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Eind augustus, in het laatste staartje van het regenseizoen, zijn we weer afgereisd naar Rishikesh. Het
regenseizoen in het noorden van India duurt ongeveer vier maanden, met soms meer dan 600mm
regen per maand. De overvloed aan hemelwater betekent ook dat buitenwerkzaamheden
noodgedwongen stil komen te liggen. Dat gold ook voor de bouwwerkzaamheden van de projecten
van de stichting. In september ging alles weer van start en we nemen u graag mee met beelden van
de twee projecten waar de Sad Guru Manu Maharaj Trust aan werkt. We danken alle trouwe
donateurs van Stichting Sarasvati Mataji die deze projecten mogelijk maken.

Medische post in Rishikesh
De bouw van de medische post in Rishikesh vordert gestaag. De contouren van het drie verdiepingen
tellende gebouw zijn zichtbaar. Op de onderste etages worden de behandelruimtes en wachtkamers
gecreëerd voor het geven van medische hulp aan arme kinderen en kwetsbare ouderen. De
bovenliggende etages zijn voor de artsen zelf. Iedere dag werken een kleine groep mannen en
vrouwen aan het gebouw. Een groot deel is nog altijd handwerk. Hieronder hebben we een collage
gemaakt van de werkzaamheden.

School in de omgeving van Kimsar
Op ruim een uur rijden van Rishikesh, in de bergen van de Himalaya en het Rajaji National Park, heeft
de Trust grond gekocht voor een school. Het stuk grond ligt op ruim 1.200 meter hoogte en is
verdeeld over een aantal terrassen op verschillende hoogtes. Tijdens ons verblijf in India werd
gewerkt aan het bouwklaar maken van de grond. Er loopt een openbare weg langs, maar het terrein
zelf moet nog wel toegankelijk worden gemaakt voor auto’s. Ook leidingen voor elektriciteit en
riolering worden aangelegd en het aanboren van waterbronnen wordt voorbereid. Inwoners van
omliggende dorpen voeren het werk uit. Zo betrekt de Trust de plaatselijke bevolking en levert het
ook voor hen wat op.
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