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Mijn India is schoon 

Het ligt allemaal in onze eigen handen 

Daar waar het schoon is, is God aanwezig 

Deze aarde is als onze moeder 

Om ons heen praat iedereen over dat het erg schoon is 

Als we een schone omgeving hebben is ons innerlijke zelf rustig 

 

(Gedichtje van Nidhi, 10 jaar) 

 

 

Bewustzijn over een schoon land 

Mahatma Gandhi gaf het Indiase volk al de boodschap om India schoon te houden. Premier Modi 

heeft daarom bij zijn aantreden in 2014 van Gandhi’s bril het nationale symbool gemaakt voor een 

schoon India. De bril zien we vaak terug op Clean India Day. 

“Schoon India, mooi India” staat op de tekening van de 

10-jarige Niilam. Deze tekening is gemaakt in het kader 

van Clean India Day, welke dit jaar op 5 september viel. 

Het is een dag waarop in het hele land activiteiten 

worden georganiseerd om het bewustzijn over hygiëne 

te vergroten. Op de Gomaniwala basisschool in 

Rishikesh kregen kinderen les over hoe goed het is om 

vaak je handen te wassen, een bad te nemen en het 

toilet schoon te houden. De leraressen gaven ook uitleg 

over het schoonhouden van je huis, het gebruik van een 

vuilnisbak en hoe je ongedierte uit huis kan houden. 

Ook de ouders kregen voorlichting over deze onderwerpen. De dag heeft zeker veranderingen 

teweeg gebracht vertelt één van de leraressen. Toen ze na deze dag bij ouders thuis kwam was het 

duidelijk schoner dan daarvoor. En ze hoort dat de kinderen nu elke dag een bad nemen, waar dat 

eerst niet het geval was.  



De eindjes aan elkaar knopen 

Sarasvati Mataji ondersteunt overheidsschooltjes met essentiële 

benodigdheden zodat de kinderen betere kansen krijgen. Maar 

uit wat voor gezinnen komen de kinderen op deze scholen? Het 

verhaal van Niilam illustreert dit. 

Niilam is een serieus meisje van 10 jaar dat goed haar best 

doet op school. Ze komt uit één van de sloppenwijken van 

Rishikesh. De vader van Niilam werkt in de bouw en verdient 

tussen de € 6,- en € 7,- per dag. Dat is in India het dagloon van 

een arbeider. Als hij werk heeft, want vaak is er geen werk en 

dus geen inkomen. Haar moeder werkt hele dagen als kokkin 

voor een ander gezin. Daarmee verdient ze zo’n € 70,- per maand. Voor een eenvoudig 

huishouden met kinderen heb je in India ongeveer € 275,- per maand nodig. Het is dus elke 

maand weer de eindjes aan elkaar knopen voor het gezin van Niilam. 

 

Verbetering schoolterrein 

Begin dit jaar heeft de stichting de kinderen van de Gomaniwala basisschool trainingspakken 

gegeven om de koude winter door te komen. Toen we in september terugkwamen legde de lerares 

een aantal ideeën aan ons voor om de leefomgeving op de school te verbeteren.  

De voorkant van het schoolterrein kan worden afgesloten door 

een hek in een muur. Aan de zij- en achterkant is er echter geen 

omheining. Ongewenst bezoek buiten schooltijd van mensen en 

dieren zorgt voor viezigheid en beschadigingen op het terrein. 

De lerares had met eigen geld een begin gemaakt met 

uitbreiding van de muur, maar omdat het geld op was kwam de 

muur niet verder dan kniehoogte.  

Naast de omheining had de lerares nog de wens om de 70 

leerlingen beter van de ruimte op school gebruik te laten 

maken. Door een vochtig, klein gebouwtje te vervangen door 

een iets groter gebouw, ontstaat de mogelijkheid om een 

multifunctionele ruimte te creëren. Hier krijgen de boeken een 

vaste plek en kunnen kinderen eten bij slecht weer.  

De stichting heeft de kosten van deze verbouwingen op zich 

genomen. Een lokale aannemer ging direct aan de slag met een 

plan en begon nog diezelfde week met de verbouwing. Zijn 

personeel heeft weer een poosje werk. Onze lokale 

contactpersoon zorgt dat de bouw goed verloopt. De kinderen 

hebben binnenkort een schonere en completere plek om hun 

schoolopleiding te volgen.  

 

 

 

www.sarasvatimataji.com                               welcome@sarasvatimataji.com 


