganiseerd, maar
bleef zeer lastig voor de kinderen die
bij familie verbleven (geen internet,
stroomonderbrekingen, geen hulp
van ouders etc.).
Nu er steeds meer kinderen terugkeren naar de Ashram blijkt dat ze
ook nu nog een moeilijke tijd hebben.
Ramya schrijft ons:
The children in the Ashram also
suffer sometimes without any activities, sometimes depressed and think
of the family problems etc. It is a very
difficult situation for the staff (house
mother) to make up the children back
to normal routine life style. The
children are involved in online
classes, practice yoga, reading books .
Diverse keren werd door de regering
heropening van de scholen in Tamil
Nadu aangekondigd, en weer
gecanceld. De laatste berichten spreken van juni 2021!
De bibliotheek in
aanbouw

Een nieuw bestuurslid
Begin 2018 hoorde ik voor het eerst
over de Ashram in Kanyakumari en
over de Stichting Vrienden Ashram.
Ik kwam uit het onderwijs, was net
met pensioen en begon aan een
fotografie-opleiding.
In januari 2019 was ik voor het eerst
op bezoek in de Ashram, samen met
mijn man. We kregen een warm welkom en het was fijn een paar dagen
deel uit te maken van deze gemeenschap. Later dat jaar ging ik terug
met Hans Buijze (zie elders in de
nieuwsbrief). Ik kon er ook naar
hartenlust fotograferen. We werden

uitgenodigd voor een bruiloft en voor
het eerst droeg ik toen een sari. Naar
mijn gevoel heb ik een band voor het
leven met de staf, met de docenten en
met de kinderen.
Terug in Nederland kreeg ik de vraag
of ik de lege plek in het bestuur van
de SVA zou willen opvullen. Graag
natuurlijk. Ik hoop ooit nog eens
terug te gaan. Wie weet wat er mogelijk is als het virus de wereld uit is.
Rika Schut
Huiswerk
maken
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India 2020.

De nieuwe bibliotheek wordt intensief gebruikt

Van de penningmeester
Waren de inkomsten enkele jaren
geleden nog 24.000 euro per jaar,
deze lopen naar verwachting in 2020
terug naar 18.000 euro. Oorzaak is
een afname van onze oudere donateurs. En er zijn er dit jaar geen grote
projecten geweest om geld in te
zamelen vanwege corona. Wel zijn er
prachtige donaties geweest naar aanleiding van vrolijke gebeurtenissen
waar de jubilaris geld ontving voor
de Ashram in plaats van cadeaus.
Er is, zowel in het voorjaar als in dit
najaar, opnieuw een bedrag van
3000 euro overgemaakt naar de
school en 4000 euro naar het
kinderhuis.
Leerkrachten zijn in coronatijd op
verzoek van de SVA (gedeeltelijk)
doorbetaald. Aanvankelijk kregen ze
niets. Dit is op zich een normale
situatie in India maar het loon dat ze

Samen een feestelijke decoratie maken
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We hebben de Ashram gevraagd om
bewoners een bijdrage te laten schrijven voor deze nieuwsbrief. Op deze
blz. de bijdrage van Vignesh en Selvi.
Op pagina 4 het verslag van Harini.

in normale tijden ontvangen is laag
in vergelijking tot andere scholen en
van dat loon kunnen ze absoluut
geen buffer opbouwen voor noodsituaties als nu. De SVA adviseert de
leiding de leerkrachten meer loon te
betalen, mede om hen meer aan de
school te binden.
De financiële situatie in de Ashram
en de school blijft precair. Steeds
blijkt het achteraf gelukt te zijn rond
te komen maar dat gebeurt niet op
basis van netjes begroten en plannen
maken. Elke uitgave wordt kritisch
bekeken en men is erg afhankelijk
van donaties uit het buitenland. De
Indiase overheid is heel goed in het
bepalen van voorwaarden voor het
runnen van een kindertehuis maar is
wat geld betreft onbetrouwbaar en
vaak veel te laat met de betaling van
subsidies.
Hans Buijze

Hoe dat in z’n werk gaat weten we
niet precies, want de leerlingen noch
de docenten hebben tablets of laptops. Voor zover wij weten hebben
de meeste docenten via hun
smartphone contact met de leerlingen. Toch ligt er nu de nog wat
vage vraag om docenten te ondersteunen bij hun online lessen.

De heer H.J. Jansen uit Zeist heeft de
jaarrekening van 2019 goedgekeurd.
Dank daarvoor.
Het jaarverslag staat op de website.
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Online support voor de
docenten in de school
In het najaar van 2019 hebben Hans
Buijze en ik een paar weken samengewerkt met de docenten van de
school in de Ashram. Voordat we
toen werkelijk met elkaar aan de slag
konden, probeerden we vertrouwen
te winnen en een band op te bouwen.
Dat lukte wonderwel en wat we
vervolgens konden bieden was een
beetje didactische ondersteuning:
eenvoudige tips om lessen effectiever
en aantrekkelijker te maken. Ik
bewaar daar goede herinneringen
aan. In de nieuwsbrief van vorig jaar
hebben we er verslag van gedaan.
En hoewel sporadisch, heb ik nog
steeds contact met één van de docenten. Dit jaar was de school gedurende
lange tijd gesloten vanwege het coronavirus; na verloop van tijd kwamen
er online lessen op gang.

2019

Hans Buijze en Rika Schut

2019
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Jaarrekening

Hoe gaan we dat aanpakken?
Allereerst vragen we Ramya als
directeur van de school, wat meer
informatie over de situatie daar. Hoe
werken de docenten? Gaat het
uitsluitend via de telefoon of worden
er ook laptops of tablets gebruikt?
Gebruiken ze al digitaal materiaal
of vertellen docenten hun verhaal
alsof ze voor de klas staan?
Ondertussen gaan we op zoek naar
(gratis) digitaal materiaal dat simpel
te gebruiken is. Zo blijkt dat het
gehele curriculum van de (Indiase)
basisschool te vinden is, deels in
Tamil maar er zijn ook Engelstalige
instructie-video’s. Pas als we goede
antwoorden op onze vragen hebben,
kunnen we iets bieden dat aansluit
bij hun situatie. We hopen dat een
online sessie met de docenten mogelijk is, zodat we van hen ook wat
meer te weten komen over hun situatie en hun wensen. Vervolgens – zo
stellen we ons voor – gaan we regelmatig met kleine groepjes communiceren en hopelijk kunnen we dan
bruikbaar materiaal en tips bieden.

