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Jubilate!Jubilate!
Zou u het ook soms gewoon willen uitzingen? 

Zomaar… het LEVEN uitzingen… 

het leven dat zijn gewone gang herneemt?

In Singloti droomde father Castiella van een 
voetbalveld, dat hij inmiddels ook heeft 
aangelegd. Hij speelt nu scheidsrechter tijdens 
de matches van 'zijn' jongens.
Nu droomt hij ervan een groot scherm te 
installeren, om hen te vergasten op films tijdens 
de lange weekends ver weg van huis.

Projecten, dromen

Als scheidsrechter tussen zijn jongens.

Werkvergadering in Singloti, met Fr. Castiella.

Samen met hen kunnen we opnieuw projecten 
uitwerken. En er zijn er veel! Sommige lijken nog 
utopische dromen, andere z i jn bi jna 
werkelijkheid.

Tweeënhalf jaar lang moest ik geduld 

oefenen, want reizen kon of mocht niet. 

Toen ik in de herfst van vorig jaar eindelijk 

weer in India was, genoot ik er vooral van 

om al die bekende gezichten terug te zien. 

Natuurlijk zijn de vrienden ouder 

geworden, natuurlijk liepen de kinderen 

op school twee jaar achterstand op. Maar 

ze zijn er, en ze zijn er blij om.



Zigeunerkinderen 

in hun 

tentenkamp 

in Anklav.

In Anklav straalt sister Anita 
wanneer 's ochtends vroeg de 
zigeunerkinderen van wie zij het 
vertrouwen heeft  kunnen 
winnen, de missie binnenvallen. 
Ze zijn van uiteenlopende leeftijd 
en komen om te leren lezen en 
schr i jven vóór de school 
opengaat. Daarna gaan ze 
werken, bedelen enz. Weldra 
zullen ze geen makkelijke prooi 
meer zijn voor oplichters die hun 
ongeletterdheid uitbuiten.

Een steegje 

in de sloppenwijk.

In Pune nam sister Sylvia me mee naar een 
sloppenwijk vlak naast de school. Het was 
ondraaglijk. Wat ze daar een huis noemen, is een 
golfplaat die op vier muren rust. De ruimte is zo 
krap dat er nauwelijks een bed in past, waarboven 
dan een tv-toestel hangt. De smalle steegjes 
vormen een labyrint met hier en daar een 
waterkraantje.



Sylvia komt hier geregeld. Samen met 
haar oudere leerlingen is ze een 
openluchtklasje begonnen op een plek 
voor de hindoetempel, de enige vrije 
ruimte.
Ze heeft intussen wel een écht 
klaslokaal in de school gekregen, maar 
ze droomt van méér, zoveel meer…
Elk kindersnoetje daar, elk verhaal 
raakte me diep. Ik heb sister Sylvia 
beloofd om mee van haar droom een 
werkelijkheid te maken.

Het openluchtklasje, voor de hindoetempel.

En dan is er nog 
een apart project 
waaraan u ter plaatse 
kunt meewerken.
In Singloti, midden in de jungle, 
wordt een nieuwe 'English Medium 
School' opgestart... want zelfs daar 
moet je tegenwoordig de taal van 
Shakespeare enigszins beheersen 
om toegang te hebben tot de meeste 
jobs. Zoals alle nieuwe projecten is 
ook dit moeilijk én inspirerend.
Voor wie één of meer maanden wil 
gaan meewerken aan dit project, 
biedt father Castiella kost en inwoon. 
De opdracht: praten, spelen en 
lachen met 'zijn' kinderen, maar dan 
in het Engels (dat zelfs niet perfect 
hoeft te zijn…).
Als  u geïnteresseerd bent,  
contacteer mij dan voor meer 
informatie.

Engels op school… 

en ook daarbuiten, 

dankzij vrijwilligers?

De jongste meisjes (links) 

en jongens (onder) in Singloti.



Vergeet bij uw overschrijvingen niet uw OGM-nummer (gestructureerde mededeling) te vermelden. 
Dat maakt het werk van penningmeester Eric veel gemakkelijker.
We zullen u dankbaar zijn wanneer u uw maandelijkse bijdrage kunt afronden naar 15 euro. 
De inflatie treft immers vooral basisproducten, zoals rijst en olie.
We blijven de speciale projecten steunen: naaimachines, schoonheidssalons, coaching van studenten 
enz. (zie https://www.shishaseva.be/projecten).
Als u dat nog niet hebt gedaan, stuur ons dan alsnog uw e-mailadres, bij voorkeur in een mailtje naar 
pjonnet@hotmail.com.
Als u in 2022 minstens 40 euro hebt overgeschreven naar Shisha Seva, vindt u hierbij uw fiscaal attest.
Voor al uw vragen: Monique Bollaerts, 02/657.94.15, bollaerts.monique@gmail.com, www.shishaseva.be.

Wat praktische zaken

Corona heeft sporen nagelaten. Om uiteenlopende 
redenen zijn niet alle kinderen teruggekeerd naar 
school. En zoals altijd gaat het dan vooral om 
meisjes.
Aan de andere kant zijn er oudere missieposten die 
zo goed functioneren dat ze zichzelf kunnen 
financieren.
Na uitvoerig overleg ter plaatse hebben we 
besloten de steun aan enkele van die welvarende 
missieposten te beëindigen, en onze hulp toe te 
spitsen op missies die net opgestart zijn of in nood 
verkeren.
Wanneer u als meter of peter betrokken bent bij 
deze veranderingen, ontvangt u hierover 
binnenkort een brief.

Veranderingen

Sister Geeta.

Op mijn verzoek probeert sister Geeta een 
paspoort te verkrijgen, om u persoonlijk te komen 
vertellen over haar leven en haar werk in Varasda. 
Als het lukt, ontvangt u binnenkort een 
uitnodiging om haar te ontmoeten.

Bezoek 
uit 
Varasda

Bezoek 
uit 
Varasda

Van harte, Een heerlijke 

ontmoeting…
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