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Voorjaar 2021.
Voorwoord voorzitter.
Toen ik in de vorige Nieuwsbrieven schreef over het coronavirus, kon ik niet bevroeden dat dit virus
ook eind mei/begin juni 2021 nog zoveel impact op ons leven zou hebben. Rationeel misschien wel,
immers, een dergelijk grote pandemie is met een half jaar niet geheel verdwenen, maar juist
gevoelsmatig blijft het besef maar doorgaan dat het diepe sporen in ons leven teweeg brengt.
U, als sponsorouder of anderszins betrokkene van Stichting Namaste, ervaart wellicht persoonlijk de
pijn en de emotie als gevolg van corona. Mogelijk is er een dierbare geveld door deze ziekte of uzelf.
Wat een lange weg zal het zijn (geweest) om de oude krachten weer terug te mogen krijgen. Of, in de
meest ernstige situatie, hebben we afscheid van een geliefde moeten nemen. Hoe pijnlijk en triest is
dat. Dat raakt je en geeft de kwetsbaarheid van het leven aan.
Ook zijn er situaties bekend of hebt u er persoonlijk mee te maken gehad, dat een operatie keer op
keer uitgesteld moest worden vanwege overbelasting in een ziekenhuis. Nóg langer moeten leven
met de pijn en de zorg.
Het bestuur van Stichting Namaste wenst u allen heel veel sterkte toe in uw persoonlijke omstandigheden. De lockdown versoepelt gelukkig weer enigszins en de avondklok is weer verleden tijd, maar
de beperkingen in het onderlinge contact zullen op velen zéker een wissel trekken.
Vanwege onze betrokkenheid bij onze kinderen in India volgen we het coronanieuws vanuit India
met extra belangstelling. Schrikbarend en verontrustend zijn de beelden van de ziekenhuizen,
evenals de aantallen van hen die daar getroffen zijn door corona. We hopen oprecht dat er ook een
omwenteling gebracht kan worden in de situatie daarginds.
• Het werk van Stichting Namaste mag gelukkig voortgaan. Onze secretaris heeft zeer geregeld
contact met ‘onze’ vier huizen in India. Fijn dat we op die manier het overzicht kunnen
houden, in het bijzonder nu het nog onverantwoord is persoonlijk af te reizen naar India.
• Bij de volgende Nieuwsbrief willen we u ook de nieuwe Namaste-folder toezenden. In een
nieuw aantrekkelijk jasje gestoken en voorzien van de meest recente informatie. Ik kan u nu
al melden dat in de nieuwe folder wordt aangegeven dat er de mogelijkheid bestaat tot het
overmaken van eenmalige giften. Eventueel kunt u anderen, in voorkomende gevallen, erop
wijzen dat men niet persé een kind moet gaan sponsoren bij Stichting Namaste maar dat
men ook een éénmalige bijdrage over kan maken. Van harte aanbevolen.
• Graag attendeer ik u nog op het feit dat Stichting Namaste inmiddels ook op Facebook te
vinden is. Indien u wel eens gebruik maakt van dit digitale medium dan wijs ik u graag op
onze pagina. Weliswaar nog in de opstartfase maar zeker van harte aanbevolen!
Afsluitend, het bestuur van Stichting Namaste is u zeer dankbaar voor uw trouw en volharding in het
ondersteunen van de kinderen in India. Heel hartelijk dank voor uw betrokkenheid!
Wij wensen u voor de komende zomerperiode alle goeds toe en daarin kracht en volharding voor
uzelf en uw naasten.
Met hartelijke groet,
Frans Terwel
(voorzitter)

Overlijden Ton Hendriks echtgenoot van oud-voorzitter Joke Hendriks-Meesters.
Op 11 februari 2021 bereikte ons het trieste bericht dat Ton Hendriks was overleden. Ton was al
geruime tijd ziek maar zijn overlijden kwam toch onverwachts. Ton was de echtgenoot van onze oudvoorzitter Joke Hendriks-Meesters. Ton heeft Joke altijd ondersteund bij haar werkzaamheden voor
stichting Namaste. Samen met Joke probeerde Ton sponsorouders te werven en daarnaast hebben
zij ook op verschillende manieren geld in proberen te zamelen voor projecten van onze stichting.

Ton heeft ook samen met andere familieleden een fantastisch project gerealiseerd. Zij hebben een
hulpcentrum (kliniek) in Namakal in India opgezet voor mensen die aids hebben of dragers van het
Hiv-virus zijn. Dit in samenwerking met een Indiase zuster genaamd Emily Susai (zij is arts). Aids is
nog steeds een doodgezwegen ziekte in India. Ton predikte onder andere in diverse parochies,
verkocht spullen op braderieën, kerstmarkten etc. etc. om het benodigde bedrag van ruim € 23.000,voor deze kliniek bij elkaar te krijgen wat hen uiteindelijk is gelukt. Dit project startte in 2005 en
werd in 2007 afgerond.
Wij zullen Ton gedenken als een fijn, warm en sociaal betrokken mens. Als bestuur wensen wij Joke
en haar familie heel veel sterkte toe bij de verwerking van dit enorme verlies.

Afschuwelijke beelden uit India, schrikbarende cijfers betreffende het aantal Covid-19
besmettingen en het snel oplopende dodental.
Zoals u de afgelopen periode op het nieuws hebt kunnen zien of in de kranten hebt kunnen lezen,
staat India ‘in brand’ als het gaat om het aantal Covid-19 besmettingen per dag. Op 30 april 2021
werden er 408.323 nieuwe Covid-19 besmettingen geregistreerd. Op deze datum werd India het
eerste land ter wereld dat op één dag meer dan 400.000 infecties registreerde. Er vielen die dag ook
3.464 doden te betreuren. Betrouwbare
bronnen beweren dat het daadwerkelijke
aantal besmettingen nog veel hoger ligt en
dit geldt ook voor het aantal doden. Lang
niet alle besmettingen en doden zijn
geregistreerd.
De meesten van u zullen de afschuwelijke
beelden op TV hebben gezien. Het grote
tekort aan voldoende zuurstof is echt
schrijnend. Voor velen zijn er geen
intensive care bedden en zuurstofflessen
beschikbaar. “We staan op het ogenblik in
de bedel-en-leenstand en het is een
extreme crisissituatie”, erkende een
woordvoerder van een particulier ziekenhuis.
Zuurstofflessen zijn werkelijk van levensbelang. Zoals vaker zijn vermogende mensen in een
crisissituatie als deze in het voordeel. Op de zwarte markt worden zuurstofcilinders inmiddels
verhandeld voor prijzen van soms wel duizend euro per stuk, ruim zeven keer de normale prijs.
Honderden miljoenen arme Indiërs zijn onder geen beding ooit in staat om zulke bedragen op te
brengen.
De huidige crisis is pijnlijk zichtbaar bij begraafplaatsen en crematoria. Waarschijnlijk zijn de
vertoonde beelden u niet ontgaan bij onze journaaluitzendingen.
Veel Indiërs zijn intussen woedend op de autoriteiten die volgens hen de risico’s van een nieuwe
coronagolf danig hebben onderschat. Alsof er niets aan de hand was, liet de overheid enorme
religieuze festivals alsmede bijeenkomsten voor regionale verkiezingen gewoon doorgaan.
Premier Modi wordt van ernstige laksheid beschuldigd onder meer omdat, zoals hierboven al
gemeld, religieuze en politieke massabijeenkomsten gewoon gehouden mochten worden.
Wat de Indiase bevolking nog het meeste steekt is dat het lijkt of de regering van premier Modi het
voor doet komen dat het allemaal wel ‘meevalt’ en dat men de situatie onder controle heeft, terwijl
uit talloze feiten blijkt dat het tegendeel waar is.
Bron: Diverse publicaties in Indiase kranten.

Nieuwe restricties in Kerala en Tamil Nadu waar onze tehuizen zijn gelegen.
In de twee deelstaten, waar onze tehuizen gelegen zijn, heeft de deelstaatregering eind april 2021
nieuwe beperkingen/strenge maatregelen ingevoerd die in hoofdlijnen met elkaar overeenkomen.
Er zijn lockdown-achtige beperkingen ingevoerd, evenals een avondklok van 21.00 uur tot 05.00 uur.
Bioscopen, bars, winkelcentra, restaurants, sportscholen, sportcomplexen en zwembaden zijn voor
onbepaalde tijd gesloten. Alle sociale, politieke, culturele en religieuze bijeenkomsten (viering feestdagen) zijn tot nader order verboden. Bij huwelijken en begrafenissen zijn slechts een zeer beperkt
aantal aanwezigen toegelaten.

Winkels die voedsel, kruidenierswaren, fruit, groenten, melk, zuivelproducten, vlees en vis verkopen
kunnen open blijven, maar moeten de interactie met klanten tot een minimum beperken. Religieuze
plaatsen blijven open (met een beperkt aantal aanwezigen). Alle landbouw-, industrie- en bouwactiviteiten worden nog toegestaan met Covid-passend gedrag. De banken blijven open.
Advies van beide regeringen in deze 2 deelstaten is dat de burgers zichzelf zouden moeten opsluiten.
Ze moeten zichzelf binnenshuis afzonderen en alleen voor noodgevallen eropuit trekken. Dit heeft
een enorme impact op de ouders van onze sponsorkinderen (vaak dus ook geen inkomsten).
Een zéér belangrijke maatregel die in beide deelstaten afgekondigd is, is dat 50% van de beschikbare
ziekenhuisbedden in zowel overheids- als privéziekenhuizen uitsluitend toegewezen moeten worden
voor de behandeling van Covid-19-patiënten. Ziekenhuisopnames van overige aard dienen zich te
beperken tot acute zorg die niet langer op zich kan laten wachten. De vraag is hoe lang dit
standhoudt gezien de enorme toestroom van Covid-19 patiënten in de ziekenhuizen in beide
deelstaten.

Hoe Covid-19 het onderwijs in India veranderde en wat er nog in het verschiet ligt.
Op het gebied van ICT is India één van de meest vooraanstaande landen op de wereld. Met zo’n 690
miljoen actieve internetgebruikers op een bevolking van 1.3 miljard mensen, is India de op één na
grootste onlinemarkt ter wereld. Maar op het platteland en de dorpen waar onze sponsorkinderen
met hun families wonen, zijn de voorzieningen slecht. De grote steden mogen zich dan snel
uitbreiden, nog altijd leeft zo’n 60% van de bevolking op het platteland en woont verspreid over
600.000 dorpen. Het merendeel van de agrariërs is analfabeet, dus bedienen Indiase instanties zich
van alle mogelijke oude en nieuwe media om de plattelandsbevolking vooruit te helpen. Feit is ook
dat vele gezinnen zich de extra uitgaven voor internet niet kunnen veroorloven. Zij zijn echter op
onvoorziene kosten gejaagd doordat het overgrote deel van hun kinderen vanwege de Covid-19
situatie en de meerdere lockdowns in India sinds maart 2020 hun onderwijs thuis online moeten
volgen.
Wanneer het leren vervaagt, zeker voor kinderen op de lagere school.
Ondanks het feit dat al onze sponsorkinderen offline (universiteiten en klas 12) of online (klas 1 t/m
11) lessen volgen, is de situatie alleen maar erger geworden voor de scholieren. De pandemie
veroorzaakte afgelopen jaar diverse lockdowns in India. Op het moment van het opmaken van dit
stuk zit India op de top van de 2e Covid-19 golf met besmettingsaantallen boven 400.000 personen
per dag! Ja, u leest het goed!
Het sluiten van de lagere scholen leidde tot het verlies van basisvaardigheden bij kinderen in
wiskunde en taal, zo bleek uit een studie die in februari 2021 werd gepubliceerd. Het bleek dat 92%
van de kinderen gemiddeld ten minste één specifieke taalvaardigheid heeft verloren en dat 82% van
de kinderen gemiddeld ten minste één specifieke rekenvaardigheid van het voorgaande jaar in alle
klassen heeft verloren.
Verenigde Naties.
Uit een rapport van de Verenigde Naties blijkt tevens dat vooral kinderen uit kansarme gezinnen, hun
stimulerende en verrijkende omgeving, leermogelijkheden, sociale interactie en in sommige gevallen
adequate voeding, missen. Wetenschappers denken dat dit hun gezonde ontwikkeling op langere
termijn waarschijnlijk in gevaar brengt.
Zij adviseren dat er op gemeenschapsniveau les gegeven zou moeten worden, waarbij zij constateren
dat er risico op infectie is, maar dat een leraar bijvoorbeeld kinderen uit dat gebied samen kan
brengen en les kan geven onder een boom of een binnenplaats van een tempel waar veel ruimte is,
aangezien naar school gaan het risico op infectie vergroot (voor alle duidelijkheid de scholen zijn nog
steeds gesloten!).
Een verhaal uit het hart gegrepen.
Sundari, een arme vrouw, werkt als huishoudhulp in Bangalore, een metropool met 8½ miljoen
inwoners. Zij is moeder van vier kinderen, waaronder twee schoolgaande kinderen. "Mijn jongste
kind zit in klas 9. Hij ging samen met drie andere kinderen naar het huis van de buren om de online

lessen bij te wonen, aangezien niet iedereen een smartphone heeft. Maar dat leidde tot gevechten
tussen hen en in het begin begreep niemand iets van wat werd onderwezen. Later werd dit beter. Ten
slotte moest ik van mijn magere salaris ongeveer Rs. 3.500/- uitgeven voor een tweedehands
telefoon. Dat is héél veel geld voor mij. Ik zou willen dat de leerlingen snel weer naar school zouden
gaan,” zei Sundari. Dit is natuurlijk een verhaal waar heel veel arme ouders zich mee kunnen
identificeren.
Bron: Diverse publicaties in Indiase kranten.

Aanschaf 11 smartphones voor kinderen uit de omgeving van het Pope Paul VI/Mercy
Home.
Gelukkig is er ook nieuws te melden met een goede afloop. Eind vorig jaar meldde één van de
leidinggevenden, zuster Mercy Angela van het Pope Paul VI/Mercy Home in India, ons dat het voor
11 van onze sponsorkinderen niet langer mogelijk was om het thuisonderwijs online te volgen. Voor
deze kinderen was het van het allergrootste belang dat er voor hen een mobiele telefoon
aangeschaft zou kunnen worden, zodat zij weer het thuisonderwijs konden volgen anders dreigde er
een leerachterstand. De ouders konden deze aanschaf financieel gezien niet zelf ophoesten. Zuster
Mercy vroeg of wij als stichting iets in deze zouden kunnen betekenen.
In januari 2021 hebben wij samen met de sponsorgelden een gift
overgemaakt van bijna € 1.000,- zodat zuster Mercy 11 nieuwe
mobiele telefoons aan heeft kunnen schaffen voor deze kinderen
(gezinnen). Naast deze smartphones van elk € 85,- per stuk zijn er
ook zogenaamde hardcovers aangeschaft voor deze mobiele
telefoons om deze voldoende bescherming te bieden bij een
eventuele val, stoten, etc. Het bestuur is akkoord gegaan met het
verstrekken van deze middelen, omdat de aanschaf van deze
mobiele telefoons geheel aansluit bij de doelstellingen van de
stichting (kinderen moeten educatie kunnen genieten).
Nog als aanvullende informatie: Ook bij de leidinggevenden van de
drie andere tehuizen hebben wij geïnformeerd of er daar gezinnen
met dezelfde problemen kampten, maar dat was gelukkig niet het
geval en dus is het bij deze 11 mobiele telefoons gebleven!

Rapportages sponsorkinderen.
Begin november 2020 hebben alle leidinggevenden keurig op tijd hun postpakketten verstuurd met
daarin alle stukken van de sponsorkinderen. Om onverklaarbare redenen werden een aantal van deze
poststukken na controle in het internationaal postsorteercentrum in Den Haag teruggestuurd naar
India. De leidinggevenden moesten deze pakketten opnieuw aan ons toesturen. De postpakketten die
niet teruggezonden zijn werden héél lang opgehouden bij de douane in dit postsorteercentrum.
Daarom hebben wij in sommige gevallen veel later dan te doen gebruikelijk deze stukken aan u toe
kunnen sturen. Een heel vervelende situatie voor alle partijen! U dient er bij de rapportages van juni
2021 rekening mee te houden, dat de leidinggevenden die beloofd hadden dat zij de foto’s van de
sponsorkinderen in mei 2021 aan u zouden doen toekomen, deze belofte buiten hun schuld om, niet
na kunnen komen. Dit heeft te maken met de actuele situatie in India. India is opnieuw in een
lockdown. Leidinggevenden kunnen de sponsorkinderen niet fysiek ontmoeten en spreken!

Jaarverslag 2020, website en Facebookpagina van Stichting Namaste.
Ook zijn het jaarverslag 2020 (conform privacywet) en de laatste nieuwsbrieven op onze website
geplaatst. Wilt u deze stukken doornemen dan nodigen wij u graag uit om een kijkje te nemen op
onze website www.stichtingnamaste.nl.
Ook kunt u de laatste ontwikkelingen volgen via de Facebookpagina van Stichting Namaste.
Met vriendelijke groet,

Bestuur Stichting Namaste

