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Het perronklasje in het station.

Kinderen volgen les op de grond in een
slumschooltje.

Kinesist Valentin Schroyen met de tienjarige
Sahil. De jongen heeft een spierziekte, maar
gaat dankzij Ruchika toch naar school.
Foto’s Marijke VRIJSEN

Twee juffen leiden deze ongewone klas vier uur per
dag, zes dagen per week, in goede banen. Verschillende meisjes hebben een baby’tje op schoot. “De
oudere meisjes moeten voor hun kleine broertjes
en zusjes zorgen. Ze mogen ze meebrengen naar
de klas, want anders komen ze niet.”

Plastic

Sujata (10) slaat haar armen beschermend rond
haar zusjes Nagama (5) en Sankari (1,5). “Ik zorg
ervoor dat ze te eten krijgen”, vertelt ze trots. “En
dat we bij elkaar blijven.” Vriendinnetje Tarini (9)
heeft de handen vol met haar zusje Golapi van
één. Het valt niet mee de rappe peuter binnen de
grenzen van het zeil te houden én tegelijkertijd de
les te volgen, maar ze doet haar best. Laksmi (7)
zit vanochtend niet in de klas. De kleine ragpicker
verzamelt plastic flessen tussen de treinsporen, net
naast het klasje. Op blote voetjes baggert ze door
het vuilnis. “Ze komt straks wel”, legt de juf uit.
“Eerst moet haar zak vol.”
Straatkinderen die helemaal geen thuis meer hebben, vangt Ruchika op in de zogenaamde shelter.
Op dit ogenblik wonen er negentien jongens en
acht meisjes. De jongste amper een jaar, de oudsten vijftien. Hun verhalen zijn hartverscheurend.
Mithali (12) liep thuis weg toen ze zeven was.
“Mama ging dood en papa trouwde met mijn
tante. Ze behandelde me slecht”, verklaart ze. Het
meisje belandde als huisslavin in een gezin met
vier kinderen. “Ze sloegen me allemaal daar: de
ouders en de kinderen.” Littekens op haar kaak
en boven haar linkeroog markeren de plaatsen
waar de gloeiend hete pook neerkwam. “Een
gebruikelijke foltermethode bij huisslavinnetjes”,
legt de opvoedster uit.

Pradeep vaak verdrietig is, doet hij het nu goed
bij Ruchika. Hij krijgt begeleiding en gaat naar
school. Trots toont hij de medaille die hij gewonnen heeft met kickboksen. “Deze kinderen zijn
verstoten, geslagen, misbruikt en weggejaagd,
maar na het leven op straat passen ze zich in de
shelter ongelooflijk snel aan. De vaste routine
van school, sport en spel doet wonderen. Het is
mooi hoe al die talenten hier openbloeien”, zegt
Benudhar.
Het verhaal van Pradeep doet Herman aan zijn
eigen adoptiezoon denken. “Het komt vaak voor
dat moeders hun oudste kind verstoten als er
een nieuwe baby bijkomt”, legt hij uit. “Zo is het
waarschijnlijk ook bij onze Thomas gegaan.”
Thomas is de Indiase adoptiezoon van Herman
en Berte. In 2002, op zijn 25ste, kwam hij om het
leven bij een auto-ongeluk. De vzw ‘Thomas voor
India’ is naar hem genoemd. “Na zijn dood wilde
ik Thomas’ spaarcentjes verdelen onder onze andere kinderen, maar ze weigerden. Dat geld is voor
India, zeiden ze. Zo is onze vzw ontstaan. Thomas’
spaarcentjes vormden het eerste fonds waarmee
we Ruchika vanuit België gesteund hebben.”
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RuchikaiwerdiopgerichtidooriInderjitiKhurana,i
eeni rijkei Indischei damei diei ini Bhubaneswari
eeni privéschooli leidde.i Opi wegi naari schooli
werdizeielkeidagigeconfronteerdimetideivelei
straatkinderenidieiinideistationsirondhingen.iIni
1985istartteizeihetiallereersteiperronklasje,idei
meestilaagdrempeligeivormivanionderwijsidieizei
konibedenken.i“Alsideikindereninietinaarischooli
kunnen,imoetideischoolimaarinaarideikindereni
gaan”,idachtize.iElfikinderenidaagdeniopivoori
deieersteiles.i
Vandaag bereikt Ruchika elk jaar 6.000 slumkinderen met een heel netwerk van voorzieningen:
perronklasjes, slumschooltjes, noodopvang in de
shelter, inclusief onderwijs, remedial teaching via
huiswerkklasjes, beroepsopleidingen, studiebeurzen, waterprojecten, hiv-preventie, enzovoort.
Inderjit werd voor haar werk gelauwerd in binnen- en buitenland. Ze ontving in 2007 onder
meer de prestigieuze Wereldkinderrechtenprijs
uit handen van de Zweedse koningin Sylvia. Haar
perronschooltjes werden in heel India en zelfs wereldwijd gekopieerd. Vorig jaar overleed Inderjit
onverwacht. “Haar dood was een zware klap voor
Ruchika”, zegt Benudhar. “Inderjit geloofde dat
onderwijs de katalysator is voor sociale mobiliteit
voor elk kind. Met die wijsheid werken we verder.
We zijn intussen in 131 sloppenwijken actief.”

Giften

“Thomas en ik waren van plan samen naar India
te gaan, maar dat is er helaas nooit van gekomen.
De eerste keer dat ik na zijn dood in India kwam,
had ik het moeilijk. Overal zag ik kleine Thomasjes. Stilaan is het beter gegaan, al steekt het me
soms nog. En alhoewel ik dit nu vooral doe omdat
ik het gewoon heel graag doe, zal Thomas altijd
een deel van mijn drijfveer blijven.”
Herman stopt heel veel tijd en energie in zijn
vzw. “Ik kom twee keer per jaar naar hier, maar
eigenlijk spoken die kinderen het hele jaar door
mijn hoofd”, lacht hij. “De ellende die je ziet, went
Stiefbroertjes
Mithali liep weer weg en kwam bij Ruchika nooit. Er is zoveel miserie dat het je compleet kan
terecht. Haar wonden genazen en ze kon naar overweldigen. En ik, ik los hier en daar een klein
school. Ruchika herstelde ook het contact met probleem op. En toch geloof ik dat het meer is
haar vader en tante. Mithali heeft er intussen dan een druppel op een hete plaat.”
drie stiefbroertjes bij gekregen. “Tante zegt dat Ruchika heeft verschillende internationale sponik weer thuis mag komen wonen. Ook al mis ik sors, maar de Indiërs waarderen Hermans inbreng
mijn familie, ik doe het niet. Ze wil me alleen als sterk. Als enige niet-Indiër zetelt hij bijvoorbeeld
meid in huis. Als ik ga, kan ik nooit meer school.” sinds kort in de raad van bestuur van de Indische
Pradeep is zes. Medewerkers van Ruchika vonden organisatie.
hem twee jaar geleden, moederziel alleen in het ‘Thomas voor India’ zamelt in België elk jaar zo’n
station. “Mama heeft me achtergelaten. Ik weet 15.000 euro in voor Ruchika: met een Indiadag
niet waarom. Ik weet alleen dat ik haar heel hard en dankzij giften. Dat geld hebben we trouwens
mis.” Dikke tranen lopen over Pradeeps wangen. cash bij ons in India. “Op die manier verliezen
“Elke keer als ik aan haar en aan mijn kleine we niets aan transactiekosten”, legt Herman uit.
“Mensen vragen me vaak hoeveel geld er blijft
broertje denk, moet ik huilen.”
In het station zag Pradeep de andere straatkin- plakken bij onze vzw. Daar kan ik heel eerlijk op
deren. De vierjarige overleefde door hen na te antwoorden: nul euro. Valentin en ik betalen onze
bootsen. Hij sprong in de treinstellen, veegde de reis altijd zelf, andere bezoekers of stagiairs die
vloer en bedelde om een paar roepies. Alhoewel meegaan doen dat ook.”
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Op bezOek bij De TamilvluchTelingen in zuiD-inDia

Tuintjes

Een nieuw project van Ruchika zijn de moestuintjes in de slums, waarvoor Herman het idee haalde
bij De Wroeter in Kortessem. Op piepkleine lapjes
grond, in afgedankte rioolbuizen, autobanden of
rijstzakken telen vrouwen groenten. Ze maken
zelf compost van huishoudelijk afval. De groenten betekenen gezond voedsel voor hun gezin. Een
ander idee van Herman realiseert Ruchika binnenkort: een speeltuin in de slums, gemaakt van
afgedankt materiaal, waar gehandicapte kinderen
samen met hun valide vriendjes kunnen spelen.
Een mooi voorbeeld van community based rehabilitation, waarbij een hele gemeenschap bijdraagt
aan de integratie van gehandicapten.
Anno 2011 staat Ruchika voor een belangrijke
uitdaging. De Indiase overheid heeft vorig jaar een
wet afgekondigd die elk kind recht op onderwijs
biedt. “Dat maakt onze slumschooltjes op termijn
overbodig”, verklaart Benudhar. “Maar in tussentijd krijgen we juist meer werk: leerkrachten
uit het officiële onderwijs opleiden voor het werk
met slumkinderen en de kinderen voorbereiden
en bijwerken om in een gewone school mee te
kunnen.”

