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Laat dan Kerst, het feest van het Licht, 

de vrijheid terugbrengen op ieders gezicht. 

   

Ik heb daarom een wens voor iedereen, 

een mooie kerst met lieve mensen om je heen. 

 

Mensen die van je houden om wie je bent,  

in wie je  misschien een stukje van jezelf herkent. 

 

Laat merken dat je om die mensen geeft, 

dat je samen met hen iets moois beleeft. 

 

Voelt de warmte die dat alles brengen kan, 

geniet van de liefde tussen ouders, kinderen, vrouw en man. 

 

En vergeet niet om al de liefde die je hebt gekregen, 

aan iedereen die het nodig heeft door te geven 

 

We mogen het elkaar toewensen dat we de sterren  

van het licht blijven zien 

en tegen alle duisternis in blijven dromen en hopen  

op wat in onze wereld ondoenbaar lijkt. 

 

Alleen samen maken we een succes van 2022. 

Zalig Kerstfeest en een Gelukkig  Nieuwjaar 

 

                                                                                   Fien De Brabandere  
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Aan de sponsors en sympathisanten van CSA. 
 
We zijn al december 2021 wanneer deze tekst wordt geschreven. Het is niet te 

vatten hoe snel de tijd voorbijgaat, zelfs in deze woelige periode.  
 

We zitten allemaal in dezelfde boot.    

De pandemie treft heel de wereld en brengt een diepe ervaring met zich mee. 

Die ervaring delen we maar we beleven ze allemaal verschillend.  

Covid herinnert ons aan onze broosheid. Elk voelt zijn of haar pijn, machteloos-

heid, wanhoop, droefheid of moedeloosheid.  

We wisten het, het rijk der vrijheid is een illusie.  

Ondertussen wacht de winter op nieuw leven. Nieuw leven, onder welke vorm 

ook, brengt altijd hoop en toekomst. Er is troost te vinden in creativiteit en 

schoonheid. Schoonheid is helend. Spiritualiteit, natuur, muziek, literatuur en 

kunst staan daarvoor garant. Er is voor elk wat wils op dat gebied.  

Echt geluk zit in de eenvoudige beleving. Moge de leuze zijn: ‘Nooit opgeven!’. 

Omdat mensen mensen zijn, waar ook ter wereld, kunnen we die redenering 

doortrekken naar onze Indische broers en zussen. We kunnen die gedachte 

meteen in verband brengen met de sponsorplaatsen waar jullie al zo lang en zo 

trouw kinderen steunen. Mede door jullie steun krijgen ze een toekomst en 

neemt hun leven een positieve wending. Ook in India heeft de pandemie lelijk 

huisgehouden. Scholen zijn gesloten, sommige tot op vandaag.  

Kinderen zijn het slachtoffer maar die redden zich met de weinige middelen die 

er zijn. Waar mogelijk, worden ze verder gesteund en opgevolgd.  

De verantwoordelijken ginds hebben het ook moeilijk maar geven nooit op.  

We blijven erop vertrouwen dat de werking weer zo vlot wordt als voordien en 

houden jullie verder op de hoogte. 

Er is trouwens ook goed nieuws te melden. De beslissing van de Indische over-

heid om stortingen via één centraal nummer in Delhi te laten binnenkomen,  

is op punt gezet. We hebben dat nummer van de bankrekening in Delhi ontvan-

gen. De stortingen kunnen normaal verlopen, onder voorwaarde van een  

begeleidende brief met vermelding waarvoor het respectievelijke bedrag moet 

dienen. Op die manier kunnen de verantwoordelijken voor de projecten in India 

het door ons gestorte bedrag opvragen. Het was een hele rompslomp om dit 

gedaan te krijgen. Dit heeft ons hoofdbrekens bezorgd omdat wij de verant-
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woordelijkheid dragen voor jullie sponsoring. Maar eind goed al goed. 

Een klein mirakel is ook het Green Project, waarover we in vorige nieuwsbrie-

ven uitvoerig hebben bericht. Dit is op een paar jaar tijd een succes aan het 

worden. Na de eerste lockdown keerden de dagloners naar hun dorpen terug. 

Zij zijn de economische slachtoffers van covid. De meesten zijn Adibasie.  

Ze hebben onder leiding van o.m. de jezuïeten plantages aangelegd. Het kwe-

ken van de papaja’s bijvoorbeeld, is een echt succesverhaal. Door toedoen van 

een gunstig regenseizoen hebben ze tot zes keer kunnen oogsten.  

Die mensen kenden alleen het verbouwen van rijst. Nu leren ze dat ook andere 

gewassen kunnen gedijen. Mensen uit andere dorpen willen nu ook de uitda-

ging aangaan. Zo werd het Greenproject een pilootproject dat via CSA gesteund 

wordt door de gemeente Wevelgem.  

Ook in Kishor Nagar (Jongensstad) wordt de droom van pater Louis Francken sj. 

om een slaapzaal voor 650 jongens te bouwen, langzaam maar zeker verwezen-

lijkt. Tot voor een paar jaren rolden die jongens ‘s avonds hun juten matjes uit. 

Overdag kon dezelfde zaal voor andere doeleinden gebruikt worden.  

Tot een wet van overheidswege bepaalde dat kinderen niet langer op de grond 

mochten slapen. Pater Louis Francken liet stapelbedden plaatsen.  

Die stonden naast mekaar als waren het kooien. Ze waren tot tegen het plafond 

gestapeld en boden zo een voorlopige oplossing.  
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Die ‘claustrofobische’ situatie gaf hem slapeloze nachten. Dit zou bij brand of 

een ander accident tot een totale catastrofe kunnen leiden. De oudste jongens 

sliepen buiten onder een zeildoek.  

Nu is  er een nieuwe slaapplaats gebouwd op het gelijkvloers en staat de ruw-

bouw klaar om afgewerkt te worden. Door een viertal milde schenkers van CSA 

kan men met de afwerking beginnen. Gelukkig hebben veel mensen in het  

verleden Kishor Nagar leren kennen. Dit heeft geleid tot nog meer milde schen-

kingen en het ontstaan van een werkgroep.  

Dit project is ook nooit af. 650 kinderen en jonge mensen hebben nood aan  

kledij, voeding, onderwijs en een verblijfplaats. Dit heeft onafgebroken steun 

nodig, eender van waar die ook komt.  

Een paar mensen uit het CSA-comité zijn naar de dienst ter nagedachtenis van 

Pater Louis Francken in Wuustwezel geweest. Die dienst was heel eenvoudig, 

diep en zeer mooi. Het was een passend eerbetoon voor zijn werk in jongens-

stad en een troost voor zijn familie. 

In deze nieuwsbrief lezen jullie nog veel boeiende artikels, want EINDELOOS 

INDIA  laat ons nooit los. De nieuwsbrief is het resultaat van de vrijwillige (lees 

onbetaalde) inzet van een gans comité en dit al 32 jaar lang.  

Daar zijn we fier op en dankbaar voor.  

Greta 

Beste sponsors, 
 

In de nieuwsbrief van maart 2022 zullen we de e-mailadressen 

van de lokale verantwoordelijken aan u doorgeven. 

Doordat de scholen nog altijd gesloten zijn en daar er weinig 

gereisd wordt naar de verschillende plaatsen kan het voor u, 

wanneer dat gewenst is, contact opgenomen worden met de 

lokale verantwoordelijken. 

Meer in de nieuwsbrief van maart 2021. 
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Gevolgen van corona in  
West-Bengalen, Jharkand, India en wereldwijd. 

 

Statistieken op 2 december 2021 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Men spreekt van 34 605 439 positief geteste personen en 469 532 doden in 

India. 

Zoals reeds vermeld in onze vorige nieuwsbrief voelen wij ook met CSA de  

gevolgen van de coronapandemie.  

Wij krijgen vanuit Kolkata een lijst met vele exits van kinderen.  

De meeste van het platteland, zoals we vreesden.  

De meeste zijn ook meisjes maar ook jongens. 

Hoewel op het platteland coaching klassen werden gegeven kon men dit niet 

tegenhouden.  

PLAATS AANTAL  
INWONERS 

VOLLEDIG  
GEVACCINEERD 

1 DOSIS  
GEVACCINEERD 

        

INDIA 1 200 000 000 33,48% 59,98% 

        

WEST-
BENGALEN 

92 200 000 30,01% 65,13% 

        

JHARKAND 24 300 000 20,75% 44,21% 

       West-Bengalen                                    Jharkand 
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Zie nog meer foto’s van coa-

ching klassen in Kearchand, 

Basinda en Chandua op blz. 1 

en 16. 

Wij wachten op de post van de 

kerstwensen en de exitbrieven 

om de sponsors te verwittigen. 

Door het coronavirus neemt de 

armoede van de gezinnen toe 

terwijl de scholen gesloten zijn. 

Jonge kinderen (jongens) wer-

ken mee om te overleven en 

meisjes worden ook zwaar ge-

troffen daar ze in een zwakkere 

maatschappelijke positie staan.  

Meisjes worden in India nog vaak als minder waardevol gezien als de jongens. 

Van een zoon wordt verwacht dat hij later voor zijn ouders zal zorgen, terwijl 

het meisje verantwoordelijk wordt voor haar schoonouders.  

Daarom worden zij vaak jong uitgehuwelijkt, dan hebben de ouders een mond 

minder om te voeden.  

Wat ook  meespeelt zijn sociale normen. Hoe jonger een meisje huwt, hoe  

kleiner de kans dat zij verliefd wordt op iemand van een verkeerde kaste. 

De laatste jaren nam het aantal kindhuwelijken enorm af, doordat steeds meer 

meisjes, ook op het platteland, naar school gingen door officiële wetten en an-

dere initiatieven. Vele vrijwilligers overtuigden de kinderen en ouders van het  

belang van onderwijs.  

Daar de scholen nu gesloten zijn staan de meisjes in voor het huishouden en 

éénmaal ze de puberteit bereiken worden ze uitgehuwelijkt. 

Het zal een extra uitdaging zijn om de meisjes terug in school te krijgen. 

Het bevolkingsfonds van de Verenigde Naties schat dat de coronacrisis de  

komende 10 jaar wereldwijd tot 13 miljoen meer kindhuwelijken dan normaal 

zal leiden. 

Astère en Marie-Paul 

 

Coaching klas  



CALCUTTA SPONSOR AID                                                  9      

 

Boekenverkoop 

De boekenverkoop ten voordele van de OKAN klas in Deinze en onze projecten 

in India was een groot succes. De totale opbrengst was 5070 euro.  

Het was mooi te observeren hoe verschillende lezende mensen “de vondst van 

hun leven” ontdekten. Elk in hun eigen belangstellingswereld.   

Zielsgelukkig trokken ze met één boek (“het boek”  dus), enkele boeken, een 

stapel boeken naar huis. 

Van wat er overblijft van de boeken verhuist een deel naar een bergruimte aan 
zee.  We hopen er volgende zomer enkele keren mee op de boekenmarkt in 
Alveringem, Oostende, Damme… te staan. Het andere deel geven we mee aan 
Pierre Van Houcke.  Met hem stond ik jarenlang op de boekenmarkt in Gent.  
Hij zal er regelmatig terug aanwezig zijn.  
                                                                                                                           Astère 
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Aankoop meubilair voor de St. Joseph school in Bongaon 
 

Naast de individuele sponsoring van de kinderen ontvangen we ook aanvragen 

voor bijzondere projecten. Deze worden ondersteunt door giften. 

De geschiedenis van de St. Joseph’s School en de voorstelling van het project 

werd in de nieuwsbrief van maart 2021 grondig voorgesteld. 

De aanvraag van de solarinstallatie werd mee gesteund door de dienst ontwik-

kelingssamenwerking van Waregem. 

Ondertussen werd ook een deel van de aangevraagde steun voor het meubilair 

toegekend. 
 

Enkele foto’s. 
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Sprekende beelden van Wevelgems engagement in het Zuiden. 
 

In de loop van het jaar kwam vanuit het bestuur van de Mondiale Raad  

Wevelgem het voorstel om een fotowedstrijd in te richten. 

De bedoeling was, om alle ngo’s, die steun voor projecten in het Zuiden kunnen 

aanvragen bij de gemeente Wevelgem, kenbaar te maken aan het grote  

publiek en zo het ‘Noorden’ en het ‘Zuiden’ dichter bij elkaar te brengen. 

Twaalf foto’s, waarvan twee van CSA, werden uitgekozen om daarmee een  

bureaukalender voor 2022 te maken. 

Er is ook een tentoonstelling aan verbonden die doorgaat in de bibliotheek van 

Wevelgem  van 12 januari tot 8 februari 2022. 

Dinsdag 11 januari om 19 uur wordt de tentoonstelling geopend met boeiende 

lezingen van  Elien Spillebeen (journaliste Mo* en oprichter van Mama Kivu) en 

Chokri Ben Chikha (theatermaker oprichter van Zoo Humain). 

De kalender is te koop aan 6 euro en de opbrengst zal verdeeld worden onder 

de verschillende projecten.  

Hij is te verkrijgen op het gemeentehuis of in de bibliotheek van Wevelgem. 
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Diwali actie in Oostkamp. 
 
We mochten de Kerst en Nieuwjaar periode 2019 in India doorbrengen.  

Tijdens onze reis werden we vooral geraakt door de schoonheid, de mooie  

natuur en de warme en hartelijke ontmoetingen. Toen we er nog waren wisten 

we al dat deze reis ons leven ging veranderen. We mochten er o.a. meevieren 

met het 25 jarig priesterjubileum van Father Suman.  

Tijdens ons laatste gesprek vroeg hij uitdrukkelijk om te zorgen dat we India en 

zijn streek,  zijn mensen, de Adivasi,  niet zouden vergeten. Hij vertelde dat de 

financiële inbreng  natuurlijk wel belangrijk was maar nog belangrijker is de 

band, de verbinding. 

Een van de vele mooie kanten van India is natuurlijk zijn keuken.  

Toen we er waren vroegen we steeds een “not spicy” versie van hun lekker 

eten en vaak was het dan nog maar volgens onze normen net te eten. En toch 

werden we gebeten door de Indische keuken, de Indische kruiden en zo gingen 

we hier op zoek naar de smaak van ginder. We vonden een goed kookboek en 

speurden bij  een Brugse avondwinkel naar de authentieke Indische smaken...  

Zo werd het idee geboren. Hoe kunnen we ons meer verbonden voelen dan 

 

Getooid met een Adivasi sjaal 
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door samen te eten. Al gedurende de hele geschiedenis is het samen eten, het 

eten delen een symbool van verbondenheid. 

Als datum kozen we Diwali, een lichtfestival, gevierd door miljoenen hindoes, 

sikhs en jains over de hele wereld. Diwali, volgens hen een feest van een nieuw 

begin en de overwinning van het goede op het kwade en het licht op de duis-

ternis. Diwali valt in november, ook bij ons een donkere periode en misschien 

brengt deze verbondenheid ook voor ons wat licht….   

Samen met de vrienden van het reisgezelschap hebben we twee dagen  

chapati’s en naan’s gebakken, Indische langkorrel rijst gekookt, en hebben we, 

al zeg ik het zelf, een lekkere - weliswaar verwesterde - versie van  Kip Tikka 

Masala en ook de vegetarische Panir Tikka Massala gemaakt en via afhaal te 

koop aangeboden. 

De actie dit jaar smaakte naar meer… ik heb al even gekeken en Diwali valt  

volgend jaar op maandag 24 oktober…. We denken dus aan een Diwali actie het 

weekend er net voor om zo samen verbonden te zijn met elkaar maar vooral 

met de Adivasi in India.  
 

Geert Vercruyce  
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Familienieuws 
 

Geboorten 
 

Pip Van Reckem, 
   dochtertje van Jelle en Liza Van Reckem - Stock 
   kleindochtertje van Bart en Trui Manhaeve - Verstraete 
   nichtje van Simon en Miet Stock - Verlet en van Lucas Stock 
 

Woud Boydens 

   kleinzoontje van Gilbert en Regina Boydens - Vanhecke  

 

Overlijdens 
 

Bea Vancraeynest  
   echtgenote van Dirk Verhenne 
   moeder van Bruno en Sabine Verhenne - Tavenier 
   grootmoeder van Martijn en Sarah Verhenne 
 

Marcella Soubry 
   weduwe van Norbert Mollie 
   moeder van Miriam Mollie 
   schoonzus van Georges (†) en Odette Soubry - Demeulemeester 

   tante van Denis en Marianne Durant - Soubry 

        en van Patrick en Greet Soubry - Naert 
 

Frans Boury  
   echtgenoot van Monica Vancraeyenest 
   vader van  Frank en Ann Delobelle - Boury 
 

Bart Geerardyn  
   echtgenoot van Hilde Verstraete 
   vader van Aster, Jelena, Hella en Jakobe Geerardyn 

 
Huwelijk 
 

Robin en Veronique Heynderickx - De Sloover 
   dochter van José en  Mieke De Sloover - Dewolf 
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Calcutta Sponsor Aid 

Kinderen met alle codes met  uitzondering  
BAR en BS  
 

Verantwoordelijke: Fr. Moloy D’Costa    
   frmsdecosta@gmail.com 
                                   

     CSA, naam en code van het kind 
     Archbishop’s House, 
     Mother Teresa Sarani 
     Kolkata 700016 
     India 

Kinderen met de code BS 
 

Verantwoordelijke: Fr. Ananth Kumar   
   ananthkumar008@gmail.com 
 

     CSA, naam en code van het kind 
     Bishop’s House 
     55, B.B. Ghosh Road 
     Tentultala 
     713 101 Burdwan 
     India 

Kinderen met de code BAR                                 
 

Verantwoordelijke: Fr. Parimal Kanji       
   pus@vsnl.com 
 

     CSA, naam en code van het kind 
     PUS, Palli Unnayan Samiti 
     Baruipur Post 
     700 144 Kolkata 
     India  

 

CSA-onderwijsproject Suman Asha Kiran .  Ranchi . Khunti Jharkand 

Naam sponsorkind en code SUM…. 
 

  c/o Fr. Elias Minj,  
         Headmaster Rajawal,  
  P.S. Dumri  
  Dt. Gumla 835230 
  Jharkhand  
  India  

Code ASKI    
 

  Verantw.:  Sister Matilda Dung Dung 
      dungdungmatildaosu@gmail.com         
 

            CSA, naam en code van het kind  
            Urseline Provincialate 
            273/303  Kanke Road 
            834 008  Ranchi 
            India 

   Rekening Calcutta Sponsor Aid 
       BE34 4641 3582 3190 
 

   Rekening Project Suman 
       BE26 7380 1354 1929 
 

   Steun voor Asha Kiran 
    zelfde als CSA met vermelding Asha Kiran 
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Coaching klassen.  Foto’s bij het artikel op blz. 7.  

              Basinda 

           Chandua 


