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Tijdens ons bezoek aan India afgelopen december en januari waren we verheugd om te zien hoe de
medische post steeds meer vorm krijgt. Voor de school in de bergen lopen er vergunningstrajecten voor
de aanleg van voorzieningen op het terrein. Maar er zijn ook nieuwe projecten. We hebben bij een
aantal weeshuizen en traditionele Indiase scholen een bijdrage voor de kinderen en ouderen kunnen
leveren. We vertellen u in deze nieuwsbrief hier graag meer over.
Alle projecten zijn tot stand gekomen mede dankzij de zegen van Sad Guru Manu Maharaj
(dat is de Guruji van de oprichtster van Stichting Sarasvati Mataji).

Traditionele Indiase school en weeshuis in Rishikesh
Eén van de nieuwe projecten die in december 2019
is gestart is op de Shri Swami Satyanand Giri
School. Op deze school, gelegen in een landelijk
deel van Rishikesh aan de Ganges, krijgen 300
leerlingen les. Zeven kinderen zijn wees en wonen
samen onder begeleiding op het schoolterrein. De
andere leerlingen komen uit de buurt en komen
dagelijks met de schoolbus of lopend naar school.
Het is een private school volgens de Indiase
tradities. De school wordt geleid door een
liefdevolle Guru en schoolhoofd. Naast het
reguliere onderwijs is veel aandacht voor de
normen en waarden vanuit de oude Indiase
wijsheden: delen, klaar staan voor elkaar,
saamhorigheid en verdraagzaamheid. Alles met de nodige vrolijkheid en creativiteit zoals dans en zang.

De school is afhankelijk van giften en heeft weinig geld voor extra’s voor de kinderen. Dat is zichtbaar
aan de gebouwen, maar ook aan de kleding van de kinderen, die zelf het schooluniform moeten
bekostigen. Het lesgeld bedraagt €1,25 per maand en hun ouders betalen € 1,95 per maand voor de
schoolbus. Kinderen nemen zelf hun lunch mee. Dat lang niet alle ouders daar geld voor hebben wordt
pijnlijk duidelijk als we kleine peuters met een paar chipjes of koekjes hun lunch zien nuttigen.
De leeftijd van de kinderen varieert van 2 tot 15 jaar. Op dit moment krijgen de leerlingen van groep 8
nog buiten les op het dak van het gebouw, omdat er simpelweg geen ruimte meer is. Met geld van de
stichting wordt een extra lokaal op het dak gebouwd, zodat de nieuwe groep die start in april, niet
meer overgeleverd is aan de hitte van de zon in de zomermaanden, regen in de zomer of de ijzige kou
in de winter.
Daarnaast hebben we 200 truien geschonken voor kinderen waarvan de truien versleten of kapot
waren. En het hoofd van de school heeft weer een fatsoenlijke stoel achter haar bureau om haar werk
te kunnen doen. In september gaan we samen met de leraren verder onderzoeken hoe we meer
kunnen bijdragen aan deze school.

Jongensweeshuis in Haridwar
In de buitenwijken van Haridwar staat een jongensweeshuis. Ooit
begonnen met 15 jongens in 2000, is het inmiddels gegroeid tot
70 wezen die hier samen leven en onderwijs krijgen. Het
Bhagirathi Saraswati Shishu Mandir weeshuis maakt deel uit van
een landelijk netwerk voor de opvang van wezen. De jongens die
hier wonen, komen dan ook uit allerlei verschillende windstreken
van India.
Vanuit Sarasvati Mataji hebben we de jongens nieuwe schoenen
en sokken gedoneerd. De jongens leren zelf ook hoe belangrijk
het is om te geven aan anderen. Ze doneren ingezamelde oude dekens aan de armere mensen in de
omliggende bergdorpen die zelf geen geld hebben om warme dekens te kopen in de koude winters in
dit Himalaya gebied.

Meisjesweeshuis en school: Matraanchal Kanya Vidhya Peeth Samiti
Een paar kilometer van het jongensweeshuis in Haridwar staat een zwaar beveiligd meisjesweeshuis
en school. Hier wonen en leren 60 meisjes die wees zijn en krijgen 200 kinderen uit de buurt onderwijs.
De 72-jarige vrouwelijke Guru is het spirituele hoofd van het weeshuis en de school. Ze is als een
moeder voor de kinderen en wil vooral een veilige en geborgen omgeving creëren, waar kinderen de
ruimte krijgen om op te groeien tot evenwichtige, verantwoordelijke kinderen. De warme uitstraling
van de kleurrijke slaapzalen van de meisjes en muurschilderingen in de school laten dit ook zien.
De leerlingen van mevrouw Blom hebben hier een bijdrage gedaan voor het levensonderhoud van de
meisjes. Vanuit de stichting gaan we onderzoeken waar we aanvullend kunnen bijdragen.

Donatie voor ouderen in de Gayatri Pariwar
In Haridwar huist de Shantikunj Ashram van de Gayatri Pariwar organisatie. Op deze ashram wordt
volgens de oude heilige geschriften van de Vedische Rishi’s onderwezen en geleefd. Dat doen ze onder
meer door projecten voor kwetsbare ouderen in de omgeving op te zetten. Sarasvati Mataji heeft
middels een kleine donatie een bijdrage hieraan kunnen doen voor de ouderen.

Update medische post
En we eindigen met een korte update over de bouw van de medische post in Rishikesh. De bouw
vordert gestaag. Er wordt iedere dag hard gewerkt. Nu het raamwerk staat en de elektra en leidingen
vrijwel klaar zijn, krijgen de toekomstige behandelruimtes op de begane grond langzaam vorm. Op
foto’s ziet u het stucwerk en (nu nog open) vooraanzicht terug.
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