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Zorg en onderwijs voor straatkinderen 
 in de sloppenwijken van Ernakulam, Kerala - India 

 

Om te voorkomen dat jongens jonger dan 18 jaar opgroeien voor galg en rad, 

krijgen ze huiselijke opvang en onderwijs. Ze leren lezen en schrijven, krijgen 

(beroeps-) onderwijs, medische zorg en hulp bij het oplossen van problemen. 

Hierdoor ontwikkelen ze zelfvertrouwen, vormen ze hun karakter en zijn ze in 

staat om fatsoenlijk werk te vinden en zelfredzaam te worden. 

Door dit project worden jaarlijks 76 kinderen direct geholpen en wordt de 

levensstandaard van meer dan 300 gezinnen versterkt. 

 

We doen daarom een dringend beroep op uw steun tijdens de komende 

Vastenactie om met uw bijdrage het project mogelijk te maken,  

zodat de straatkinderen een betere toekomst tegemoet gaan. 

Namens de kinderen:  enorm bedankt voor uw gift! 
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Jeugdzorg voor straatkinderen in Ernakulam, Kerala - India 

 

Het project biedt straatkinderen een warm en veilig thuis 

 plus onderwijs, zodat ze weer een toekomst hebben. 

 

Gezamenlijke Vastenactie van de RK gemeenschappen Bennekom,  

Ede-Lunteren, Doorwerth-Oosterbeek, Renkum-Heelsum, Veenendaal,  

Wageningen, de Norbertijnenparochies en de Abdijkerk van Berne,  

in samenwerking met Stichting Solidair met India en met Echo Jeevana,  

een sociaal initiatief van de Norbertijnen van Mananthavady in Kerala. 
 

Dit is een Eigen Doel van Parochie Zalige Titus Brandsma, 

 de Norbertijnenparochies en de Abdijkerk van Berne. 

U kunt rechtstreeks een bedrag overmaken naar NL21 INGB 000 000 5850 

t.n.v. Vastenactie onder vermelding project  401859 

of via de Vastenzakjes (eenmalige machtiging Vastenactie) 
 

Voor meer informatie:  Jos Schilte,  tel. 0318 – 515 446  
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Zorg en onderwijs voor straatkinderen 
 in de sloppenwijken van Ernakulam, Kerala - India 

 

In Kerala neemt de jeugdcriminaliteit sterk toe. De kinderen komen uit zeer  

arme gezinnen, waarbij de vader verslaafd is aan alcohol of drugs. Soms wordt 

de moeder op zeer jonge leeftijd weduwe, of zijn vader en moeder beiden 

gestorven en is het kind wees. Zonder voldoende eten, zorg en liefde, komen ze 

geleidelijk op straat terecht en worden ze meegesleurd in het criminele circuit. 

Ze vertonen onverantwoordelijk gedrag en vormen een bedreiging voor de 

samenleving. Daarom zijn de Norbertijnen in 2011 gestart met een opvanghuis 

voor jongens die in aanraking zijn geweest met politie en justitie. Daarnaast 

wordt bijles gegeven aan meer dan 50 kinderen in de slums van Ernakulam. 
 

De indirecte doelgroep zijn de families van de jongens: ze zien weer een 

toekomst voor hun kinderen, steunen alle activiteiten van dit sociaal centrum 

en komen op bezoek om hun kinderen te ontmoeten en leren te begrijpen.
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Het project bestaat uit twee delen: 
 

1. Opvanghuis waar de Norbertijnen 16 tot 25 

kinderen van 5 -13 jaar opvangen in opdracht 

van India’s Social Justice Department in 

Kerala. De kinderen krijgen er gezond eten en 

drinken, hebben een veilig dak boven hun 

hoofd en groeien op in huiselijke omstandig-

heden. Overdag volgen ze hun opleiding op 

twee nabij gelegen scholen. 
 

2. Jeugdzorgcentrum middenin de sloppenwijk, waar 50 tot 75 jongeren 

buitenschools onderwijs krijgen. Elk jaar variëren de aantallen en door de 

jaren heen zijn kinderen uit meer dan 300 families geholpen. 

De verhouding jongen/meisje is op dit moment 40/60%. De benodigde 

school/lesmaterialen zijn onderdeel van het programma.  
 

Het doel van beide programma’s is een veilige plek bieden, waar jongeren tot 

ontwikkeling en bloei kunnen komen. Elk kind wat uit de criminaliteit blijft en 

zelfredzaam wordt door dit programma is er één. 
 

Stichting Solidair met India 
 

De Stichting Solidair met India is voortgekomen uit de Missieprocuur van de 

Norbertijnen van de Abdij van Berne in Heeswijk-Dinther, die al vanaf 1923 

actief is in India. Voor meer informatie, zie www.solidairmetindia.nl. 

Echo Jeevana is een Indiase liefdadigheidsinstelling van de Norbertijnen van 

Mananthavady in Kerala, India. 

De RK gemeenschap uit de Veenendaalse Salvatorkerk heeft al jaren bijge-

dragen aan de vele (vaak onderwijs-) projecten van deze stichting voor met 

name de Dalits (kastelozen)  in verschillende delen van India. Dit jaar willen we 

opnieuw een steentje bijdragen, samen met de andere locaties van de Titus 

Brandsma Parochie, de Norbertijnenparochies en de Abdijkerk van Berne. 


