
Jaarverslag Stichting India 2019 
 

Hier is ons jaarverslag over 2019. Het  jaarverslag over ons 1e volledige jaar. Een mijlpaal ! 

We schrijven dit namens onze hele groep  en spreken dan ook over wij.  “Wij’ zijn (in alfabetische volgorde) 
: Lydia ten Hove, Johan Oele, Rianne Wisse, Jochem Zwaan en Anne Marie Zwaan.  

In algemene zin kunnen we zeggen dat 2019 in het teken heeft gestaan heeft van zoeken. Zoeken naar een 

gelijkwaardige open samenwerking met de christelijke gemeente en hun pastors actief in een aantal 

sloppenwijken van Mumbai in India. Zoeken naar financiële middelen binnen en buiten  Kruispunt. En ook 

zoeken naar mogelijkheden om de vraag vanuit India en het aanbod uit Nederland samen te laten komen 

en de vragen te kunnen realiseren. 

We hebben gelukkig ook veel kunnen realiseren. Daarover hieronder meer. Om de privacy en de veiligheid 

van onze partners in  India te beschermen praten we over pastor K en pastor G. Wanneer we het hebben 

over de specifieke sloppenwijken waar we geweest zijn hebben we het over India of Mumbai. 

 

Boys Home van Pastor K 

Pastor K is volop bezig zo goed mogelijk zijn jongenshuis te runnen. Zijn grote verlangen is voldoende 

middelen te hebben om meer jongens te kunnen opvangen. Hij heeft voldoende ruimte en zelfs concreet 

bedden.  Er ontbreken echter voldoende financiële middelen om de scholing, gezondheidszorg en voeding 

voor een grotere groep deelnemers te betalen. Het huis, waar zo veel mogelijk een familiaire sfeer wordt 

nagestreefd, wordt gerund door uitsluitend vrijwilligers. Deze vrijwilligers zijn mensen uit de christelijke 

gemeenschap waar Pastor K verantwoordelijk voor is. Er is een grondige rapportage aanwezig waarin de 

gegevens van de jonge deelnemers worden bijgehouden: resultaten op school maar ook groei, gewicht enz. 

Er is structureel contact met zo mogelijk beide ouders.  

In 2019 hadden we als Stichting de doelstelling om 

een vast bedrag per maand te hebben om 4 extra 

kinderen te kunnen opnemen. Dat is niet gelukt. De 

opstart verliep wat grillig: meer eenmalige 

stortingen dan structurele giften waardoor we nog 

geen uitbreiding konden faciliteren.  Daardoor 

hebben we gekozen voor het doneren van 

financiën voor het betalen van achterstallig 

schoolgeld. Naast de keus voor particulier 

onderwijs verzorgt pastor K zelf ook bijbels 

onderwijs en Engelse les. Goed onderwijs is in India 

de sleutel tot een betere toekomst. 

 

 



 

Project van Pastor G 

Pastor G is de andere pastor waar we intensief contact mee hebben. Deze pastor heeft zijn focus op de 

opbouw van opvang voor kinderen van prostituees, werkzaam is de ons bekende sloppenwijk. Dit huis is 

een oud bordeel en voor een goede prijs verkocht aan pastor G. Dit huis is slechts 20 treden verwijderd van 

de werkplekken van de vrouwen en dus ook van hun kinderen.  Met behulp van gemeenteleden uit zijn 

kerkgemeenschap heeft hij dit huis helemaal opgeknapt. Dit huis valt op door de fraaie afwerking en 

zorgvuldig gekozen kleuren en muurschilderingen. Pastor G heeft de overtuiging dat ook deze kinderen 

recht hebben op een mooie omgeving en schoonheid. De moeders van deze kinderen zijn bijna altijd 

vrouwen zonder verblijfsstatus: illegaal overgekomen 

uit Nepal, Bangladesh. Nu slachtoffer van 

mensen/vrouwenhandel onder dwang werkend in de 

prostitutie. Deze vrouwen kunnen zich vrij kopen. 

Vanwege de ‘tarieven’ is dat echter onmogelijk en zijn 
deze vrouwen slaaf van bendes. Zij worden regelmatig 

tijdens razzia’s  door Indiase politie opgejaagd, en 

gearresteerd.  Helaas zijn er veel verhalen bekend van  

mishandeling en verkrachtingen in de gevangenis. 

Tijdens deze razzia’s en wanneer hun moeder tijdelijk 
opgesloten zit worden de kinderen van deze vrouwen 

opgevangen door pastor G, zijn vrouw en ook hier veel 

vrijwilligers uit de plaatselijke kerk. 

 

We hebben onderzocht wat de mogelijkheden zijn om deze vrouwen vrij te kopen. Dit is misschien technisch 

wel mogelijk maar helaas niet wijs. Wanneer wij bendes van vrouwenhandel betalen worden zij financieel 

beloond. Daarnaast worden de lege plekken binnen een dag opgevuld met nieuwe vrouwen en wordt hun 

prijs hoger met alle gevolgen van dien. Daarom hebben we, met pijn ons ons hart, gekozen ons te richten 

op de kinderen van deze vrouwen. Wij hebben kunnen helpen deze nieuwe opvang in te richten en hebben 

nieuw beddengoed en overig textiel kunnen financieren. Hierdoor is het voor de kinderen iets meer 



comfortabel om in een crisissituatie, zoals hierboven beschreven, in de opvang te blijven. Ook hier springt 

in het oog dat er gestreefd wordt naar huiselijkheid, bijbels onderwijs, opleiding en gezonde voeding. 

Medische kampen 

In oktober 2019 zijn we met een groep van 10 mensen afgereisd naar India. Opnieuw hadden de plaatselijke 

christelijke gemeenten ons gevraagd om een week te komen. Er was behoefte aan medische kampen in een 

aantal sloppenwijken. De doelstelling van deze kampen is het geven van medische zorg aan de allerarmsten. 

Zorg is in India zeker aanwezig maar helaas niet toegankelijk voor mensen zonder geld of zonde status. De 

zogenaamde ‘onaanraakbaren’ . De organisatie van deze kampen ligt in handen van de plaatselijke kerken. 
Er is een grote groep vrijwilligers die zich met veel passie en plezier inzet om deze kampen te organiseren. 

Wij ondersteunen dit financieel en met menselijke inzet. We zijn, op eigen kosten, afgereisd naar India met 

4 verpleegkundigen, 1 doktersassistente,  1 apotheker , 2 huisartsen en 1 SEH- arts. We hebben triage 

gedaan, diagnostiek verricht en zijn zo nodig behandelingen gestart. Door de ruime omvang van deze groep 

was er nu meer ruimte om een aantal persoonlijke trajecten te volgen. Er zijn gesprekken gevoerd over 

(ongewenste) zwangerschappen, geboorteregeling en mogelijke (seksuele) mishandeling. Dit in 

samenspraak met andere vrouwen uit de kerk die ook de verantwoordelijkheid nemen voor de 

vervolgtrajecten en mogelijke nazorg. 

 

We hebben deze week ruim 900 mensen kunnen zien. Mensen van allerlei leeftijden, met veel 

uiteenlopende vragen. De ervaringen van de vorige keer konden we meenemen waardoor de triage vlotter 

verliep. Daarnaast was er ondersteuning van een aantal artsen en verpleegkundigen uit lokale ziekenhuizen 

waardoor het een meer gezamenlijk project werd. Hier zijn contacten uit voortgekomen die vast een vervolg 

krijgen. Eerlijkheidshalve moeten we ook zeggen dat het niet altijd makkelijk was. Sommige Indiase artsen 

konden studiepunten halen door zich voor dit werk beschikbaar te stellen en het leken daardoor(?) minder 

intrinsiek gemotiveerd. Deze medische kampen voorzien in een enorme behoefte. Iedere keer was er tijd 



tekort en behoefte aan meer consulten. De veiligheid van de medewerkers blijft een aandachtspunt al zijn 

er gelukkig nu ook weer geen escalaties geweest.  

Naast onze deelname aan deze kampen hebben we dit jaar ook tijd genomen om intensieve gesprekken te 

voeren met beide pastors en hun echtgenotes. Inspirerende en bemoedigende gesprekken waar over hun 

ongelooflijke vertrouwen in de Here God gesproken werd. Zij weten zich geroepen dit werk te doen en het 

voelt voor ons als een voorrecht daar iets aan bij te kunnen dragen. In deze gesprekken werd de 

wederkerigheid benadrukt: zij hebben ons nodig: kennis, financiële middelen enz. Maar wij en Kruispunt 

Vathorst hebben hen net zo hard nodig. Wij kunnen veel leren van hun vertrouwen en hun biddende 

houding! 

 

 


