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Dankzij de videoboodschap van Father Joaquín 
Castiella (zie ) konden we u 
enkele maanden geleden informeren over de 
toestand in India. Vandaag schrijft hij ons opnieuw 
vanuit India, blij om weer daar te zijn, blij omdat hij 
is aangekomen zonder al te veel administratieve 
problemen vanwege de coronaregels, blij om al 
'zijn kinderen' terug te zien. Wij delen zijn vreugde 
en geven hem graag het woord voor een verslag 
uit de eerste hand…

www.shishaseva.be

??Kunnen we 
het geloven
Kunnen we 
het geloven

Corona blaast de aftocht, de lente 
steekt zijn neus aan het venster en 
nodigt ons uit tot optimisme en 
vernieuwing. Gematigd optimisme (*), 
maar we moeten erin geloven. De 
bomen tooien zich in fris groen, felgele 
narcissen doen de ochtendnevel 
oplichten… en in India stralen de 
kinderen van vreugde over de 
terugkeer naar school.

(*) "Gematigd optimisme"? De gebeurtenissen in Oekraïne 

zijn erg beangstigend en ondermijnen op dit moment 

elke poging tot optimisme…

 



"Omdat ik alle nodige reisdocumenten 
nauwkeurig had ingevuld, raakte ik 
zonder problemen en veel sneller dan 
verwacht uit de luchthaven van 
Ahmedabad. En lang voor we de 200 
kilometer tussen Ahmedabad en 
Ankleshwar hadden overbrugd, was ik 
weer thuis… opnieuw gewend aan de 
claxons, de hitte, het lawaai… Was ik 
eigenlijk wel weg geweest uit India?
Op publieke plaatsen waren nog 
coronaregels van kracht: mond-
maskers verplicht, aantal aanwezigen 
op bruiloften en festivals beperkt, 
enzovoort. Maar in onze dorpen 
hebben lachende gezichten de 
maskers verdrongen en ademen we de 
'gezonde' lucht van de vrijheid. 
Dezelfde lucht die we ademen in onze 
school, waar zeshonderd leerlingen 
genieten van het leren en het leven. 
Vaak wens ik dat onze meters en 
peters met eigen ogen de lach en de 
vreugde konden zien van die adivasi-
kinderen wanneer ze uit school 
komen!



In India is nu 80 procent van de 
bevolking gevaccineerd. En ook al 
waart het virus nog rond, de pandemie 
loopt op haar einde. De Indiase 
bevolking gaat om met deze realiteit 
zoals ze dat doet met armoede, ziekte 
en dood: gelaten en onverstoorbaar. 
Per slot van rekening is dit leven kort, 
en een mysterie van mogelijkheden.
Het leven kan evenwel beter en 
gelukkiger zijn als we samenwerken, 
zoals onze kinderen doen in het mini-
universum dat hun school is, die kleine 
wereld van studie, werk en vreugde 
waar dromen plaats maken voor 
realiteit. Ze weten misschien niet goed 
hoe ze hun dankbaarheid moeten 
uiten. Maar een van de jongens, een 
onbevangen en intelligent kereltje, 
vroeg me op een dag na een boeiende 
les: 'Wat hebben wij gedaan om zo'n 
geweldig onderwijs te verdienen?' 
Niets, mijn vriend. Geniet ervan, en 
bedank het Peterschap dat dit 
mogelijk maakt."



De moeilijkheden van de voorbije twee jaar zetten ons 
ertoe aan onze manier van communiceren te herzien. Zoals 
u weet, was de post naar India grondig verstoord. En al 
wordt het op sommige plaatsen beter, het probleem is nog 
niet opgelost voor al onze contacten. Gelukkig verloopt de 
digitale communicatie steeds vlotter. Daarom nodigen wij u 
uit om ons uw e-mailadres te sturen. Wij geven dat dan 
door aan de verantwoordelijken van de missiepost waar uw 
petekind verblijft. We hopen dat de technologie de relatie 
tussen peetouders en petekinderen makkelijker en directer 
maakt, en zo de brug tussen ginder en hier verstevigt, een 
brug waaraan we bijna… vijftig jaar geleden, bij het begin 
van het Peterschap, begonnen te bouwen.
Natuurlijk blijft contact op de 'oude' manier, met de 
traditionele post, nog steeds mogelijk. Ook onze jaarlijkse 
nieuwsbrief en uw fiscaal attest zullen we u op papier 
blijven bezorgen.

Als u uw e-mailadres, een 
adresverandering of een andere 
wijziging wilt doorgeven, kunt u 
die informatie naar Pol Jonnet 
(pjonnet@hotmail.com) sturen. 
Pol heeft dit deel van de 
administratie overgenomen.

Als het totaal van uw giften in 
2021 ten minste 40 euro bedroeg, 
vindt u hierbij uw fiscaal attest. 
Voor alle bijkomende informatie: 
Monique Bollaerts, 02/657.94.15, 
bollaerts.monique@gmail.com

Van harte,

Beetje bij beetje komen onze 
verschillende projecten weer op gang: 
de opleiding van vrouwen in de dorpen, 
de beroepsopleiding in de missieposten, 
de kleuterscholen in de sloppenwijken 
van de steden enzovoort. Kortom, voor 
Shisha Seva is het leven in India 
herbegonnen. En… we hopen dat we dit 
binnenkort zelf ter plaatse kunnen gaan 
vaststellen.

Projecten 
herbeginnen

Bezorg ons uw e-mailadres
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