Beste vrienden van (de kinderen van) Bal Anand en Umang,
Deze nieuwsbrief staat volledig in het teken van het bezoek van Onno
Jansen (penningmeester bestuur) en Fokje ter Veen (secretaris) aan
India.
Eerst leest u een korte impressie van de bijeenkomsten met het
Indiase bestuur. Daarna volgt een uitgebreid verslag van het
meerdaagse verblijf van Fokje en haar dochter Adjana op Umang
zodat u een impressie krijgt van het dagelijkse leven daar.

Veel leesplezier gewenst!
Op woensdag 10 oktober hebben we eerst een bezoek gebracht aan
Bal Anand waar we kennis hebben gemaakt met de nieuwe directrice
Madavi Mathre en met drie van de vier bestuursleden van Bal Anand
Worldchildren Welfare Trust India. Na de lunch zijn we naar een
andere locatie gegaan waar we een vergadering hebben gehad met
het voltallige Indiase bestuur en met Madavi. (zie foto).
Daarna hebben we met elkaar gegeten in The Acres zodat we ook in
een informele sfeer elkaar konden ontmoeten. De volgende dag zijn
we met drie bestuursleden en Madavi naar Umang gereden waar we
een uitgebreide rondleiding hebben gehad met aansluitend een
lunch bij Dada’s Grill, een resort dat vlak bij Umang ligt en waarvan 1
van de bestuursleden de eigenaar is. Het was fijn om elkaar te
ontmoeten en om in een fijne sfeer de voortgang van Umang en Bal
Anand te bespreken.
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Aankomst Umang donderdag 11 oktober: Anu en Bittoo kwamen met twee bosjes bloemen ons verwelkomen.
Omdat Adjana en ik als eersten uit de auto stapten kregen wij de bloemen die waarschijnlijk voor Onno en mij
waren bestemd.
Veel van de residents waren naar een medical camp waar ze onderzocht werden. Hoe dat in elkaar zat was me
niet helemaal duidelijk.
Toen alle bestuursleden waren gearriveerd kregen we een
welkomstdrankje dat ongeveer smaakte als ORS; Sulu legde
uit dat het een speciaal drankje was voor bijzondere
gelegenheden. Er was zout aan toegevoegd omdat je veel
zout verliest als het zo warm is; toen snapten we de
bijzondere smaak.
Na de welkomstceremonie kregen we een rondleiding over
het gehele terrein van Umang. Ik was twee jaar geleden al
een middag op Umang geweest maar Onno was er voor het
eerst. We bekeken de kamers van de residents, het
vrijwilligershuis, de nieuwe eetzaal met keuken, het
recreatiegebouw, het medisch gebouw en de
gemeenschapsruimte waar oudere mensen uit de omgeving
af en toe samen komen. Verder uiteraard het solarsystem, de koeien en de nieuwe stal, de velden waar groente
en fruit werd verbouwd etc.
Daarna kregen we een lunch aangeboden bij Dada’s grill waarvan de eigenaar één van de bestuursleden is van
de Indiase board of trustees. Dada’s grill ligt vlak bij Umang; je kunt er heerlijk eten en er is ook een zwembad
waar de residents van Umang soms gaan zwemmen met vrijwilligers.
Toen we terug kwamen op Umang werd het voor Onno al weer tijd om
naar Mumbai te vertrekken. De aanwezige bewoners kwamen naar de
recreatieruimte om afscheid van hem te nemen.
Aan het eind van de middag waren alle bewoners weer gearriveerd zodat
we iedereen konden begroeten. Tevens was het tijd om de verjaardag van
Aarti te gaan vieren. Het grappige was dat wij twee jaar geleden precies op
dezelfde dag op Umang waren want ook toen hebben we haar verjaardag
gevierd.
Aarti is erg autistisch. Het hele gebeuren leek haar volledig te ontgaan; wat
belangrijk voor haar was was dat ze niet op de versierde plek in het midden van de eetzaal hoefde te zitten maar
dat ze op haar eigen plekje in de hoek plaats mocht nemen. Gelukkig was dat geen probleem; de tafel met taart
werd verplaatst naar de hoek waar Aarti al rollend met een plastic bakje rustig bleef zitten terwijl haar
medebewoners gingen dansen. Dansen hoort bij elk feest, dat hebben we inmiddels wel begrepen, en wij
moesten beslist meedansen. Als ik even wilde gaan zitten kwam Savriti de kok mij weer ophalen; dansen moest
ik tot ik er bij neer viel!
Na een half uur dansen volgde de taart ceremonie. We zongen happy
birthday, Sulu sneed als oppermoeder (Didi) een stukje van de taart af
en stopte dat in Aarti’s mond. Daarna deden een aantal mensen
hetzelfde. Aarti at geduldig de taart op, gelukkig hoefde niet elke
bewoner haar taart te voeren!
Iedereen kreeg een bakje met een stukje
taart, de door ons meegebrachte
pepernoten en wat chips en daarna was het
feest afgelopen.
Na de uitgebreide lunch van die middag besloten wij om de
avondmaaltijd van half 8 maar over te slaan en ons terug te trekken in
ons onderkomen; het vrijwilligershuis. We hadden het hele huis voor ons zelf, een ongekende luxe. De koelkast
was gevuld en we mochten ons eigen ontbijt maken de volgende dag en verschijnen bij het ochtendprogramma
wanneer wij daar aan toe waren.
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De volgende ochtend hadden de bewoners al een wandeling, yoga, een ontbijt
en de ochtendbijeenkomst achter de rug toen wij te voorschijn kwamen.
Iedereen was druk aan het werk. Sommigen waren aan het schoonmaken,
anderen werkten in de tuin en in de recreatieruimte werd hard gewerkt aan de
diya’s voor Diwali. Er waren veel bestellingen binnen gekomen en er moesten
ook een heleboel mee naar Nederland om verkocht te worden.
Op de grond op een laken zaten een stuk of tien bewoners druk te schilderen,
iedereen op zijn eigen manier. Ekra heeft zo weinig controle over haar lichaam
dat het haar enorm veel moeite kost om te schilderen. Toch leverde ze zeer
geconcentreerd haar bijdrage door de onderkanten van de diwali bakjes te
schilderen. Jashree is verlamd en kan haar
onderarmen slechts met steun gebruiken.
Ook zij zat op de grond en ze schilderde de
binnenkanten van de bakjes. Usha trok Adjana op de grond en gebaarde haar
dat ze ook een kwast moest pakken om mee te helpen. Zelf zat ze al helemaal
onder de verf en na een poosje hadden ze samen grote lol omdat ze
probeerden om elkaar onder de verf te smeren in plaats van de diyas.
Ook Meera die blind is wilde meedoen. Met veel moeite werd ze tussen de
schilderende bewoners door geloodst tot ze bij de social worker op de grond
kon zitten die haar hand pakte zodat ze samen konden schilderen.
Razia zag er ineens een stuk jonger uit dan op
de foto’s; ze is precies zo oud als Adjana maar
op sommige foto’s is ze al helemaal grijs. Het
bleek dat haar haar zwart geverfd was door de
begeleiding. Ook aan dat soort uiterlijkheden
wordt dus aandacht besteed! Tijdens de
activiteiten was ze heel geconcentreerd bezig
met het rijgen van een ketting van hele kleine
kraaltjes.
De jongens die klaar waren met hun andere taken
gingen de diwalibakjes inpakken; steeds twee in een stukje plastic met een
sticker erop.
Bittoo was een prachtige versiering aan het maken van kralen voor boven een deur; trots liet hij het
eindresultaat zien.
Aan een tafeltje zaten Vanita en Aarti. Vanita had een kinderpuzzel voor zich
liggen waar ze ongeïnteresseerd probeerde de voertuigen in te passen. Aarti
speelde met haar plastic bakje en gooide af en toe de puzzelstukken opzij als
die haar in de weg lagen. Ik pakte een stoel en ging erbij zitten. Samen met
Vanita paste ik de puzzelstukjes in de puzzel waardoor haar motivatie al
enigszins steeg. Op de tafel lag ook een bakje met blokken. Na een poosje
oefenen kreeg ik de beide dames zo ver dat ze samen de blokken in de doos
deden en Vanita ging zelfs een toren bouwen met de blokken met een beetje
hulp.
Op de grond zat Kishore, ook met een dierenpuzzel. Hij lacht elke keer van oor
tot oor als ik naar hem keek en hij genoot er zichtbaar van om samen de puzzel
te maken waar hij een stuk beter in was dan Vanita.
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Tijdens de lunch zat iedereen aan tafel in
groepjes. Savriti deelde het eten uit samen met
Payal.
Wij mochten zelf ons eten opscheppen. Het was
heerlijk Indiaas eten, niet te pittig.
Na de lunch ging ik even bij Ekra zitten. Ze vroeg
me om haar te helpen met drinken, daarna
moest ik water over haar hand gieten zodat ze
haar mond kon schoonmaken en haar handen.
Ekra vindt het erg lastig dat ze zo weinig
controle heeft over haar lichaam; ze is er soms
erg depressief door.
Sujeet wil graag zanger worden. Hij zong met mij het volledig Jingle Bell lied en dat werd meerdere malen
herhaald de komende dagen.
Bittoo vroeg hoe lang we bleven; toen ik vertelde dat we tot zondag bleven vroeg hij elke keer als ie me zag:
Please, don’t go on Sunday Didi. Ik antwoordde dan steevast: you want me to leave now? Dan moest ie vreselijk
lachen.
Meera vroeg veel negatieve aandacht: als dingen niet gingen zoals ze graag wilde begon ze te gillen en te
schreeuwen. Het was fantastisch om te zien hoe geduldig de andere bewoners en de verzorgsters daar mee om
gingen. Op een gegeven ogenblik zag ik Ekra een heel gesprek voeren met Meera waarbij ze haar handen
vasthield en heel liefdevol luisterde. Toen ik later vroeg wat Meera wilde zei ze: ze wil ook een kleurboek, net als
de anderen die nu aan het kleuren zijn.
Pooja liet ons haar oorknopjes zien: ze vond kleine veel mooier dan grote ringen of lange hangers. Ze wil graag
wat meer geschoold worden in het lakken van nagels. Tijdens het uitzoeken van de cadeautjes kreeg zij een hele
kaart vol met kleine oorknopjes waar ze erg blij mee was!
Rushika zag er lekker stoer uit; het haar kort geknipt en in een kuifje op haar hoofd.
Anu was erg aanhankelijk; ze kwam regelmatig even stijf tegen een van ons aan zitten om wat aandacht te
krijgen.
Na de lunch ging iedereen even rusten.
Elke dag hebben de bewoners een momentje met de social worker (hier op de
foto met Ekra). Ze is erg zorgzaam en betrokken en iedereen is dol op haar. Ook
bij de groepsactiviteiten zoals het schilderen helpt ze mee en geeft elke
bewoner indien nodig aandacht. Ze woont in de buurt en is van maandag tot en
met zaterdag aanwezig.
We hadden voor alle bewoners een klein cadeautje
meegebracht. Na uitgebreid overleg onderling (wel of niet
met Sulu erbij) werd besloten dat die middag na het rusten de cadeautjes mochten worden
uitgezocht want Sulu zou pas laat komen en dan zou iedereen te moe zijn. Adjana en ik
hadden alles uitgespreid op de grote tafel in de eetzaal. De jongens mochten eerst kiezen
omdat er veel meisjesspullen bij waren. De verzorgsters en Savriti stuurden dit proces aan,
iedereen wachtte rustig af tot ie aan de beurt was en hun keus werd vaak bijgestuurd door
de begeleiding. Elke bewoner bedankte ons netjes en poseerde voor een foto. Alles moest
vastgelegd worden op een telefoon!
Savonds gingen we volgens afspraak om half 8 naar de eetzaal voor het avondeten. Even
waren we bang dat we te laat waren want het leek alsof er al gegeten was. Later bleek dat
een paar van de bewoners eerst gaan eten en de rest een half uur later. Dit in verband met
hun medicatie; er moet voldoende tijd zitten tussen het innemen daarvan en het
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avondeten. Na het eten kwam de nurse met een bak vol medicijnen en die werden zorgvuldig uitgedeeld. De
bewoners waren inmiddels tv aan het kijken; een voor hen zeer boeiende Bollywood serie.
Zaterdag: Sulu was de vorige avond nog even bij ons langs geweest en ze had ons uitgenodigd om de
ochtendbijeenkomst bij te wonen. Kom maar om kwart voor 11 zei ze, dat is vroeg genoeg. We waren er iets na
half 11 maar ze waren al begonnen (op Umang hadden we steeds het idee dat wij te laat waren, een nieuwe
ervaring in India). De ochtend meeting wordt elke dag gehouden in de recreatieruimte: elke bewoner mag een
bijdrage leveren en Farooq vertelt het belangrijkste nieuws van die dag dat hij op de radio heeft gehoord. Verder
wordt het dagprogramma doorgenomen. Toen wij binnenkwamen was Anu vol overgave een gebed aan het
zingen. Ook Meera leverde een bijdrage. Daarna begon Farooq maar hij werd gevraagd om het kort te houden
en alleen het belangrijkste relevante nieuws te vertellen. Ik vroeg of ik ook iets mocht zeggen; dat mocht
uiteraard. Ik vertelde hoe ik onder de indruk was van deze familie; een familie die elkaar helpt, voor elkaar zorgt,
ruzie maakt en vrede sluit en dat ik dankbaar was dat ik een paar dagen deel uit mocht maken van deze familie.
Na mijn speech werden de foto’s uitgedeeld die vrijwilligster Janneke bijna een jaar geleden had gemaakt. Ze
had ze voor iedereen prachtig ingelijst en de bewoners waren erg blij met deze persoonlijke attentie. Ze wisten
ook nog precies wie Janneke was!
De lunch op zaterdag bestond tot onze verbazing uit boterhammen! Dat kom je in India niet vaak tegen!
Iedereen kreeg een stapeltje boterhammen met een gebakken ei/omelet. Die middag kwam de dokter langs met
zijn vrouw en een verpleegkundige. Alle bewoners die medische zorg nodig hadden werden naar de Medical
Centre gebracht en wij werden uitgenodigd door Sulu om erbij aanwezig te zijn. Dat voelde heel bizar; we
werden op twee stoelen in de spreekkamer gezet zodat we alles konden volgen. Na gesprekken en onderzoeken
van drie bewoners voelden we ons zo opgelaten dat we terug gingen naar de bewoners die in afwachting waren
van het bezoek van Sulu’s zoon die langs zou komen om z’n verjaardag te vieren. Hij is door Sulu geadopteerd
toen hij als klein jongetje in Bal Anand was en hij maakt uiteraard ook deel uit van deze Umang familie.
Weer werd er gedanst, was er de taartceremonie en was er voor iedereen een traktatie.
Daarna moest Jashree naar huis worden gebracht. Ze komt elke week
een dag op Umang want thuis is ze altijd alleen met haar moeder. Deze
keer was ze er twee nachten omdat er de dag ervoor geen vervoer was
naar haar huis.
Ze was ook bij de dokter toen wij er waren; het was aandoenlijk
om te zien hoe ze haar verhaal niet aan de dokter durfde te
vertellen maar wel aan zijn vrouw. Ze had regelmatig last van
dubbel zien; de dokter vermoedde dat het kwam door spanning
omdat ze zich zoveel zorgen maakte over haar moeder maar
voor alle zekerheid werden ook haar ogen nagekeken en ze
kreeg medicatie mee.
Ze vroeg of we mee wilden om haar weg te brengen; ook Sulu had
ons al gevraagd of we in plaats van met haar uit eten te gaan mee
wilden om te zien waar Jashree woonde. De weg ernaartoe was heel
erg hobbelig, in de regentijd was het bijna onmogelijk om er te komen.
We stopten voor een huis en dachten dat dat haar woning was. Nee, zei
Sulu, daar is het, en ze wees naar een afdakje dat tegen een ander huis was
aangebouwd. De oude moeder kwam ons tegemoet; ze was zo blij om ons te zien! We werden omhelst,
onze handen werden vastgepakt en we mochten binnenkijken in haar hutje dat tegen het huis van haar
broer was aangebouwd en dat bestond uit twee vertrekken met een drempel ertussen waar Jashree op
zat. Het was klein maar schoon, de vloer was van leem en in het bovenste gedeelte stond een
naaimachine die door Jashree gebruikt werd. In het benedengedeelte stond een kooktoestel op de grond
in de hoek waar Jashree altijd voor haar en haar moeder kookt. Er is geen ruimte voor een rolstoel, ze
kan zich daar alleen voortbewegen door te steunen op haar handen maar het is Jashree’s thuis en ze was
zielsgelukkig om weer bij haar moeder te zijn.
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Op zondag waren de bewoners vrij; ze hoefden geen werk te doen, iedereen ging uitgebreid douchen en daarna
chillen op de veranda.
Adjana en ik gingen ook op de grond zitten en er werd uitgebreid geknuffeld, gekletst en foto’s en filmpjes
bekeken op mijn Ipad en telefoon.
Vanita kroop bijna bij me op schoot en Kishore zat lekker te kwijlen op mijn blote benen terwijl Usha en Adjana
samen dikke lol hadden om het filmpje dat ik had gemaakt toen ze samen aan het schilderen waren.
De foto’s op mijn telefoon waarop mijn huis en tuin en hond te zien waren vonden ze erg interessant. Vooral de
hond maakte indruk; zo groot en zwart! Dat onze flatcoater een watje aan een touwtje is heb ik ze maar niet
verteld.
Anu en Bittoo waren druk aan het kleuren en lieten trots zien hoeveel bladzijden ze al hadden gekleurd in hun
nieuwe boeken.
Ekra was wat stil. Sulu vertelde dat ze haar gevraagd had hoe lang ze nog moest leven; ze werd zo moe van haar
lichaam en wilde niet altijd maar weer overal hulp bij nodig hebben. Sulu had gezegd dat ze nog jong was en dat
het alleen voor oude mensen tijd was om te gaan. Ze kon beter bij de dag leven en kijken naar wat haar blij
maakte. Daarom mocht zij vandaag kiezen wat we gingen eten.
Van de lunch werd veel werk gemaakt omdat het onze laatste maaltijd was op Umang. Alle tafels werden in een
grote kring gezet zodat we met z’n allen konden lunchen. Savriti had kip klaar gemaakt omdat Ekra dat zo lekker
vond. Het was uiteraard weer heerlijk en erg gezellig.
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Na de lunch werd iedereen naar de recreatieruimte gestuurd om
afscheid van ons te nemen. Anu wilde een afscheidsdans voor ons
doen. Adjana ging op de bank zitten in de recreatieruimte en toen
kroop Aarti naar haar toe, ging tegen haar aan zitten, pakte haar hand
en legde die op haar hoofd. De tranen sprongen ons in de ogen, zo lief
en bijzonder voelde dat. Even later deed ze hetzelfde bij mij…
Toen iedereen er was ging Anu haar prachtige dans doen vergezeld
door Meera die af en toe instructies kreeg van Anu. Daarna was het
tijd voor de afscheidsrituelen; het kopen van de door de bewoners
gemaakte spulletjes en het overhandigen van de afscheidscadeautjes
voor Adjana en mij. Nog een stevige knuffel voor iedereen en toen
met tranen in de ogen wegrijden van deze prachtige plek waar we drie
dagen lang deel uit mochten maken van deze bijzondere familie.
Tot ziens Umang!
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Een berichtje van Toon de Muntenman

Ben je bij sponsoracties betrokken, breng dan bij meetings naar voren dat allerlei buitenlandse munten
en biljetten - zowel oude zoals marken, peseta’s, schillingen & de restant vakantie-overschotjes uit
niet-euro landen - alsook gulden biljetten die mensen hier en daar nog hebben liggen via de ‘Toverhoed
van de Muntenman’ van www.muntenactie.nl 100% euro’s opbrengen!
Je zult versteld staan hoeveel dit kan opbrengen.
Nu mijn vaste ‘dollargirls‘ – Stanneke en Martina - na 16,5 jaar zijn weggevallen, ben ik ook op zoek
naar mensen die naar de VS – op vakantie of voor zaken – gaan. Na ‘vereurotisering‘ brengt de
meegenomen ‘buit ‘ 10% voor betrokkene en 90% op voor Bal Anand !
Je mag ze ook rechtstreeks opsturen naar
Brinkie’s Muntenactie
Meerkerkdreef 27
1106 GZ
Amsterdam
mvv. Bal Anand/Umang
Indien gewenst portokosten retour, maar dan wel met vermelding van rekeningnummer (tot aan tien
kilo 6,95 via Post.nl)
Hartelijke groeten,
Toon
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