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Bezoek aan India, door Dolphin Peters

Het uitdelen van snoep en chips

Eind september kreeg ik de kans om naar India te
gaan. Na een lange reis van 20 uur kwam ik veilig aan
in mijn geboorteland.
In de stad Kolkata (Calcutta) is na acht jaar veel
veranderd. Het verkeer lijkt nog drukker en luider.
Ook is alles duurder geworden, wel drie keer meer
dan na mijn vertrek in 2006. Ik was zeer verbaasd.

Twee leerlingen heb ik gevraagd om een brief te schrijven aan
de sponsors.

Beste sponsor, Mijn naam is Shazia Tasneem. Ik zit
in klas 9 van de Teresa Day School. Ik vind het fijn
om naar school te gaan. Mijn favoriete onderwerp is
Engels. Op school doe ik goed mijn best. Ik wil later
onderwijzeres worden of stewardess. Ik ben erg
dankbaar dat u mij de kans geeft om naar school te
gaan. Ik hoop dat ik de kans krijg om door te leren
zodat ik dat kan worden wat ik zo graag wil.
Welkom met bloemen

In het centrum van de stad wonen de kinderen van
de Bander-Patti-gemeenschap hier vind je ook de
Teresa Day School waar de kinderen onderwijs
krijgen. Samen met twee leden van ons team in
India, bracht ik een bezoek aan de school.
Ik heb een gesprek gehad met de directeur S.K.
Ansar en met alle andere docenten. We hebben per
klas de voortgang van de leerlingen besproken, de
leerstijl, lesmaterialen, boeken en foto’s bekeken.
Samina Nesa & Shazia Tasneem schrijven een brief

Ook ga ik naar de zondagschool waar ik meer leer
over Jezus. We zingen en lezen uit de Bijbel. Met
kerst vieren we de geboorte van Jezus. We zijn
alweer aan het oefenen met het kerstverhaal en
leren nieuwe liederen. Het is altijd weer spannend
om te weten waar ik dit jaar aan mee mag doen.

In gesprek met de directeur

Een van de leerlingen zit nu in klas tien en doet
volgend jaar eindexamen. Ook hebben wij het over
de toekomst van de leerlingen gehad.

Beste sponsor, Mijn naam is Samina Nesa. Ik zit in
klas 9 en volgend jaar ga ik naar klas 10. Ik wil graag
doorleren want ik wil graag dokter of engineer
worden. Mijn ouders zijn arm, ze hebben geen geld
om mij naar school te laten gaan. Met uw hulp kan ik
mijn droom werkelijkheid laten worden. Ik wil u hier,
hartelijk voor bedanken.

dochter verdere studies kan volgen zodat ze een
goede baan kan vinden. Het was een gesprek om stil
van te worden. Wat moet je dan zeggen…

In gesprek met de leerlingen over hun studie & toekomst.

We hebben veel foto’s gemaakt en video opnames.
Op een van de opnames zingen de kinderen
zondagschool liederen dat was hartverwarmend om
te horen.
Bezoek aan de straat
Na het schoolbezoek ben ik de week daarop de
ouders en de kinderen gaan bezoeken in de BanderPatti omgeving en Eliot road.

Moeder deelt haar zorgen over de toekomst van haar dochter

Verandering
Toen ik in het begin (rond 2000) aanbood om hun
kinderen naar school te sturen, waren de ouders
argwanend. Er waren wel eens vaker mensen geweest
die dit aangeboden hadden. Ze stemden dan in en
zagen hun kind niet meer terug. De kinderen werden
verkocht aan andere landen voor de seksindustrie.
Na verloop van jaren zien de ouders dat wij onze
belofte zijn nagekomen en zien ze het belang van
studie in. Ze moedigen de kinderen aan om te
studeren voor de verbetering van hun toekomst.
Om uit de situatie van onderdrukking, uitbuiting en
armoede te komen heeft een kind door het volgen
van onderwijs meer kans op een betere toekomst.

Locatie Bander-Patti – leefomgeving van de kinderen.

Wij zijn blij dat we hier ons steentje aan bij kunnen
dragen.

Met de ouders van de kinderen heb ik verschillende
gesprekken gehad.
Dankbaarheid aan de sponsors kwam hier als eerste
naar voren. Het aangeboden studieprogramma geeft
deze kinderen een toekomstperspectief en hieraan
verbonden het aanzien van een volwaardig burger.

Kinderen hebben recht op een betere toekomst.
Help, u mee!
Dolphin Peters ©
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Global Care Foundation
In gesprek met de ouders en kinderen

Eén van de moeders is ziek, ze heeft hart en
schildklier problemen en ze is diabeet. Geld voor
medicijnen is er niet. Ze bedankt de sponsors voor
de hulp aan haar dochter.
Ze geeft aan dat ze blij is dat haar dochter de kans
krijgt die zij nooit gehad heeft. Ze hoopt dat haar
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