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Al vijftig jaar volg ik 
in het begin van elk nieuw jaar 

hetzelfde ritueel: ik berg de 
kerstversiering weer op in de dozen, 
en in de grijze, vochtige ochtenden 
droom ik van mijn volgende vertrek 

naar Mumbai.
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Beelden van vroeger komen terug…

Vandaag zit de versiering in de dozen, de 
ochtenden zijn grijs, maar de droom is 
nostalgie geworden. Beelden van vroeger 
komen terug, te pas en te onpas. Plots 
verandert de grijze ochtend in een glorieuze 
zonsopgang met een bijna te hete zon, een 
claxon die toetert wordt het 'horn please' van 
de vrachtwagens ginder, een wat roekeloze 
motorrijder herinnert me aan de riksja die me 
hartkloppingen bezorgde…
Nostalgie ook naar de gezichten die 
voorgoed verdwenen zijn, en die in het 
geheugen blijven rondwaren.

Nostalgie, steek in het hart, vreter van 

energie... Nostalgie, ik zou je rooskleuriger 

willen maken, proberen het glas halfvol te 

zien...  vol mooie herinneringen, maar ook 

vol van recente, aangename en heel 

bemoedigende verrassingen.
Onze vorige brief was "een boodschap in een 
fles" en zovelen van u waren geraakt door dat 
dringende SOS. U hebt veel talrijker 
gereageerd dan wij ooit hadden durven te 
hopen.

DUIZENDMAAL DANK!

Volgens het laatste nieuws uit India is Mr. 
Corona daar nog steeds op rooftocht. De 
scholen blijven gesloten en ondanks de 
risico's gaan onze medewerkers door met het 
uitdelen van voedselpakketten en het 
bezoeken van de kinderen uit de boardings, 
die nu doelloos rondhangen in de dorpen. 
Voor hen weinig of geen virtueel onderwijs, 
geen computers, geen internet. Maar dat 
bezoek van bekende gezichten wakkert bij 
hen de hoop aan dat zij spoedig weer een 
normaal leven als schoolkinderen zullen 
kunnen leiden. 
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Intussen wordt ervoor gezorgd dat ze de basisvoeding krijgen. De verantwoordelijke van een missiepost in Deesa 

(Gujarat) heeft de moeite gedaan om ons in zijn dankwoord de inhoud van zo'n voedselpakket te beschrijven. Ik 

laat u… watertanden als u dit  leest.

Als het totaal van uw giften in 2020 ten minste 
40 euro bedroeg, vindt u hierbij uw fiscaal 
attest. Wij hopen dat de belastingaftrek ook in 
2021 verhoogd blijft tot 60%. Voor alle 
bijkomende informatie: Monique Bollaerts, 
02/657.94.15, bollaerts.monique@gmail.com 
(nieuw e-mailadres!).

Van harte,

2020 was een jaar dat ons allemaal op vele manieren 
dooreen heeft geschud, ook binnen Shisha Seva: 
stafvergaderingen waren onmogelijk, het post- en 
mailverkeer was verstoord, in India werden 
onduidelijke nieuwe regels van kracht... Kortom, een 
jaar om nooit te vergeten!
Hier hoor je in het nieuws weinig over de 
coronapandemie in India. Covid-19 woedt er vooral in 
de steden, waardoor veel mensen hun inkomen 
verliezen en er hongersnood heerst. Dat heeft zijn 
weerslag op het platteland, omdat talloze dagloners 
uit de steden terugkeren naar hun geboortedorp.
Veel overheidsdiensten, waaronder de post, liggen al 
maanden stil. Het zal u wellicht verbaasd hebben dat u 
geen nieuwjaarswensen vanwege uw petekind hebt 
ontvangen, maar sommige regio's zijn nagenoeg 

"Each kit contains 4 kgs rice, 20 kgs 
wheat or bajra, 2 kgs eatable oil, 1 kg 
salt, 500 gm chili-powder, 200 gm cumin-
and-coriander-powder, 2 kgs jaggery, 1 
kg toor dal, 1 kg moong dal.”

"Elk pakket bevat 4 kg rijst, 20 kg tarwe 
of bajra (parelgierst), 2 kg plantaardige 
olie, 1 kg zout, 500 g chilipoeder, 200 g 
komijn-en-korianderpoeder, 2 kg jaggery 
(ongeraffineerde rietsuiker), 1 kg toor dal 
(gele linzen), 1 kg moong dal 
(splitbonen).”

afgesneden van de wereld. Verantwoordelijken van 
missieposten hadden me hiervoor gewaarschuwd, maar 
zowel zij als wij waren machteloos. Namens hen: onze 
excuses, en dank voor uw begrip.
Als oplossing voor de toekomst (gedeeltelijk althans, 
want niet elke missiepost beschikt over dezelfde digitale 
mogelijkheden) willen wij de communicatie via mail 
bevorderen. Als u daarin geïnteresseerd bent, stuur mij 
dan alvast uw e-mailadres.
Aan ieder van u wens ik alsnog een stralend 2021... en 
een goede gezondheid.

Father Lazarus (midden, met kind op de arm)
tijdens een voedselbedeling.
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