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Aan de Sponsors en sympathisanten van Calcutta Sponsor Aid, 
 
Als jullie deze nieuwsbrief lezen, is 2021 al voor de helft opgeschoven. 
Ondertussen zijn velen onder ons gevaccineerd en vele anderen staan op de 
lijst om aan te schuiven. We zijn met ons allen in een andere wereld terecht-
gekomen en toch leren we ook daarmee leven. Het ‘wonder’vaccin waar 
niemand nu al durfde op te hopen, toont langzaam maar zeker, dat we op 
betere tijden mogen rekenen. Hoop doet leven… niettemin beseffen we maar 
al te goed dat er veel zware verliezen geleden zijn, op allerlei vlakken en de 
sporen zullen niet min zijn en blijvend. Wij proberen begrip te tonen, een 
luisterend oor te zijn, en bieden hulp waar het in onze mogelijkheden ligt. 
 

Ondertussen weten we ook perfect dat deze pandemie heel de wereld raakt en 
de ravage is niet te overzien, we kunnen het zelfs niet vatten. Maar hier en nu 
gaat het specifiek over India, waar vooral een tweede golf zeer zwaar heeft 
toegeslagen. We spitsen ons toe op de streken en de mensen waar we al vele 
jaren sterk mee verbonden zijn. Het is heel moeilijk om van hieruit, ons een 
voorstelling te maken hoe er ginds geleden en gestreden wordt en velen eraan 
ten onder gaan. Maar we worden, via en dankzij de moderne technieken, toch 
zo goed mogelijk op de hoogte gehouden. 
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Verder in deze nieuwsbrief zal Marie-Paul uitvoerig de situatie in en rond 
Kolkata beschrijven, de meeste van onze sponsorplaatsen zijn ook daar 
gelegen.  
De mensen van Oostkamp kregen het bericht dat 
bisschop Paul Lakra overleden is op 18/06 in de 
kliniek in Ranchi aan Covid-19. Bisschop Lakra is 
geen onbekende voor zuster Lieve want hij 
logeerde meermaals in Oostkamp.  
Hij was een zeer eenvoudige, aimabele man, een 
echte herder voor zijn volk.  
Hij was ook  een zeer goede medewerker voor 
het CSA-Suman project.  
Het zal een groot verlies zijn. 
 

Zelf heb ik heel wat informatie vanuit Jharkhand met hoofdstad Ranchi, waar 
Kishor Nagar, Asha Kiran en het gloednieuwe Green project of Organic Farming 
in Jamkuda gesitueerd is. De Zuidsubsidie van de gemeente Wevelgem, die 
voor 2020 werd goedgekeurd, is naar dit laatst vernoemde project gegaan, als 
steun van een groter geheel. 
(Foto’s van dit project op de frontpagina, blz. 6 en laatste bladzijde.) 
De persoon die ons veel informatie doorgeeft is Father George Kerketta sj.  
Zelf werd hij door covid-19 getroffen en verbleef een paar keren in de kliniek. 
Hij verloor verschillende dichte familieleden en ook confraters jezuïeten. 
Momenteel is Ranchi-stad al weken in complete lockdown in de hoop het virus 
te kunnen bedwingen. Terwijl april, mei en juni de heetste maanden zijn, tot 
40° en soms meer en de moesson heel veel warme vochtigheid met zich 
meebrengt. Airco is daar geen gemeen goed. Onze media hebben een paar 
keren beelden doorgestuurd, waardoor we min of meer zagen hoe hard het er 
aan toeging. 
 

Father George mailt ons op 23 april: “ Het is zeer moeilijk om een ambulance te 
krijgen om vanuit het hospitaal de doden bij hen thuis te brengen. Dat heeft 
mijn eigen familie meegemaakt bij de dood van mijn schoonbroer, het was zo 
moeilijk om hem terug naar de familie te brengen. Het is haast onmogelijk om 
een bed te hebben in een hospitaal, want er is geen plaats meer vrij. Er 
verlopen dagen met het zoeken naar zuurstof. Er is een tekort aan 
medicamenten. Mijn eigen familieleden worden uit het hospitaal ontslagen 
vooraleer ze hersteld zijn. De lockdown wordt telkens, beetje bij beetje 
bijgesteld door de regering. Ze zijn bang omdat ze beseffen welk een impact de 
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lockdown heeft op de mensen, economisch, sociaal en op psychologisch vlak.” 
In de vorige nieuwsbrief van maart konden we nog melden dat de dorpen niet 
werden besmet en daardoor gespaard bleven. Ze hadden zichzelf in 
quarantaine geplaatst en afgesloten van de buitenwereld, terwijl ze zich 
beredderden met kruiden en sappen van eigen bodem en zelfgemaakte 
medicijnen. 
 

Hierover kregen we in het zelfde mailbericht van 23 april volgende 
informatie :”De infectie heeft nu ook sommige dorpen bereikt, andere zijn nog 
veilig, maar er wordt nergens getest. Zelfs in Ranchi-stad wordt enkel 
sporadisch getest en het duurt weken voor er resultaat komt. Stel eens voor 
wat er in één week aan besmettingen kunnen circuleren. De symptomen zijn in 
de beginfase zo mild en mensen, zonder het zelf te beseffen, geven het virus 
veelvuldig door. Het is onnodig te zeggen dat de armen hierdoor vreselijk 
worden getroffen, ze hebben geen kansen. Vooral de dagloners die naar de 
steden getrokken waren om werk te zoeken, worden volledig aan hun lot 
overgelaten. Markten zijn gesloten en het is een probleem om aan voeding te 
geraken. Het ziet er naar uit dat de maand mei nog erger zal worden. Naast al 
deze problemen is het verbranden van lijken heel precair, weinig mensen zijn 
nu bereid om deze klus te klaren, bang om besmet te worden. We kunnen ons 
niet voorstellen hoe hopeloos mensen zijn in dergelijke situaties.”  
(Hindoes worden gecremeerd, de christenen en moslims worden begraven.) 
 

Op 31 mei kwam volgend bericht: “ Het Green Project of Organic Farming is 
zeer succesvol. Sedert de start 11 maanden geleden, werden er 5000 
fruitbomen en andere boomsoorten voor houtopbrengst, geplant. In maart en 
april 9000 planten en papaja’s gezaaid in een soort voorlopig opgetrokken 
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serre. Meer dan 4000 plantjes werden uitgedeeld aan mensen die over een 
lapje grond beschikken. De organisatie ligt in handen van vrouwen die meteen 
zelfhulpgroepen hebben opgericht. In juni, gedurende het regenseizoen, 
worden opnieuw 9000 verschillende soorten fruitbomen  geplant. In het 
oogstseizoen (2020) waren er 65 vrouwen die reeds van de groenteoogst 
konden verkopen, waardoor ze hun karig familiebudget konden aanvullen.  
Er zijn ook vrouwen gestart met het kweken van geiten en biggetjes. Dit heeft 
een heel positieve indruk op de bevolking die nu beter het belang begrijpen van 
dit ‘organic’ project en inzien dat alleen de opbrengst van rijst geen oplossing is 
voor hun voedselprobleem. ” 
We weten dat er na de eerste totale lockdown heel veel mensen dagen 
onderweg waren om hun dorpen te bereiken, zonder inkomen en werk. Daaruit 
is dit project gestart op braakliggende terreinen, die daardoor een 
metamorfose ondergingen. Het resultaat is dat er toekomst wordt gegeven aan 
mensen die totaal berooid waren. De pandemie ligt als het ware aan de 
oorsprong van dit heel succesvolle project. 
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Op 2 juni schreef George Kerketta : “ De situatie in Jharkand is langzaam aan de 
beterhand. De 4 weken strikte lockdown gaan daarin een rol gespeeld hebben. 
Maar de scholen blijven nog gesloten, er mag nu wel, zonder speciaal pas, met 
een private auto worden gereden. De lockdown is opnieuw verlengd tot 7 juni 
en we veronderstellen dat dit nog verder zal opgeschoven worden, aangezien 
de slechte situatie in de dorpen, zonder testmogelijkheden en zonder vaccins. 
Vanuit de regering krijgen we signalen dat ze heel alert zijn voor een 3de golf in 
september. Voor het ogenblik is de gezondheid niet meer het voornaamste 
probleem, nog erger zijn de levensomstandigheden van heel veel mensen, 
zowel in de stad als op het platteland. We proberen opnieuw, zoals bij de 
eerste golf hulp te bieden via sanitaire voorzieningen en voedsel. Maar we 
kunnen niet dezelfde hulp bieden als verleden jaar, we hebben momenteel 
geen financiele middelen genoeg. We kijken uit naar wat kan in de nabije 
toekomst…” 
 

Vanuit Kishor Nagar (Jongensstad ook in dezelfde regio) waar ze zorg dragen 
voor 650 jongens, horen we geen alarmerende berichten. Goed nieuws 
daarentegen, de slaapzaal waarvoor door sponsors o.a. via CSA, milde giften 
werden gestuurd, is ondertussen zo goed als klaar. Father Louis Francken sj. 
(aan corona gestorven) vroeg al enkele jaren hulp om een van de bouwvallige 
slaapzalen te kunnen vervangen. Als eerbetoon aan zijn werk zal de nieuwe 
slaapzaal naar hem vernoemd worden: Memorial Louis Francken. De oudste 
jongens sliepen tot hiertoe buiten onder een zeil en gaan bij deze verandering 
wellicht heel blij zijn. 
De inwonende jongens van Kishor Nagar zijn vooral wezen en jongens uit 
eenoudergezinnen waar voor hen niet kan gezorgd worden. 
 

Ook Asha Kiran (van de Ursulinen) heeft heel wat inspanningen geleverd om de 
inwonende meisjes zo goed mogelijk te begeleiden. Een paar meisjes werden 
ziek door tbc maar zijn ondertussen genezen. Ook de school, zoals alle andere 
is al gesloten vanaf maart 2020, maar de meisjes binnen Asha Kiran krijgen les 
via elektronische weg. Het dispensarium, met de middelen die ze ter 
beschikking hebben, helpen ze veel mensen ook uit de brede omgeving. 
Dezelfde zusters hebben  verschillende klinieken waar we nog bezoeken 
gebracht hebben in o.a. Noatoli, Lohardaga, Ranchi, Gumla. In bepaalde van die 
klinieken hebben ze speciale covid afdelingen opgericht en  de zusters blijven 
zich inzetten met gevaar voor eigen leven. Er zijn er ziek geworden en jammer 
genoeg zijn er ook reeds gestorven. In het verleden zijn er nog studenten uit 
Vlaanderen door tussenkomst van CSA in die klinieken op stage geweest. 
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Op 14 mei  schrijft Zuster Bimla: “De tweede golf heeft India verwoest. Het land 
was niet voorbereid op de snelle uitbraak van de nieuwe variant die rond Pasen 
met volle kracht toesloeg. De symptomen die we van vorig jaar kenden , zijn 
veranderd. Het virus is onvoorspelbaar. De mensen schreeuwen om  leven 
gevende zuurstof. Ze hebben ziekenhuisbedden, medicijnen, medische zuurstof 
en zorg nodig. Mensen kunnen hun medische rekeningen niet betalen. Er is 
corruptie, zuurstofflessen 
worden op de zwarte 
markt verhandeld. 
Sommige mensen maken 
misbruik van Covid-19 om 
de armen te bedriegen. 
Zoveel mensen reeds 
lieten het leven, hun 
dierbaren blijven 
verweesd achter…”  
In India bestaat er geen 
ziekteverzekering zoals 
we die hier kennen. 
 

Een sponsor die in het verleden een tante had in India schreef op 30 mei :  
“De hospitalen in Noatoli en Lohardaga zijn het resultaat van het pionierswerk 
in het Sadar Hospitaal in Ranchi, verricht door tante Irma en haar medezusters 
(allemaal Vlamingen in die tijd). Het hele covid-gebeuren in India is een 
herhaling van wat tante Irma en haar zusters meemaakten met de pandemie 
van de Spaanse griep in 1918. “We weten allemaal wat die ravage toen heeft 
aangericht.” 
 

Wij hebben getracht de informatie die we kregen uit eerste hand met jullie te 
delen, want dikwijls wordt ons de vraag gesteld: “Hoe gaat het nu in India? “ 
Wij kunnen voor het antwoord daarop, dan ook best de mensen die het 
dagdagelijks beleven, aan het woord laten. Bij het lezen van dit alles kunnen wij 
alleen maar dankbaar zijn dat wij hier en nu en in dit land leven en ons best 
doen op de plaats waar wij staan en delen waar het mogelijk is. In een volgende 
nieuwsbrief hopen we meer nieuws te geven over de gesponsorde kinderen, 
wanneer de scholen eindelijk weer zullen open gaan. 
 
                                                                                                                       Greta 
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Nog meer correspondentie met India in moeilijke tijden….. 
 
A. Samir schrijft vanuit Kautala.  
 

Kautala is een dorp in West-Bengalen op ongeveer 120 km van Kolkata 
 

19/04/2021: Corona verspreidt zich snel. Wij leven in huis. 
 
14/05/2021: De situatie is zeer jammerlijk en ernstig. Ons dorp is niet ontsnapt 
aan covid.  Wij leven binnen, in quarantaine. Tot nu toe zijn we gespaard 
gebleven. Overal leven de mensen in angst. De ziekenhuizen hebben een tekort 
aan zuurstof. Velen sterven door een gebrek aan noodzakelijke faciliteiten.  
Er zijn onvoldoende vaccins, de toekomst is onvoorspelbaar. We hopen dat 
tegen juni er voldoende vaccins voorradig zullen zijn voor het grootste deel van 
de bevolking. Terzelfder tijd is er, in verschillende plaatsen,  een schimmel-
infectie (black fungus) samen met de covidinfectie uitgebroken. We leven in 
een moeilijke tijd. Maar eens zal het verbeteren.. 
 
26/05/2021: Wij zijn tot hiertoe gespaard gebleven van covid maar een ander 
gevaar is op komst.  De cycloon “Yaas” raast in West-Bengalen met een 
snelheid van 100-150 km/uur aan de kust en 80-100 km/uur in de steden en op 
het platteland.  
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Ondertussen zijn de oevers van de rivieren gebroken en het water overspoeld 
het land. Reddingscentra zijn opgezet door de regering. Zo’n 110.000 mensen 
verblijven er. Volgens het laatste nieuws verwachten we dat de cycloon zich zal 
afbuigen naar een andere staat. De sterkte van de cycloon neemt af. Maar het 
regent hard en er is een stormwind.  Volgens de weersvoorspellingen zal het 
nog blijven duren tot morgen.  
De staat Odisha (Orissa) en het deel van Bengalen gelegen aan de Ganges zijn 
het meest getroffen.  
Wij wachten om de cycloon te ondergaan. 
 
27/05/2021: Goed nieuws: de cycloon “Yaas” verrichtte geen grote 
verwoestingen in ons dorp. Enkele dorpen aan de oevers van de rivier staan 
onder water. Wij zijn veilig maar het regent nog steeds. 
Kolkata is ondergedompeld in water door de hevige neerslag. 

 

04/06/2021: Hier is de toestand een beetje verbeterd. Het aantal 
coronabesmettingen gaat lichtjes naar beneden. Het normale leven is nog niet 
terug gekomen. Wij zijn nog steeds in een lockdown en de scholen en 
universiteiten blijven gesloten.  In onze streek rijden er ook geen treinen en zo 
kan de plaatselijke bevolking niet naar de steden om te werken en zo hun 
brood te verdienen. Ondertussen raasde de cycloon “Yaas” over de streek. Wij 
zijn gelukkig gespaard gebleven maar 15 km hier vandaan zijn verschillende 
dorpen  overstroomd. De daklozen zijn ondergebracht in hulpcentra. 
Het weer is beter maar het blijft nog zeer bewolkt. 
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B. Nieuws van Fr. Saumen Malik uit Baruipur.  
 
Fr. Saumen Malik schrijft ons op 27 april 2021…. 
Hij is verantwoordelijk voor PUS (Palli Unnayan Samiti Baruipur): het sociaal 
centrum van het bisdom Baruipor, waarlangs ook kinderen met de code Bar 
gesponsord worden. Baruipor ligt op ongeveer 200 km van Kolkata. Hun 
werkgebied is voornamelijk het platteland. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
India is zeer zwaar getroffen door een tweede golf van Covid-19. De situatie is 
zeer kritiek. We hebben een tekort aan zuurstof, beademingstoestellen en 
medische personeel in de ziekenhuizen. We zien veel mensen sterven en 
voelen ons hulpeloos. 
Men spreekt (27 april) van 350.000 nieuwe besmette patiënten per dag in India 
en 15.000 in West-Bengalen. Meer dan 2.800 sterven per dag. Tot nu toe zijn 
de besmettingen waar we,  de organisatie (PUS), werkzaam is beperkt 
gebleven. Maar we vrezen het ergste wanneer we naar de stijging van de cijfers 
kijken. 
Wij (PUS) maken, op alle plaatsen waar we werkzaam,  de mensen bewust van 

het grote besmettingsgevaar. We bevestigen de verplichting van het dragen 

van een mondmasker, afstand te bewaren en zoveel mogelijk binnen huis te 

blijven en ook bij symptomen zich te laten testen.  

Onze speciale aandacht gaat naar de kwetsbare groepen: ouderen, zieken, 

kinderen en zwangere vrouwen.  
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C. Vanuit Burdwan schrijft Fr. Ananth Kumar op 7 juni … 
 
Groeten aan alle leden van het CSA comité. Hopelijk is iedereen gezond 
gebleven tijdens deze pandemie. Met mij en alle sponsorkinderen (code BS) 
gaat het goed. 
 

De situatie in India is moeilijk door de tweede golf van Covid-19 met 
verschillende varianten. De toestand verergerde drastisch van eind maart en nu 
is er lichte verbetering zichtbaar. In de eerste dagen van mei telden we, in 
India, een half miljoen besmettingen en 8 tot 10.000 sterfgevallen per dag.  
Volgens de laatste berichten zou het aantal besmettingen gedaald zijn tot 
150.000 besmettingen en  ongeveer 3.500 sterfgevallen per dag. In bepaalde 
staten blijft het aantal verder stijgen en daar is er sedert april een volledige  
lockdown.  
 

Op dit ogenblik zijn er weinig vaccins beschikbaar en zeker niet voor de gewone 
bevolking. De regering beweert dat de hele bevolking zal gevaccineerd zijn in 
2022. Maar dat zal echter onmogelijk zijn door de grote bevolking en het 
beperkt aantal vaccins. 
 

In West-Bengalen zijn er minder besmettingen in grote steden dan in andere 
deelstaten. Men spreekt van 11.000 nieuwe gevallen per dag en een 130-tal 
doden. Hier is het een gedeeltelijke lockdown van 15 mei tot 15 juni.  
De winkels zijn slechts open van 7u tot 10u en van 12u tot 15u.   
Deze situatie heeft een enorme invloed op de dagloners die hun enige bron van 
inkomen verliezen. Wij zijn begonnen met voedselbedeling.  
 

In Burdwan hebben we het pastoraal centrum omgebouwd tot “Covid-care 
centre”. Daar verblijven covid patiënten met lichte symptomen. Enkele zusters 
werken er op vrijwillige basis.  
 
In Asansol hebben wij de school beschikbaar gesteld voor covid patiënten. 
De tweede golf maakt het nog veel erger daar ze niet alleen de oudere 
bevolking aantast maar ook de jongeren en zelf de kinderen. Veel dertigers zijn 
gestorven. In verschillende bisdommen verloren we 400 priesters en zusters. 
De scholen zijn sedert vorig jaar gesloten en lessen worden online gegeven in 
de “English Medium Schools”.  
Maar in de “Bengali Medium” en “Hindi Medium” scholen van de overheid 
wordt sedert het begin van de Covid-19 geen les meer gegeven. Wij bezorgden 
de kinderen een degelijke smartphone zodat ze de lessen online kunnen 
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volgen. Wij zijn gestart met dagelijkse coaching in de dorpen om het studiepeil 
op niveau te houden. De kinderen zijn zeer gretig om te komen om zo hun 
schoolkennis bij te houden. Er is een goede samenwerking met de ouders. Ter 
zelfder tijd geven we ook lessen over  Covid-19, de preventie, de hygiëne en de 
besmettelijkheid.  
 

Dit alles vraagt veel energie, planning en het vinden en betalen van goede 
leerkrachten. Kan CSA ons helpen met een project voor de coaching in de 
dorpen? Tot de scholen terug opengaan zullen zeer veel kinderen hier baat bij 
hebben.  
Dank voor elke steun tijdens deze pandemie. 
 

D.  Tot slot 

Zoals jullie in de verschillende artikels lezen zullen we nooit weten hoeveel 
doden de Covid-19 pandemie In India zal eisen. 
 
Onze speciale aandacht gaat uit naar de kinderen die hun vader of moeder 
zullen verloren hebben of die als wees uit deze crisis komen. Hopelijk verliezen 
we geen generatie en dan denken we vooral aan de meisjes. 
 

In de “The Telegraph India” van 5 juni 2021 vonden we een artikel met foto. 

Tohiska Naidu 13 jaar en haar broer Srinivas GR Naidu 10 jaar verloren beide 

ouders aan Covid-19. 

                                                                                          Marie-Paul en Astère 
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Father Stan Swamy : “Een vogel in een kooi geplaatst kan nog steeds zingen”. 
 
In  “The Herald” van 21 mei (wat we 
het parochieblad van Kolkata en 
omgeving zouden kunnen noemen) 
stond te lezen dat father Stan Swamy 
reeds 227 dagen in de gevangenis in 
Mumbai zat.  
 

In de vorige nieuwsbrief schetsten we 
de situatie rondom zijn gevangen-
neming. Uiteindelijk mocht hij  
volgens “The Herald” van 28 mei 
opgenomen worden in het Holy Family Hospital in Mumbai. 
 

Op 18 mei vroegen de jezuïeten om father Stan Swamy naar een ziekenhuis 
over te brengen.  Zijn gezondheidstoestand was heel zorgwekkend. Fr. Swamy 
blijft strijdvaardig vanuit de gevangenis liet hij weten: “Een vogel in een kooi 
kan nog steeds zingen”. 
Toen de rechtbank hem vroeg of hij voor volledige behandeling in een 
ziekenhuis wenste opgenomen te worden antwoordde hij negatief.  
Dit ziekenhuis heeft enkel drie ayurveda dokters die niet uitgerust zijn om hem 
doeltreffend te behandelen. Hij wenst enkel naar Ranchi terug te keren om bij 
zijn volk te zijn. 
 

In  “The Herald” van 28 mei lezen we nu dat op een speciale zitting van de 
rechtbank toelating werd gegeven om hem over te brengen naar het Holy 
Family Hospital in Mumbai. Het hof gaf toelating aan father jezuïet Mascarehas 
hem daar te bezoeken. 
Father Stan Swamy vertelde dat zijn toestand sterk verslechterde sedert hij  
8 maanden geleden naar de gevangenis werd overgebracht. Het hof stelt dat 
zijn toestand enkel ouderdom gerelateerd is. Het wil hem geen vrijlating onder 
borg geven. 
 

In "The Herald" van 11-17 juni schrijft men dat Fr. Swamy van de rechtbank de 
toestemming kreeg om de gevangenis te verlaten. Hij werd opgenomen in het 
Holy Family Hospital. Daar werd hij positief getest op corona. Medische 
verslagen werden ook opgevraagd voor de volgende zitting van het hof. 
 

                                                                                                                     Astère  



CALCUTTA SPONSOR AID                                                15      

 

Netwerkmoment vierde pijlerinitiatieven India 
 
Op 11/05/2021 was er een online netwerkmoment voor vierde pijlerinitiatieven 
in India. Dit moment werd georganiseerd door 4de pijlersteunpunt, steunpunt 
voor iedereen die zich vrijwillig inzet voor een project in het Zuiden.  
Ook wij zijn met CSA uiteraard geregistreerd als vierdepijlerproject. 
 
Heel wat 4de pijlerinitiatieven zijn actief in India. Maar projecten realiseren in 
India wordt er niet eenvoudiger op. Zeker niet nu buitenlandse organisaties 
gebonden zijn aan de FCRA-regeling (Foreign Contribution Regulation Act), die 
de Indiase overheid sinds 2020 oplegt. 
Uitgangspunt van het netwerkmoment was hoe we kunnen omgaan met deze 
FCRA-regeling, waar we rekening mee moeten houden en wat de huidige 
uitdagingen zijn voor lokale organisaties in India. De sessie werd begeleid 
door Prakash Goossens (Side by Side India) en Erik Janssens (Eran-fonds).  
 
We weten natuurlijk al langer dat India een ietwat gespleten verhouding heeft 
met ngo’s door de wetgeving rond controle over buitenlandse instroom van 
geld. Deze wetgeving kwam er in 1976 en werd bijgewerkt en uitgebreid in 
2011, 2015 en recent dus in september 2020.  
Redenen van deze houding volgens sommigen zijn wantrouwen t.o.v. de impact 
en invloed van ngo’s  op de samenleving en de samenlevingsvaagstukken zoals 
mensenrechten, informatie, sociale- en arbeidsrechtthema’s,… Onlangs zei een 
Indiase politicus dat buitenlandse ngo’s enkel nog actief mogen zijn in India als 
ze de Hinducultuur bevorderen. Ook is er het gevaar van corruptie: geld uit het 
buitenland dat uiteindelijk via een ngo als smeergeld bij individuen 
terechtkomt. 
Op zich niks mis met verhoogde transparantie en professionalisering van 
Indische ngo’s maar hoe is de handhaving in de realiteit? Wat is de impact op 
kleinere, lokale organisaties? 
 
Elke ngo die actief is in India moet een nieuwe FCRA-licentie aanvragen. 
Hiervoor zijn strengere administratieve voorwaarden van kracht en finaal groen 
licht moet gegeven worden door het Ministerie van Binnenlandse Zaken.  
De doorlooptijd van dit administratieve proces is ongeveer zes maanden. 
 
De ontvanger van het buitenlandse geld moet een FCRA-rekening hebben bij de 
State Bank of India in Delhi. 93 % van de ngo’s (ca. 20 000) zijn niet 
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geregistreerd in Delhi. De jezuïeten in Ranchi hebben al een nieuwe rekening 
bij de State Bank, hier wordt onder andere het geld voor Kishor Nagar op 
gestort, het bisdom van Gumla wacht nog op een nieuwe rekening. 
 
Administratieve uitgaven van de ngo mogen maximum 20% uitmaken van de 
totale uitgaven, vroeger was dit 50%. Aangezien we met CSA slechts 
verwaarloosbare administratieve kosten hebben, hoeven we ons hier dus geen 
zorgen over te maken. 
 
Sub-Granting is niet langer toegelaten. Dit wil zeggen dat de ontvangende 
Indische ngo geen geld mag overschrijven naar een andere (lokale, kleinere,…) 
ngo. Tot nu toe was dit een veel voorkomende praktijk, nl. bij 20% van de 
organisaties. Wel mag de ontvangende Indische ngo nog overschrijven naar 
individuele personen.  
 
De National Council of Social Work werd opgericht. Deze raad gaat de sociale 
sector en werken in de sociale sector reguleren. Een belangrijk punt: men mag 
geen job in een ngo uitoefenen zonder een diploma. Professionalisering is ok 
maar voor kleinere lokale ngo’s kan dit wel een probleem vormen. 
 
We kunnen zeggen dat het een heel leerrijk netwerkmoment was. De uitleg 
rond FCRA was heel duidelijk. Het is zeker positief dat één en ander wat 
professioneler, georganiseerder en transparanter aangepakt wordt. Vraag zal 
natuurlijk zijn hoever de controle zal gaan en wat de impact zal zijn, vooral op 
projecten die niet op het bevorderen van de Hinducultuur gericht zijn. 
 
                                                                                                                   Astrid  

 

Noteer alvast in jullie agenda: 
 

CSA-WANDELTOCHT   -  zaterdag 4 september 2021 
 

Dan gaan we opnieuw op stap voor een natuurrijke verkenning 
van het ongerepte drevengebied van het Beverhoutsveld 
en de Assebroekse Meersen. 
 
De winst gaat naar het CSA-onderwijsproject Suman.  
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Enkele specerijen en kruiden uit de Indiase keuken 
 
Asafetida is een bruin poeder gemaakt van de hars uit een soort venkelplant.  
In de Vedische keuken is dit de vervanger van ui en knoflook 
 

Fenegriek zijn gele zaden die voor de curry en in linzengerechten gebruikt 
worden. Ze hebben een licht bittere sterke smaak van gebrande karamel. 
Is vers ook als bladgroente in salades te gebruiken 
 

Foelie, de oranjerode zaadhuid rond de nootmuskaat. is sterker van smaak dan 
de nootmuskaat zelf 
 

Kardemom is een geurige zoete peul met zaden die gemalen als aroma worden 
gebruikt in zoete en hartige schotels. 
 

Ketoembar is koriander, een kruid waarvan de zaadjes en de blaadjes gebruikt 
worden. 
 

Kurkuma is geelwortel, geeft de sterk gele kleur aan de curry. Het heeft een 
sterk aromatische, houtachtige smaak.Gebruik met mate. 
 
Garam masala 
 

Garam masala is de naam van een speciaal mengsel van gemalen specerijen 
voor hartige schotels Het is een smaakmaker die pas op het laatst aan het 
gerecht wordt toegevoegd. Hiervoor gebruikt de kok ‘warme’ kruiden. Volgens 
Ayurveda zullen deze warme specerijen het lichaam verwarmen. Warme 
specerijen zijn onder meer kaneel, kruidnagel, koriander, komijn, zwarte peper, 
gedroogde pepertjes en kardemom. Garam masala is kant-en-klaar te koop, 
maar je kunt het ook zelf samenstellen 
 
     ingredienten 
        1 eetlepel korianderzaad -1 eetlepel komijnzaad 
        2 theelepels kardemomzaad -2 theelepels kruidnagels 
        2 theelepels foelie -7 cm kaneelstok -1 eetlepel zwarte peperkorrels  
        1 theelepel geraspte nootmuskaat 
 

      werkwijze 
           Roerbak de ingrediënten 5 tot 6 minuten in een pan zonder vetstof. 
           Maal alles fijn in een vijzel tot het poeder is. 
           Bewaar in een afgesloten pot. 
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Familienieuws 
 

Geboorten 
 
Florence Vanden Bussche  
   kleindochter van Stephan en Marianne Vereecke - Devos 
   nichtje van Mathieu en Charlotte Debo - Vereecke 
 

Cyriel Pattyn 
   achterkleinzoon van Alma Samyn 
 

Nore Deseine 
   kleindochter van Ronny en Veerle Deseine - Defraye 

 
Overlijdens 
 
Pol Clauws, echtgenoot van Martine Troch 
   broer van Andre en Greet (†) Clauws - Verstraete 
   nonkel van Goedele Clauws  
                        Brecht en Elisa Clauws - Stove 
                        Veerle en Caroline Clauws - Kindt 
 

Carine Accou, echtgenote van Marc Detremmerie 
   zus van Paul en Leen Vannieuwenhuyse - Accou 
 

Guido Dierick, echtgenoot van Martha Ryckaert 
   nonkel van Jan en Kaat Demeyere - Daniels en 
                        Filip en Katelijn Daniels - Vermeersch 
 

Jeannine Rubrecht, weduwe van Adhémar Vander Eecken 
   schoonzus van Vincent en Mie-Jeanne Coornaert - Vander Eecken en 
                              Jozef en Lieve Callewaert - Vander Eecken 
   tante van Geert en Dominique Vermeersch - Coornaert 
 

Mia Cops, echtgenote van André Schollaert 
 

Suzanna Dezegher, weduwe van Joris Deseine 
   moeder van Ronny en Veerle Deseine - Defraye 
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Jeannette Dezegher, weduwe van Florent Couckuyt 
   tante van Ronny en Veerle Deseine - Defraye 
 

Lieven Wyseur, echtgenoot van Jeaninne Vandermersch 
   broer van Antoon en Annie Calis - Wyseur 
   nonkel van Frank en  Hilde Vanhaelewijn - Calis 
 

Rolf Schiff, echtgenoot van Liliane Vanhoutte 
 

Maria Vandenberghe, echtgenote van Guido Wydaeghe 
   schoonzus van Jean-Pierre en Lieve Vandromme - Wydaeghe 
 

Carl Billiet, echtgenoot van Lieva Cardoen 
 

Jenny Delcroix, echtgenote van Roger Carlier 
   moeder van Sr. M. Pushpa MC (zusterorde moeder Teresa) 
                         Tom en Myriam Dewin - Carlier 
 

Lieve Coens, echtgenote van Luc Tanghe 
 

Monseigneur Paul Alois Lakra, bisschop van Gumla 
 

E.H. Valeer Deschacht, priester-dichter, ere-deken van Kortrijk 
 

 

Tempus fugit. 
 

Binnen de werkgroep van het Sumanproject Oostkamp-Beernem zijn de taken 
wat herverdeeld. 
 

Nadat Regine Boydens-Vanhecke jarenlang het volledige pakket werk voor haar 
rekening nam heeft ze besloten om het vanaf nu wat rustiger aan te doen en 
haar taken wat door te geven. 
 

   Liesbeth en Koen Ganne-Gellinck volgen de projecten op.  
   Astrid Decock zorgt voor het financiële werk. 
   Bea Van de Velde  zorgt voor de bedankingen. 
   Lut Van de Caveye volgt de sponsorkinderen op. 
   Regine blijft verder in onze werkgroep om ons bij te staan met raad en daad. 
 

Wij wensen Regine nog eens extra te bedanken voor al het werk dat ze 
belangeloos en vol overgave gedaan heeft en nog steeds doet. 
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The Green Projec of Organic Farming in Jamkuda 


