Vastenaktie 2015
Kinderopvanghuis Bonakal
40- 100 miljoen kinderen gaan in
landelijke gebieden in India niet naar
school of verlaten die, ongeletterd,
voortijdig.
Meer dan 50% van die plattelandsbevolking is analfabeet, vooral meisjes en vrouwen, en
heeft geen zicht op enige verbetering. Dat percentage is bij de kasteloze Dalits en de
Tribalen (zwerfstammen) zelfs aanzienlijk hoger.
28% van de bevolking van Bonakal (een twintigtal gehuchten, district Khammam,
provincie Andra Pradesh) behoort tot de laagste kasten en 21% tot de tribalen.

Vicieuze cirkel
Ongeletterde kinderen zijn een makkelijke prooi voor kinder-arbeid en -uitbuiting.
Eenmaal volwassen krijgen ze geen regulier werk en gaan onder in barre armoede.
Hun kinderen blijven weer ongeletterd, …… Zonder goed onderwijs is deze cirkel van
armoede niet te doorbreken.

India en Onderwijs
Met name op het platte land is het Indiase
onderwijssysteem volledig uitgehold, ambitieloos, meestal afwezig. Door gebrek aan goede
onderwijzers en gebouwen, misbruik van
fondsen, discriminatie, en controle.

Een school met een kinderopvanghuis
De Indiase Priester Missie Orde(1984) “Heralds of Good News” van Pater Mervin (Heeze)
begon in 2011 met een Engelse Medium school als een eerste noodzakelijke stap. Maar voor
veel kinderen is dit niet genoeg. Dit vanwege diverse redenen zoals; sociale pressie,
armoede, meisje zijn, rondtrekken voor seizoenswerk, ziekte in de familie, lange reistijden,
Kinderen die op grond van hun intellect een belangrijke maatschappelijke rol zouden kunnen
spelen: het kastensysteem ontkrachten, armoede bestrijden.
Een kinderopvanghuis bij de school is de aangewezen vervolgstap.
In het Vastenaktie Bonakal 2013 project bundelden de parochies uit de gemeenten
Heeze-Leende, Cranendonck en Someren hun krachten voor een eerste woonvleugel (voor
40 kinderen) van het kinderopvanghuis.
Deze woonvleugel is in middels (september 2014) in gebruik genomen voor een eerste groep
kinderen. Nu kan de organisatie voor dit kinder-opvanghuis opgezet worden. Ook om aan
meisjes een veilige woon- en verblijfsomgeving te kunnen bieden.

Dankzij de vervolg actie Bonakal
2014 wordt nu de tweede vleugel
gerealiseerd . Deze wordt in
augustus a.s. in gebruik genomen.
Bijgaande foto laat de bouw zien
met op de achtergrond de eerste
woonvleugel.
Tussen deze twee woonvleugels
wordt een derde gebouw
gesitueerd met twee verdiepingen.
Met op de begane grond de definitieve keuken en de eetzaal en op de eerste verdieping
ruimten voor activiteiten. Om in de toekomst ook gebruikt te kunnen worden voor en door
mensen (ook ouderen) uit de omliggende dorpen: bijv. voor alfabetiseringsprojecten,
cursussen over micro krediet, etc, .
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Mijn naam is Susheel Kumar en zit nu in groep 5 van de St.
Mary School in Bonakal .
Ik wil jullie bedanken voor alles wat jullie doen voor kinderen
zoals ik.
Ik verloor mijn ouders toen ik heel klein was. Daarna
probeerde mijn oom voor mij te zorgen. Hij is zeer arm en
heeft zelf nog 4 kleine kinderen. Veel te arm om mij naar een
verre school te laten gaan. Waar mogelijk, probeerde ik werk
te vinden met het passen op dieren.
Toen ik van anderen jongens hoorde over deze school ben ik
gaan praten met de pater van die school. En heb ze verteld
over mijn leven en dat ik zo graag wilde leren. Hij zorgde
ervoor dat ik in het kinderopvanghuis en de bijhorende school
terecht kon.
Ik ben erg blij en het gaat erg goed op school, in alle vakken.
Bedankt voor alles wat jullie doen voor ons kinderopvanghuis en school, zodat ook andere
kinderen die kans krijgen.
Susheel Kumar
Met Vastenaktie Bonakal 2015 hopen we , met uw hulp, het project af te ronden.
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