
Kinderen schuiven aan voor de bedeling 
van voedselpakketten in Koduru.

Noël

Kerstmis
Ik had me voorgenomen 

alleen maar goed nieuws te 
vertellen… en dat is er ook! 

Het beste nieuws is dat 
zowat overal in India de 

scholen weer open zijn, en 
dat de kinderen weer in de 

boardings zijn. Hun 
voeding en opvoeding 

komt langzaam weer op 
peil, al laten de voorbije 

twee jaren sporen na. Hun 
lachende snoetjes, 

opnieuw mogen stoeien 
met vriendjes, weer mogen 

studeren, tot zelfs laat in 
de nacht… het is pure 

vreugde. 

Van harte,

Father 
Joaquín 

Castiella.

Beste meters 
en peters,

Dit verneem ik via WhatsApp of uit mails van de 
verschillende verantwoordelijken, die ook opgelucht zijn dat 
er weer leven in de brouwerij is.

Maar dit optimistische beeld, een momentopname van India 
vandaag, wordt toch wat getemperd door andere realiteiten 
van het sociale leven. De families van onze kinderen zitten 
nog vaak zonder inkomen door gesloten bedrijven, 
faillissementen, geen werk op het veld. Leven blijft voor 
velen: proberen te overleven. Onze voedselpakketten 
hebben in de somberste dagen talloze gezinnen letterlijk in 
leven gehouden. We hopen dat die pakketten stilaan niet 
meer zo… 'broodnodig' zullen zijn.

Dit beeld van een maatschappij die door woelige tijden heen 
moet, is ons niet onbekend…

Maar de problematiek van India treft Shisha Seva vandaag 
nog op een andere, onverwachte manier. Het banksysteem 
is namelijk veranderd. Voortaan moet elke missiepost apart 
onze financiering ontvangen en hiervoor een speciale 
vergunning vanuit de hoofdstad Delhi verkrijgen. Het brengt 
een eindeloze papiermolen mee, voor hen en voor ons.

En last but not least: de Indiase post komt slechts héél traag 
weer op gang. Daarom vraag ik u wat begrip 
en geduld als u dit jaar slechts laat of helemaal 
geen kerstwensen ontvangt van uw petekind.

Om u toch wat direct nieuws uit India te kunnen geven, 
staat er op 

een videoboodschap van father Joaquín Castiella, 
de verantwoordelijke van Shisha Seva  
Peterschap India in Gujarat. Via de contact-info 
op de site kunt u trouwens met uw vragen 
en opmerkingen ook altijd bij mij terecht.

Met mijn oprechte wensen voor een 
vredevolle Kerst. En moge 2022 voor 
ons allen een jaar vol licht worden.

Christmas

Peterschap India
vzw
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