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Beste lezers en vrienden van ons Bodhi-Project 
 
 
In België zitten we sinds 8 mei toch al even op de terrassen, en dat ondanks de hoge Covid-19 cijfers, en de 
overbelaste ziekenhuizen. Gelukkig draaien de vaccinatiecentra op volle toeren. We hopen dat jullie en jullie 
liefsten allemaal in goede gezondheid verkeren en dat dit zo moge blijven. 
In India is het een heel ander verhaal. Het land wordt overspoeld door een tsunami aan problemen. In 
vorige Nieuwsbrief schreven we al dat de eerste Coronagolf een groot probleem was en nog aangewakkerd 
werd door verkeerde beslissingen van overheidswege. (https://www.bodhi-project.be/blog/covid-19-in-india-0 ). 
Ook ditmaal spelen beslissingen van het centrale bestuur een grote rol. In enkele deelstaten zijn er 
verkiezingen in mei en juni. Erg belangrijke verkiezingen voor BJP (de partij van Modi). Verderop in deze 
Nieuwsbrief schrijven we meer hierover. 
Corona overheerst nu al een heel jaar het maatschappelijke leven en alle activiteiten. Niet alleen hier, maar 
zeker in India, waar “blijf in je kot” moeilijk is als je geen kot hebt of als je kot te klein is om met de familie 
voor lange tijd binnen te zitten. In al onze projecten staat de wijzer op overleven. Alle deelprojecten rond 
scholing en educatie, vrouwengroepen, moedergroepen, kinderarbeid, huiselijk geweld, zelfhulpgroepen, … 
liggen stil.  
De toestand in Delhi is zeer ernstig.  
Enkele zinnen uit de jongste email die we ontvingen van onze mensen in TARA, Delhi :  

“…The last several weeks have been a nightmare, never experienced before… What an unprecedented human tragedy, the height of 
helplessness and pain, when life has no value and people die without oxygen, medical support and treatment…. It is 
emotionally draining for all.  The Covid cases surged phenomenally and have badly shaken our lives. Immense human loss with no real 
solution in sight… How to think of a normal working life… Many migrant workers are losing their livelihood, there is no place to go 
when you are sick, they are running away, back to their villages. The irony is that this virus is spreading rapidly, and even in the 
villages this time. So in the given circumstances is a lockdown important as there is no other option to break the chain…  
Hopefully, it will work in the coming weeks…  
It is like an emergency, as many places like hotels, schools, religious places have transformed in to makeshift hospitals…. Beds are 
everywhere but not enough ventilators and oxygen so far… Patients are seen begging for their lives.. There is no place in cremation 
grounds and grave yards.. The new ones keep coming up….  
The nights are frightening as we keep hearing terrifying sounds of ambulances….   Now the doctors have strongly advised to wear 
double masks, even at our homes. Only in Delhi city alone, the official death toll is reaching to 400 people every 24 hours... The 
numbers are much higher unofficially.  Other states are also not behind…  
We could never imagine, hundreds of thousands Covid cases every day… and this high mortality rate…” 

Ondanks dit mistroostig beeld en ondanks het feit dat al het projectwerk en al het medico-sociaal werk stil 
ligt, blijven de mensen in onze projecten zich met hart en ziel inzetten.  
Het is voor iedereen moeilijk, maar in India is het nu vooral overleven, solidair zijn en zorgen dat iedereen 
boven water kan blijven. Wij blijven hen steunen met overleg en advies, maar ook financieel.  
Heel veel dank aan iedereen die ons Bodhi-Project gesteund heeft en wil blijven steunen.  
 
Namaskar,         Namaskar, 
Dr. Herman Kuppers        Evelyne Caubergh 

Voorzitter Bodhi-Project       Communicatie & media 

 

https://www.bodhi-project.be/blog/covid-19-in-india-0
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De toestand in Delhi is zeer ernstig, schreven we in het voorwoord. 

Het uittreksel uit de email van onze mensen in TARA, Delhi, beschrijft hun dagelijkse realiteit. De beelden 
op onze TV en de vele films op Youtube brengen het drama tot in onze huiskamer. 
Het aantal dagelijkse Covid19-besmettingen loopt in de honderdduizenden, de ziekenhuizen liggen vol en 
hotels worden verplicht om patiënten op te nemen. Overal is er gebrek aan zuurstof, ventilatoren en 
medicatie. Het land toont een vreselijk ontluisterend tafereel van overspoelde ziekenhuizen, hulpeloze 
familieleden die met hun zieke partner, vader, moeder, broer of zus tussen overvolle brancards en 
honderden wachtenden om hulp smeken.  
Een troosteloos beeld van eindeloze brandstapels met nauwelijks een afscheidsritueel blijft op ons netvlies 
kleven…   
De maatregelen van de regering lijken op het blussen van een uitslaande brand met waterpistooltjes. 
 
Naast de zorgen rond de gezondheid van hun eigen familie en van de gezinnen die betrokken zijn met en in 
het werk van TARA, begint ook de zorg over het financiële plaatje te wegen.  
In de geest van Fair Trade en dus het eerlijk omgaan met mensen, heeft TARA met al haar mensen een 
langdurig contract afgesloten. Bij productieproblemen worden de TARA-medewerkers niet van vandaag op 
morgen op straat gezet, zoals dat normaal gezien de gewoonte is in India en zeker ten tijde van Corona. 
Sinds februari 2020 zitten de juwelenmakers, lederbewerkers, hout- en papierbewerkers, administratie en 
anderen uit de kleine werkgroepen van TARA met wisselende periodes aan het werk en op andere 
momenten werkloos. Toch ontvangen ze iedere maand van TARA een loon, zodat ze kunnen overleven 
met hun gezin. De huidige Coronastorm die over Delhi en gans India waait zorgt voor veel stress bij onze 
verantwoordelijken in TARA. Hoe langer deze pandemie zal duren, hoe meer besmettingen, hoe meer 
zieken er hoe meer overlijdens. Maar ook hoe meer geld voor lonen er uit de reserves zullen verdwijnen. 
Geld dat we nodig hebben om, na corona, alle deelprojecten, zelfhulpgroepen, schooltjes, vrouwengroepen, 
kinderrechtengroepen, microcredits, etc terug op te starten. Daarom hebben we dit jaar onze sponsoring 
van het medico-sociale werk omgebouwd tot sponsoring van voedselbedeling en support aan de 
allerarmsten in de slumgemeenschappen. Vooral de gezinnen met een kind met een beperking hebben 
bijkomende ondersteuning en zorg nodig. 
 

Bhubaneswar verstuurt zuurstofflessen naar Delhi 
Met de interstate migrants die nu omwille van Covid-19 terug naar hun dorpen vluchten, zal het virus zich 
nog meer verspreiden, ook over het platteland. Terwijl het in Delhi, Mumbai en andere steden echt 
noodweer is, is de toestand opmerkelijk goed in Kerala en Orissa (Bhubaneswar). Zo goed dat ze hun hulp 
aanbieden met zuurstofflessen en medicatie.  
In Kerala, waar de alliantie van LDF (Left Democratic Front) de verkiezingen opnieuw hebben gewonnen 
en de ‘verkiezingsaanval’ van de BJP van Modi hebben weerstaan, is het coronabeleid opvallend succesvol 
in vergelijking met het falende nationale beleid. Hetzelfde fenomeen zien we in Odija (Orissa), nochtans een 
van de armste staten van India. In Bhubaneswar, de hoofdstad van Odija, tevens ook de werkbasis van 
Ruchika, de Indische NGO waarbinnen we werken. Er is grote bekommernis om de toestand in het land, 
omdat heel wat van hun arbeidsmigranten terugkeren uit Delhi, Bengalen, Uttar Pradesh, waar Covid-19 
volop slachtoffers maakt. Het risico dat ze het virus meebrengen is zeer reëel. Maar hun coronabeleid is 
even effectief als in Kerala, en laat hen zelfs toe om Delhi ter hulp te springen met ladingen zuurstofflessen. 
Ook in het Ruchikaproject gaat het relatief goed. Zo goed dat dat we in overleg het stilgevallen project 
‘School on Wheels’ terug kunnen opstarten:  
  
In Bhubaneswar leven meer dan 7000 kinderen op straat. Deze kinderen zijn praktisch onbereikbaar voor 
de overheid, gaan niet naar school en zijn een gemakkelijk slachtoffer voor elke vorm van misbruik. Naast 
de vele scholen in de slums van Bhubaneswar, organiseerde de Indische NGO Ruchika Social Service 
Organisation (RSSO) met de steun van ons Bodhi-Project in 2000 al aangepaste schooltjes voor deze 
kinderen, o.a. met ‘School on Wheels’. Met deze mobiele schooltjes, gemonteerd op een stevige fiets, 
peddelde de leraar naar de ontmoetingsplaatsen van de kinderen. Het project ‘School on Wheels’ is omwille 
van verschillende reden stilgevallen, o.a. door Corona. 
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Bhubaneswar is de hoofdstad van Odhisa, een 
van de armste staten van India. De stad trekt een 
groot aantal arme, dakloze en werkloze gezinnen 
aan die vanuit landelijke gebieden migreren. In 
2020 telde Bhubaneswar officieel 1.197.431 
inwoners, waarvan ± 40% woont in een van de ± 
400 sloppenwijken, verdeeld over de stad. Er 
leven meer dan 120.000 kinderen in de slums en 
± 7000 kinderen leven op straat.  
 

We zoeken sponsors voor dit “School on Wheels”-project. In bijlage zal u een folder vinden. 
Indien gewenst, geven we graag meer info over doel en sponsormogelijkheden. 

 

“School on Wheels” = onderwijs op maat voor straatkinderen in Bhubaneswar 
 
Met de financiële steun van Tourism Financial Corporation of India Ltd. en Bodhi-Project Belgium hebben we de 
nodige infrastructuur ontwikkeld om in 2021 
‘School on Wheels’ terug op te starten. Ditmaal 
met aangepaste e-bikes, rickshaws die Toto’s 
worden genoemd. Elke Toto is verbouwd met 
rekken voor speelgoed, boeken en lesmateriaal, 
speelmaterialen, maar ook met drinkwater en 
snacks en een EHBO-koffer. De ene zijde 
draagt een schoolbord, de andere zijde 
geografische kaarten, posters van planten en 
dieren uit de streek etc. Op de achterzijde is een 
muziekinstallatie gemonteerd. Met een specifiek 
onderwijsprogramma wil RSSO, met de steun 
van Bodhi-Project Belgium, deze straatkinderen 
op een speelse, niet-schoolse manier toch de 
basale kennis van lezen, schrijven en rekenen 
aanleren, samen met sociale vaardigheden. 
Via zingen, poppenspel, dansen, tekenen 
schilderen, spelen en knutselen wordt de 
basale kennis aangebracht. En elk kind krijgt 
elke dag water en voedsel tijdens de lessen 
van ‘School on Wheels’. 
 
 

 

Met het aangepast project ‘School on Wheels’ 
gaan we met straatschooltjes naar de plaatsen waar 
deze kinderen samenkomen. Ruchika en Bodhi-
Project werken een aangepast en haalbaar 
onderwijsprogramma uit. We sturen onderwijzers 

de baan op met een educatieve en sociale opdracht en we bestuderen 
de impact van ons ‘School on Wheels’-project, om bij te sturen waar 
nodig. ‘School on Wheels’ is slechts een eerste stap. Zodra een kind 
voldoende basiskennis heeft verworven zal Ruchika alle stappen 
ondernemen om voor dit kind een plaats op de formele school te 

krijgen. En ook daar zorgt Ruchika voor de nodige opvolging en naschoolse begeleiding. Bijzondere 
aandacht gaat ok naar de ouders die op straat leven. Ze worden gemotiveerd, begeleid en geholpen om hun 
kinderen naar school te laten gaan. 
 
 

 

our previous School on Wheels 

 

our present School on Wheels 
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Bodhi-Project is een medico-sociale werkgroep die lokale Indische NGO’s ondersteunt in hun werk met rehabilitatie 
van een slumgemeenschap en revalidatie van kinderen met een beperking, telkens met een specifiek ‘Community Based 
program’ (CBP). Vorming, kennisoverdracht en consolideren van veerkracht, zelfrespect en solidariteit zijn essentieel, 
zodat zelfbestuur haalbaar wordt en Bodhi-Project zich in een afgesproken tijdstraject kan terugtrekken, maar wel 
bereikbaar blijft waar nodig. Bodhi-Project is actief in Bhubaneswar, Delhi, Chennai en Kandiyur.  
Dr. Herman Kuppers en Kinesist Valentin Schroyen gaan meermaals per jaar werken in de projecten in India. 
 

Bodhi-Project werkgroep  Berte Ketelslegers, Evelyne Caubergh, Ilse lamers, Bennet Boonen, An-Sofie Nulens, Lotte Bylois,  
Jac De Bruyn, Mil De Smedt, Marie fabry, Paul Knoops, Charlotte Nouwen, Elfi Paulissen, Ignace Coussement, Ann Vanmeldert, 
Maarten Kuppers, Lieve Vanhemel, Omer Vandebon, Jan Ketelslegers, Ria Ketelslegers, Valentin Schroyen en Herman Kuppers. 
 

 

 
Omwille van de hoge nood, doen we een warme oproep voor sponsoring, waarbij een permanente opdracht 
ons helpt om op lange termijn te plannen. Zoals hierboven aangegeven liggen in Delhi al onze 
deelprojecten stil en zal het heropstarten niet alleen veel inspanning vragen, maar ook extra financiële 
middelen. In Bhubaneswar zijn alle deelprojecten lopende en zorgen we voor een nieuwe start van ‘School 
on Wheels’, waarvoor bijkomende sponsoring nodig is. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

India beleeft moeilijke tijden. Covid-19 raast door het land, en op politiek vlak is het erg rumoerig.  
Op onze website proberen we de toestand in India te volgen en te beschrijven in enkele artikelen. 

https://www.bodhi-project.be/categories/covid-19-in-india 
facebook: https://www.facebook.com/bodhiruchikaproject 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

www.bodhi-project.be   
p/a Keverstraat 7A 3530 Houthalen 

Redactie en secretariaat - Evelyne Caubergh 
Eindverantwoordelijke  - Dr. Herman Kuppers 

herman.kuppers@gmail.com 

U kan ons ook steunen tijdens één van onze grootste bezigheden op het moment: 
ONLINE SHOPPEN! 

Via Trooper (https://www.trooper.be/nl/trooperverenigingen/bodhiproject) kan u uw bekende webshops 
zoeken, en uw online bestelling plaatsen, waarbij uw favoriete webshop een klein percentage (gemiddeld 5%) van hun 
winst aan ons doneert..   

Vandaar nog een warme oproep om uw online shoppings via bovenstaande link te doen.  
De meeste webshops die we dagelijks gebruiken staan in de lijst (o.a. Bol, Decathlon, takeaway, booking, coolblue, 
farmaline, mediamarkt, dreamland, ...)   Stuur gerust een berichtje bij vragen; evelyne@bodhi-project.be .  

Elke Euro telt ! 
Ons werk in India steunen kan op rekening 

BE24 4531 0183 5138 
van Salvatoriaanse Hulpactie (BIC KREDBEBB) 

Met als mededeling “Bodhi-Project – Thomas voor India”. 
Een permanente opdracht helpt ons in het plannen op langere termijn. 

Voor giften vanaf € 40 ontvangt de sponsor een fiscaal attest. 
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