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N i e u w s b r i e f  S J J N   2013 

 
 

In deze nieuwsbrief van Stichting Jeevan Jyot Nederland beginnen we met een stukje van 
Ajay Sukhdev die nieuw is op Jeevan Jyot en vertellen we over een kort bezoek van Rogier 
Verschoor aan Jeevan Jyot dat veel indruk op hem maakte. Naast uw trouwe bijdragen als 
donateur hebben wij ook diverse mooie giften mogen ontvangen voor bijvoorbeeld de 
aanschaf van drie koeien en voor het opknappen van het kinderhuis van Jeevan Jyot. In 
deze nieuwsbrief vertellen we hier wat meer over. Tot slot een samenvatting van het 
jaarverslag over 2012.  
 
Mijn eerste dag op Jeevan Jyot (vertaald uit het Engels) 
Toen mijn vader uit Dhandhuka vertrok om in Ahmedabad te gaan werken, kreeg ik te horen 
dat ik naar Jeevan Jyot moest. 13 Juni was een hele belangrijke dag in mijn leven. Dat was 
de eerste dag in Jeevan Jyot. Met mijn nieuwe kleren verliet ik samen met mijn vader mijn 
dorp Gogola. Wij liepen 5 km om de bus naar Dhandhuka te kunnen nemen. Mijn vader en ik 
gingen naar Fr. Ignace om met hem kennis te maken. Ik was erg bang, maar hij bleek een 
erg warme en vriendelijke persoon te zijn. Hij riep een grote jongen en vroeg hem mij naar 
de woonkamer te brengen. Ik ging toen Jeevan Jyot binnen. 
Ik zag alle kinderen naar mij staren. Ik dacht dat ze mij uitlachten. Ik was erg zenuwachtig. 
Sommige kinderen huilden en ik begon ook te huilen. Maar een paar klasgenootjes kwamen 
naar mij toe en maakten vrienden met me. Zij boden aan om een vriend van mij te worden. 
Ik was niet langer alleen. 
Ajay Sukhdev 
 
Verslag van Rogier Verschoor over zijn bezoek aan Jeevan Jyot 
Afgelopen februari heb ik een kort bezoek gebracht aan Jeevan Jyot in Dhandhuka. Voor 
mijn werk moest ik in India zijn en dit bood mij een mooie gelegenheid “even langs te gaan”. 
Het was al meer dan 7 jaar geleden dat ik er voor het laatst was geweest. En het was maar 
liefst precies 19 jaar geleden dat ik Ignace en al m’n vrienden van Jyot Jyot leerde kennen.  
 
Grote verschillen in India 
De verschillen waren enorm. India zit echt in 
een groeispurt. De landbouwsector profiteert 
van steeds meer irrigatie, trekkers en andere 
moderne werktuigen. Een groeiende industrie 
verwerkt landbouwproducten, zowel voor de 
eigen markt (meer dan een miljard monden 
te voeden!) als voor de export. Maar India 
levert ook meer en meer IT producten. Dit 
betekent dat het steeds belangrijker is dat je 
een goede opleiding hebt gedaan of 
tenminste je school hebt afgemaakt, anders 
kom je moeilijk aan de bak. Al die groei is 
niet weggelegd voor Dhandhuka. De 
landbouwgrond is er nog altijd zout. Vanwege 
de toenemende irrigatie in het binnenland (voor pinda’s bijv.) komt er steeds meer zout water 
ondergronds het land binnen. Op stukken land waar 19 jaar geleden nog tarwe werd 
verbouwd, groeit nu alleen nog katoen, en valt de oogst daarvan flink tegen. Waar 19 jaar 
geleden nog meerdere boomsoorten groeiden, staan nu nog wat cactus-achtigen en andere 
doornstruiken.  
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Ambli 
De (nationale en deelstaat) overheid heeft al die tijd vastgehouden aan haar beleid om te 
investeren in vruchtbare landbouwregio’s en dus gebieden als Dhandhuka links te laten 
liggen. Echter, met de economische groei trekken er verwerkende bedrijven en transporteurs 
naar Dhandhuka, vanwege de ligging aan de Golf van Khambhat. De overheid investeert nu 
in verbreding van een aantal wegen, om de transport te verbeteren. Zo ook bij Ambli, waar 
Jeevan Jyot een stuk land heeft en al jaren probeert om de bouwplannen goedgekeurd te 
krijgen voor een tweede school. We zijn er nu eindelijk achter, waarom er maar geen groen 
licht werd gegeven. Het stuk land ligt langs de weg van Ahmedabad naar Dholera. De haven 
van Dholera wordt steeds groter en belangrijker. De overheid gaat ook deze weg verbreden. 
Alleen wisten ze nog niet met hoeveel meter en aan welke kant van de weg en of er een 
vluchtstrook nodig zou zijn e.d. Nu zijn die plannen inmiddels door de overheid vastgesteld 
en is Jeevan Jyot bevolen om een aantal meter aan de overheid te verkopen. Echter, 
overheidsmolens in India malen trager dan traag. Inmiddels heeft Jeevan Jyot waterleiding 

aan laten leggen op de kavel bij Ambli. De 
bomen die jaren geleden zijn geplant (met 
bijdragen van de familie Zevenbergen), zijn 
mooi groot geworden en zorgen al voor 
lekkere schaduw. De aanvraag voor 
elektriciteit is gedaan en akkoord. De 
bouwplannen zijn rond. Naast een 
schoolgebouw, sportveld en een bescheiden 
kinderhuis is er een veestal bedacht. De 
investering zal grotendeels door de Indiase 
Christelijke gemeenschap worden betaald!  
Ook de jaarlijkse begroting voor salarissen van 
leerkrachten en andere lopende kosten zal in 
India zelf worden opgehoest. Zodra er groen 

licht komt uit Ahmedabad, kan de schop de grond in. De eerste steen ligt al klaar, bij wijze 
van spreken! Stichting Jeevan Jyot Nederland draagt ook financieel bij aan de school in 
Ambli en heeft hier eerder geld voor ingezameld. Naast bouwkosten is er ook geld nodig 
voor bijvoorbeeld deinrichting van de klaslokalen en de aanschaf van boeken en andere 
materialen. Dus, we houden u op de hoogte over Ambli!  
 
Jeevan Jyot heeft resultaat! 
Mijn bezoek in februari was ronduit geweldig. Ik vond het super om te zien dat kids die 19 
jaar geleden op Jeevan Jyot school zaten, nu juf of meester zijn op hun (!) school. Ik heb ook 
jongeren ontmoet die nu advocaat, landbouwtechnicus of dierenarts zijn in Dhandhuka. Ik 
heb veel projecten gezien in mijn loopbaan en de “brain drain” is een bekend probleem. 
Zodra kinderen een goede opleiding hebben gehad, trekken ze vaak naar de stad om werk 
en betere levensomstandigheden te zoeken. Vandaar 
dat ik het zo gaaf vond om te zien dat kids van Jeevan 
Jyot hun lotgenoten niet in de steek laten en juist 
terugkomen na hun opleiding om hun schouders te 
zetten onder de opbouw van het platteland van 
Dhandhuka. Ik vond het ook een heel mooi moment 
om meiden te ontmoeten, die ik 19 jaar geleden als 
babietjes in m’n armen had. Nu hebben ze Jeevan 
Jyot afgemaakt. Ze laten zich niets meer wijs maken; 
ze staan stevig in hun schoenen. De oudste, Nandini, 
gaat binnenkort trouwen. En niet zo maar met een 
lapzwans, maar met een man met een stuk land en een handeltje in zaaigoed. Nandini zal 
hem goed kunnen helpen met de inkoop en administratie. Daarmee gaat ze (hopelijk) een 
mooiere toekomst tegemoet dan de meerderheid van de vrouwen in India. Ook weet zij veel 
van gezondheid van kinderen. Ik hoop dat ik gauw haar baby in m’n armen mag houden. Ik 
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weet zeker dat Nandini een super-mama zou zijn. En als zij een dochter mag krijgen, zal ze 
die ook weer met onderwijs opvoeden. Langzaamaan gaat het lot van vrouwen in 
Dhandhuka veranderen. Door vrouwen zoals Nandini! Dankzij het zaadje dat onderwijs is. 
Mede dankzij uw steun via de Stichting Jeevan Jyot Nederland! Blijft u dit met ons mogelijk 
maken? Ja toch!!! Groetjes, Rogier Verschoor (voor meer info of foto’s: 0345 752 373 / 06 

1325 3115 / nicaroger@gmail.com ) 
 
Donatie Stichting Emmaüs voor opknappen kinderhuis 
In de jaren ’80 is het centrum (Ashram) in Dhandhuka gebouwd. Vanwege gestaag stijgend 
aantal leerlingen en dus ruimtegebrek is eind jaren ’90 een nieuw pand gebouwd specifiek 
voor het onderwijs: twaalf leslokalen en een 
computerruimte. Het oude gebouw doet nu 
dienst als kinderhuis. Leslokalen zijn 
omgebouwd tot slaapruimtes en de binnenplaats 
dient als eetzaal. De algemene staat laat ernstig 
te wensen over; het gebouw is toe aan grondige 
reparaties en een algehele opknapbeurt. Naast 
het gebouw staan aparte wc’s en badhokjes met 
kranen. Deze sanitaire voorzieningen zijn 
berekend op hooguit 300 kinderen en zijn flink 
vervallen. Al met al zijn de slaap- en sanitaire 
voorzieningen onder een behoorlijk niveau 
gezakt wat de hygiëne en aandacht voor 
onderwijs geen goed doet. Stichting Emmaüs uit 
Bilthoven heeft een financiële bijdrage toegezegd om de basisvoorzieningen weer op peil te 
krijgen. Na dit project zal het “oude” schoolgebouw aan de buiten- en binnenkant opgeknapt 
zijn en reparaties uitgevoerd (muren, verven, hang- en sluitwerk, luiken, opbergkastjes e.d.); 
en de sanitaire voorzieningen naast het “oude” gebouw zullen geheel vernieuwd zijn, 
berekend op 500 kinderen en met voldoende watertoevoer. De totale bijdrage van Stichting 
Emmaüs is €6.400,-. We zijn hen daarvoor erg dankbaar! Jeevan Jyot kan aan de slag 
hiermee! Als u nog andere instellingen weet die mogelijk willen bijdragen aan Jeevan Jyot 
horen wij dit graag! (via SJJN@hotmail.com of een telefoontje naar John Zevenbergen, 06 
55 722 874). 
 
Collecte in Culemborg voor 3 koeien  
In 2012 is er in de PKN-kerken van Culemborg gecollecteerd voor Jeevan Jyot. De collectes 
hebben €1116,- opgebracht. Dankzij een aanvulling van de diaconie van € 500,- heeft 
Jeevan Jyot drie koeien kunnen kopen. Voor Jeevan Jyot is het heel belangrijk dat zij de 

koeien hebben kunnen aanschaffen, omdat de 
school in een agrarische regio staat. 80% van de 
mensen is boer of werkzaam als arbeider op een 
boerderij. De meeste boeren verbouwen gewassen, 
maar hebben daarnaast ook koeien, die hen voedsel 
(melk, kaas, boter) en extra inkomsten verschaffen. 
Door de kinderen te trainen in het omgaan met 
koeien, bereiden we ze voor op de toekomst. 
Bovendien helpen de melk en afgeleide producten bij 
het bestrijden van ondervoeding (waar 85% van de 
families mee te kampen heeft). Dat komt niet alleen 
de gezondheid, maar ook de leerprestaties van de 

kinderen ten goede. Daarnaast levert de verkoop van zuivelproducten ook weer inkomsten 
op voor ons kinderhuis. Jeevan Jyot heeft zo’n 4 hectare land en ze hebben gras om de 
dieren te voeren. De kinderen van Jeevan Jyot zorgen zelf voor alles. Ze maaien het gras, 
voederen de koeien, houden alles schoon en melken de koeien. Ze maken ook zelf 
karnemelk. Het is mooi om te zien hoe zelfstandig de kinderen te werk gaan. Het is een 
goede training voor hun toekomst. 

mailto:nicaroger@gmail.com
mailto:SJJN@hotmail.com
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Samenvatting Jaarverslag 2012 
Al de activiteiten van de stichting zijn gericht op ondersteuning van de school en het 
kinderhuis Jeevan Jyot, dat onderdeel is van de Christelijke kerk te Dhandhuka. Eén van de 
belangrijkste taken is het toegankelijk maken van basis- en middelbaar onderwijs voor de 
armen in Dhandhuka regio. In 2012 (schooljaar 2012/2013) gingen er zo’n 600 kinderen naar 
school op Jeevan Jyot. Ongeveer 40% van de kinderen is meisje. Op de meeste lagere 
scholen in India ligt dat aandeel veel lager.  De meeste kinderen komen uit dorpjes in de 
regio en verblijven in het kinderhuis bij de school. Er zijn geen dagelijkse busverbindingen en 
kinderen komen soms van wel 100 km; zij blijven het grootste deel van het jaar in het 
kinderhuis (hostel) waar ze niet alleen onderwijs krijgen, maar ook goede voeding, onderdak, 
kleding en de kans om kind te zijn. Een klein aantal 
leerlingen komt uit het stadje Dhandhuka en kan dus 
elke middag gewoon naar huis.  Het belangrijkste 
middel van SJJN voor ondersteuning van “Jeevan 
Jyot” is het werven van donateurs in Nederland via een 
financieel adoptieplan. Een donateur kan één of meer 
kinderen financieel adopteren voor € 6 per kind per 
maand. Alhoewel de maandelijkse bijdrage is 
gebaseerd op de algemene kosten voor 
levensonderhoud van één kind, wordt de bijdrage niet 
slechts aan dat ene financieel geadopteerde kind 
besteed, maar komen alle bijdragen samen ten goede 
aan de school en het hele kinderhuis Jeevan Jyot, om te voorkómen dat er ongelijkheid 
tussen kinderen kan ontstaan. In 2012 hadden we zo’n 80 vaste donateurs (een stijging van 
10 ten opzichte van 2011) en daarnaast zijn er ook incidentele giften binnengekomen.  
 
De totale inkomsten in 2012 bedroegen € 18010,79, wat een stijging van 11% inhoudt ten 
opzichte van 2011 toen er in totaal € 16208,58 binnenkwam. De stijging is mede te danken 
aan het bedrag van €2500 dat we van de Rabobank Katwijk hebben ontvangen. De 
Rabobank Katwijk steunt via de Rabobank Foundation diverse structurele hulpprojecten in 
de wereld. Eind 2010 heeft Mariëtte namens SJJN een aanvraag ingediend voor de 
financiering van een heet water installatie. Dit bedrag is in 2012 naar SJJN overgemaakt. De 
bijdrage van kerkelijke instellingen is in 2012 (€3617,-) hoger uitgevallen dan in 2011 (€ 
1436,-). Van de diaconie van de Gereformeerde Kerk in Rijnsburg hebben we € 2000,- 
ontvangen en van de diaconie van de PKN in Culemborg € 1617,-  De inkomsten die we via 
vaste donateurs kregen is in 2012 (€10550,-) gestegen ten opzichte van 2011 (9234,-). Onze 
donateurs hebben daarmee 51% van de inkomsten ingebracht. 
 
Wij zijn alle donateurs en iedereen die SJJN heeft ondersteund erg dankbaar voor het 
vertrouwen dat zij in Jeevan Jyot hebben gesteld. Wij hopen en vertrouwen erop dat we ook 
in de komende jaren vanuit Nederland kunnen blijven bijdragen aan een betere toekomst 
voor de vele arme kinderen in Dhandhuka, India! 
 
Mocht u de volledige tekst van het Jaarverslag 2012 willen ontvangen, dan kunt u contact 
opnemen met ons secretariaat op Pinksterbloem 82, 4102 KD te Culemborg, tel. 0345-
512557 (Margreeth van den Dool) of mailen naar SJJN@hotmail.com. Ook is het 
Jaarverslag 2012 en dat van eerdere jaren te vinden op onze website: www.sjjn.nl.    
 
Met vriendelijke groeten van het SJJN-bestuur: Robert Boldewijn, Gideon Bolt, Margreeth 
van den Dool, Mariëtte Haasbroek, Dieuwertje Verschoor, Rogier Verschoor, Amke 
Zevenbergen en John Zevenbergen. 
 
Wilt u voortaan liever uw nieuwsbrief per e-mail ontvangen? U kunt uw e-mailadres 
mailen naar: SJJN@hotmail.com  

http://www.sjjn.nl/

