Er zijn meer en meer kinderen die ook naar de officiële scholen gaan,
de gezondheidsbegeleiding is verbeterd en vrouwen maken zelf kledij
in goed bijgewoonde workshops.
Dat is het huidige resultaat van 15jaar werking van Jeevan Deep.
Wij, Francis en Jerry, bezochten in november 2011 samen met Kailash en Janardan
enkele van onze Jeevan Deep projecten in Bihar.
We willen jullie graag informeren over wat we met eigen ogen te zien kregen.
Juf Rajni, enthousiaste leerkracht in het dorp
Arjunbigha, geeft nog steeds les in de lemen
hut. Leerlingen van alle leeftijden zitten door
mekaar op de grond, ze rekenen of schrijven,
elk op hun niveau. Ze zien er verzorgd uit. De
aanwezigheidslijst is al die tijd goed
bijgehouden.

Oud-leerlingen geraken hogerop. Ruby, een 20jarige
gehuwde vrouw, heeft 6 jaar lang klassen gevolgd bij
Jeevan Deep in haar dorp. Ze werkt nu voor Jeevika, een
NGO-project, dat o.a. microkredieten verleent aan de
allerarmsten in de landelijke dorpen. Ruby: "Ik leg de
mensen uit hoe zo’n microkrediet in mekaar zit en hoe ze
moeten budgetteren". Ze verdient hiermee 750 roepie per
maand, wat niet erg veel is, maar ze heeft een eigen job, en
is daar erg trots op.

In het dorpje Parsawan, in het huis van
Kuleshvar, is een naaicursus bezig voor
vrouwen. Ze leren er zelf hun kleren
maken: eerst patroontjes oefenen met
krantenpapier, en de gevorderden zitten
achter een naaimachine. Elke dag, 6 dagen
per week, komen ze 3 uur samen om onder
begeleiding kleding voor hun gezin te
maken. In twee andere dorpen zijn
eveneens naaiateliers opgestart.

We brengen ook weer een bezoek aan de klas
van juf Mebal in Bapunagar, de juf die al meer
dan 10 jaar even enthousiast de kinderen leert
rekenen en schrijven. Twee jaar geleden
filmden we in dit dorpje. De beelden hiervan
zijn te zien in ons Anand promotiefilmpje (zie
onze website www.anand.be). Onder veel
gejoel en geroep tonen we hun het filmpje en
ze wijzen enthousiast naar de kinderen die ze
herkennen.

"Wat we met Jeevan Deep doen", legt Kailash, directeur van
Jeevan Deep, ons nog eens uit " is praten met de ouders en
de kinderen, om ze te overtuigen naar school te gaan. Voor
de kleintjes houden we het speels, met liedjes en
leerspelletjes. De grote kinderen geven we dezelfde lessen
als in de officiële school. Vele van hen gaan ondertussen
ook naar de officiële school in de buurt."
Tijdens ons bezoek ondervonden we dat Kailash en zijn team in de dorpen echt het
verschil maken. Zij doen fantastisch werk! Daarom blijven we hun projecten steunen.

Het is dank zij de financiële steun van Anand vzw dat deze projecten
mogelijk werden en mogelijk blijven.
Kailash, Janardan, Kuleshvar danken, namens de kinderen van deze
Dalithdorpen, alle Anand sponsors.

