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Op 6 juli begon het nieuwe schooljaar. Omdat er zoveel leerlingen 
van de Middelbare school hun diploma hadden ontvangen en na een 
feestje afscheid hadden genomen, hebben we dit jaar veel nieuwe 
kinderen aangenomen. Er waren veel aanvragen omdat na de 2 
lockdowns de armoede enorm is toegenomen en miljoenen 
werkeloos zijn geworden. Ook zijn er veel vaders en moeders aan 

NNNiiieeeuuuwwwsss   UUUiiittt   hhheeettt   HHHaaarrrttt   VVVaaannn   IIInnndddiiiaaa   

 
 
 
   

 
 
 

  Jaargang 34 

 
 
 
 
 
 
 

    
 

 



                              

september 2022 
 

2 

corona overleden. Ook nu is er weer een leuke groep met veel kleine 
kinderen. Eerder namen we alleen kinderen vanaf klas 3 aan maar 
nu hebben we kinderen vanaf klas 1 aangenomen die op schoot 
zitten bij onze kokkinnen! We hebben  in de klassen  10, 11 en 12 
nieuwe schoolbanken. Dit jaar krijgen de kinderen  ook een nieuw 
uniform. Een groene overgooier voor de meisjes en een groene 
broek voor de jongens met een  beige bloes met het logo van de 
school erop.  
Op 23 juli hadden we een etentje met het onderwijzend personeel 
en de leerlingen. Shanta Willemen uit Nederland was op bezoek met 
haar zoon Joël en sprak een kort woord waarna er heel leuke 
spelletjes werden gedaan. Hierna kregen de onderwijzers en 
onderwijzeressen een beker met de foto van John en mij erop die 
door een vriend waren gemaakt.  Aan het einde van het programma 
werden er twee dansjes opgevoerd en de avond werd afgesloten  
met heerlijke maaltijd! 
Op 19 september zijn de eerste semester examens voor alle klassen 
begonnen.  

Klederdrachten en een film 
 

Op 15 augustus werd de Onafhankelijkheidsdag gevierd in India en 
ook in onze campus werd de vlag gehesen en het prachtige volkslied 
gezongen en snacks uitgedeeld. Er mochten echter zoals gebruikelijk 
geen programma’s plaatsvinden die dag. Daarom vond het 
programma op zaterdagmorgen 20 augustus plaats. De kinderen 
waren allemaal in verschillende klederdrachten van de stammen 
bevolkingen in onze provincie Chhattisgarh in het binnenland van 
India gekleed.  Ze zagen er prachtig uit en er werd gedanst en feest 
gevierd. Het was een heel gezellige morgen en de kinderen waren zo 
uitgelaten. In de middag kwam Bollywood filmster Anubhav Kumar 
uit Mumbai om zijn film over het leven van Sadhu Sundar Singh  - 
een bekende Indiase christelijke zendeling - te vertonen. Hij zelf 
speelt Sadhu Sundar Singh in deze nieuwe film. Hij was een vriend 
van John. Ik wilde heel graag dat hij de film kwam vertonen en 
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vooral omdat onze kokkin een paar maanden na de dood van John 
een droom had gehad waar John op een stoel zat en haar zei dat 
Sadhu Sundar Singh graag wilde weten wat zij voor de kinderen ging 
koken. Het wonderlijke is dat zij ongeschoold is en uit het 
hindoeïsme komt en pas op latere leeftijd tot de Heer is gekomen. 
Zij had nog nooit van Sadhu Sundar Singh gehoord. Ze wist absoluut 
niet wie hij was. Later vroeg ik in de kerk aan de tweehonderd 
gelovigen wie Sadhu Sundar Singh kenden en er waren maar zeven 
die hun handen opstaken.  
 

        
 Manisha en Rudrani in klederdracht         Anubhav Kumar en Pastor Gendeley 
 
Jammer genoeg goot het die avond maar gelukkig zijn er nog veel 
gelovigen gekomen om de film te bekijken. Ook viel de elektriciteit 
niet uit waar we zo bang voor waren. Ik had vroeger de oude zwart-
wit film gezien maar deze kleurrijke film is heel erg mooi en raakt 
het hart. Ook de kinderen vonden de film heel mooi. In het begin 
van het volgende jaar komt hij zijn film ‘De verloren Zoon’ laten zien 
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en momenteel is hij weer een film aan het maken. Hij was in onze 
zending in de grote stad Bhilai geweest maar hij was nog nooit in 
Pendra geweest. Hij vond het prachtig hier en zei me dat hij in veel 
kinderhuizen was geweest maar dat hij nog nooit zo’n leuk 
kinderhuis had gezien met zulke zelfverzekerde en handige 
kinderen. Hij kon daar niet over uit. Zondagmorgen heeft hij in de 
kerk gesproken en in de middag hebben de jongens hem in onze 
jeep onze prachtige omgeving laten zien. Momenteel is hij in West 
Bengalen om er zijn film in verschillende plaatsen te vertonen. Op 
Johns sterfdag op 14 september schreef hij me dat hij zo trots was 
op John die zoveel levens heeft getransformeerd. Dat was mogelijk 
met de hulp van de sponsors en helpers en degenen die voor ons 
bidden! 

Vriendschappen en henna decoratie 
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Op zaterdagmorgen 3 september hebben de kinderen 
vriendschapsbandjes gemaakt. Ik stond echt te kijken van de 
creativiteit van de kinderen. Ze hebben allemaal zo hun best gedaan. 
Ook de jongens hebben mooie banden voor jongens gemaakt. De 
prijzen worden aan het eind van de maand uitgereikt en de kinderen 
gaan erna hun vriendschapsbanden aan hun beste vrienden en 
vriendinnen geven.  
In India  worden al duizenden jaren op bruiloften en andere grote 
feesten handen en voeten van meisjes en vrouwen gedecoreerd met 
henna. Na een paar dagen verdwijnt het vanzelf. Op 10 september 
hebben de kinderen handen op papier getekend en met henna 
decoratie versierd. Er waren hele mooie bij. Ook hiervoor worden de 
prijzen aan het eind van de maand uitgereikt. In het volgende 
programma gaan ze iets lekkers koken en ik ben uitgenodigd om te 
proeven!  

Over India gesproken 
 
De toestand in India is helemaal niet goed. Verkrachters en 
moordenaars worden bevrijd uit de gevangenissen, terwijl 
onschuldigen van de oppositie in de gevangenis belanden. Overal 
zijn er protesten en rellen waar groot geweld wordt gebruikt en veel 
gewonden en ook doden vallen. Overal in India zijn er invallen in 
bedrijven waarvan de eigenaars op de oppositie partijen hebben 
gestemd. Ook zijn er veel invallen in de huizen van politieke 
oppositie leiders. Moskeeën worden vernield en Moslims worden 
gekweld. Kerkdiensten worden aangevallen en alles kapot geslagen 
en de voorgangers en gelovigen worden met stokken en staven 
geslagen en belanden met zware verwondingen in het ziekenhuis. 
Het is moeilijk voor hen om de rekeningen van de medische 
behandelingen te betalen. Verschillende voorgangers en gelovigen 
hebben het niet overleefd. In onze provincie is nu de grootste 
vervolging in India. Ook zijn er nieuwe wetten tegen de Christenen 
in verschillende provincies ingevoerd. Moslims en Christenen 
worden als tweede rang burgers behandeld. De Minister President 
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Narendra Modi is volgens de bevolking de machtigste en beste 
leider die ooit geleefd heeft in de wereld. Hij wordt door honderden 
miljoenen aanbeden, terwijl miljoenen geen werk hebben en honger 
lijden door allerlei verkeerde besluiten die hij snel en alleen heeft 
genomen. Duizenden stichtingen zijn gesloten omdat hun 
vergunningen ingetrokken zijn. Hierdoor kunnen de armen niet 
meer geholpen worden. Wij wachten ook nog op de vernieuwing 
van onze vergunning. Drie officieren zijn geweest voor inspectie en 
hebben het bestuur van de stichting in India ondervraagd. Ze waren 
tevreden over hen en ook over de campus en het werk en zouden 
een positief rapport sturen. Ze waren bezorgd over mij en ik vraag 
nogmaals gebed voor onze stichting met het kinderhuis, de school 
en de twee kerken en ook voor mij. 
 

Nandini Kalko 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nandini is 9 jaar en zit in klas 4. Ze is dit jaar in ons kinderhuis 
opgenomen. Haar vader heeft een klein stukje land wat hij 
verbouwt, maar werk heeft hij niet. Haar moeder had een boze 
geest waar de hele familie onder leed. Ze leed vreselijk maar niets 
hielp. Een jaar geleden kwam er een evangelist in hun plaats die 
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voor haar bad en de boze geest uitwierp. Sindsdien is ze helemaal 
beter en heeft ze de Heer aangenomen. Maar dat bracht andere 
problemen. De dorpelingen en haar eigen familieleden begonnen 
haar het leven zuur te maken. Omdat ze arm waren en het niet veilig 
was in hun plaats vroegen haar ouders Nandini in het kinderhuis op 
te nemen. Haar moeder kwam haar in de eerste week van juli 
brengen en een week later hebben de Hindoes hun huis in brand 
gestoken. Hun huis is helemaal afgebrand en nu zijn ze een kleine 
hut aan het bouwen. Ze hebben geen geld om een echt huis te 
bouwen. Nandini is een schatje en heeft het heel erg naar haar zin in 
het kinderhuis. 

Herdenkingsdienst 

De nagedachtenis van een rechtvaardige brengt zegeningen voort.  
Spreuken 10:7 
 
Op 14 september hebben wij de dood van John herdacht met de 
opening van het graf dat nu klaar is met de hulp van giften van onze 
kinderen, gelovigen, vrienden en familie. Er waren zo’n vierhonderd 
mensen die de dienst bijwoonden.  Voorganger Ashish Moses uit 
Bilaspur heeft een prachtig woord in de kerk gebracht terwijl Kritesh 
bij het graf heel mooi heeft gesproken. Na de dienst hebben we met 
de voorgangers, gelovigen en de kinderen samen gegeten. Het was 
een heel gezegende dag. 
  

Bestuur in Nederland 

In ons Nederlandse bestuur zal een wijziging plaatsvinden. Per 1 
december a.s. zal Astrid van Hoeve afscheid nemen van het bestuur. 
Zij is vanaf het begin van de stichting betrokken bij het werk en 
penningmeester geweest. We zullen haar missen . Alexander Bos zal 
haar functie als penningmeester in het bestuur van stichting 
Kinderen van India over nemen. In een volgende nieuwsbrief zullen 
we u hier meer over berichten en Alexander Bos aan u voorstellen. 
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Graag wil ik mij aanmelden voor: 
 Het ontvangen van de folder met algemene informatie over de 

Stichting 
 Het sponsoren van een Indiaas kind / weduwe (door kruisen wat u 

niet wilt). 
  Graag willen wij de folder per E-mail ontvangen. 

 d 

Naam  : ............................................................................................. 

Adres  :.............................................................................................. 

Postcode/Woonplaats:.................................................................................... 

Telefoonnummer: .................................... E-Mail Adres:................................ 

St. kinderen van India, p/a A. van Hoeve-Verhagen, Reeweg 39, 3342 AA 
H.I. Ambacht  

 

 

COLOFON 
Stichting Kinderen van India 

Elisabeth Children’s Home, Jyotipur, Pendra Road, 
Bilaspur C.G. 495117, India 

Tel: Marja: 00 91 7751 220458 
e-mail: johnmarja@gmail.com 

www.kinderenvanindia.nl 
 

Voorzitter: Eljakim Heidema  Tel: 0032-36444877 
Secretaris: Eric Willemen 

Albert Cuypstraat 30,2981 CA Ridderkerk. Tel: 0180-425749 
Penningmeester: Astrid van Hoeve - Verhagen 

Reeweg 39, 3342 AA H.I. Ambacht. Tel: 078-6813713 
Sponsorprogramma: Christine Heidema - van Dijk 

E-mail: admin@kinderenvanindia.nl 
 

ING Bank: 
IBAN NL93INGB0000659498 BIC INGBNL2A 

ABN-AMRO Bank: 
IBAN NL27ABNA0455756902 

t.n.v. St. Kinderen van India te H.I. Ambacht 
of via de DONEERKNOP op de website onder ‘Doneren en schenken’ 

 
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel 

te Rotterdam onder nummer 41131551 
Uw giften zijn aftrekbaar voor de belasting. 
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