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Ook ondersteuning kwetsbare ouderen 
 
De Indiase Sad Guru Manu Maharaj Trust is met geduld en toewijding aan het werk om de benodigde 
vergunningen en papieren te regelen om de school in de Himalaya te starten. In de tussentijd blijven 
we via het netwerk van de trust kleinere initiatieven ondersteunen. Tijdens het zoeken naar 
initiatieven komen we ook regelmatig andere kwetsbare groepen tegen. Met kwetsbare groepen 
bedoelen we degenen die geen of beperkte mogelijkheden hebben om voor zichzelf te zorgen en/of 
de kansen te creëren om dit te doen. Naast kinderen zien we regelmatig ouderen die geen 
mogelijkheden hebben voor zichzelf te zorgen of vangnet van familie hebben. Weduwen 
bijvoorbeeld, uit de lagere inkomensgroepen hebben minder mogelijkheden of scholing gehad 
waarmee ze voor zichzelf kunnen zorgen. Ook is het lang niet altijd vanzelfsprekend dat een familie 
de zorg op zich kan nemen. Voor Sarasvati Mataji een belangrijke reden om onze doelstelling uit te 
breiden.  
 
Afgelopen augustus hebben we de statuten aangepast:  ons doel is de meest kwetsbare en 
allerarmste(n) in India te ondersteunen, namelijk kinderen en ouderen, door middel van het 
bijdragen van middelen en het opzetten van projecten en al hetgeen daar direct of indirect mee 
verband houdt. 
 
De komende tijd zullen we aan de hand van lopende initiatieven de website aanpassen. Het actuele 
beleidsplan en gewijzigde missie vindt u nu al terug op www.sarasvatimataji.com. Via onze website 
en de nieuwsbrief houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen.  
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Samenscholing van kinderen en ouderen in Haridwar 
 
In Nederland kennen we al een aantal jaren nieuwe 
woonvormen waar hulpbehoevende ouderen 
samenwonen met jonge studenten. Hier gaan elkaar 
helpen en samen creëren van een prettige leefomgeving 
samen. Zo kwamen we afgelopen september ook een 
prachtig initiatief in Haridwar tegen via het netwerk van 
de Indiase Trust.  
 
In de arme buitenwijk Kangri aan de oever van de Ganges 
leven gezinnen uit de armste lagen van de bevolking. 
Helaas verslechteren de leefomstandigheden door de 
effecten van alcoholmisbruik en criminaliteit. Veel 
kinderen groeien op zonder mogelijkheden en kansen. 
Ook veel oudere weduwen en vrouwen bevinden zich in 
een situatie waarin ze geheel op zichzelf zijn 
aangewezen. Zij hebben vaak weinig onderwijs gehad. 
Het is niet vanzelfsprekend dat ze kunnen lezen, schrijven 
en rekenen. 
 
In een oud, enigszins vervallen huis van een zakenman uit Haridwar is provisorisch een school 
gecreëerd door Jagriti All India Women’s Conference Haridwar. Kinderen krijgen hier les samen met 
ouderen vrouwen uit de buurt. Ze helpen elkaar en dat brengt een verbindende energie met zich 
mee, waar ook ruimte is voor dans en expressie. 
 
Samen met de trust hebben we deze kinderen en ouderen geholpen met schoolbenodigdheden zoals 
schriften, pennen en schoolborden. Ondertussen wordt gekeken welke mogelijkheden er zijn om 
deze gemengde groep een leefbaarder onderkomen voor hun onderwijs te kunnen bieden. 
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Opgroeien in de rivierbedding in Rishikesh 
 
In een steegje in het oude 
centrum van Rishikesh 
werken twee partijen samen 
aan onderwijs. Op de 
gemeentelijke grond heeft 
de overheid een klas voor de 
kleinsten van 2 tot 5 jaar 
ingericht. Daarnaast heeft de 
Udaan Foundation een 
lokaal voor kinderen in de 
leeftijd van 5 tot 12 jaar. 
Hier gaan de kinderen naar 
school die, al dan niet met 
hun familie, in hutjes leven 
van plastic, golfplaten en 
ander afval in de 
rivierbedding. De troosteloze hutjes bieden de kinderen een nauwelijks leefbare situatie waar 
basiselementen als veiligheid, hygiëne en goede voeding ontbreken.  
 
Samen met de trust starten we met het vernieuwen van de daken op de twee lokalen. Gezien de 
schrijnende situatie van deze kinderen en de staat van het terrein zullen we onderzoeken welke 
praktische ondersteuning we verder kunnen bieden om deze kinderen te ondersteunen op weg naar 
kansen voor een beter leven. 
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Periodieke donaties 
Helpt u mee deze en nieuwe initiatieven te ondersteunen? Iedere bijdrage is welkom! Maar we 
kunnen de kinderen en ouderen nog beter ondersteunen met een periodieke donatie. We waarderen 
uw hulp enorm!  
 


