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Hoe kan je ons steunen

Dat kan je ondermeer door in eigen familiekring, bij
vrienden en kennissen onze werking aan te bevelen.
Tips en voorstellen om onze werking ook in andere
kringen, bewegingen, organisaties kenbaar te maken
zijn welkom.

Om efficiënt te zijn, moeten heel wat projecten een
langere tijd gesteund worden. Zo zijn projecten rond
alfabetisering, scholenbouw, beroepsopleiding niet
van vandaag op morgen afgewerkt. Dankzij jouw gift
kunnen wij voor tal van arme gezinnen een leefbaar
inkomen voorzien. Dit zet hen aan tot zelfredzaam-
heid en biedt de mogelijkheid om hun kinderen te
laten studeren.

Wil je steunen op langere termijn?
Kies dan voor een doorlopende opdracht bij jouw
bankinstelling. Jouw bank stort dan elke maand
automatisch een vast bedrag op onze rekening.
Hierdoor kunnen wij ook meer garanties bieden aan
onze partners in India.

Rechtstreeks storten op de bankrekening van
ANANDA vzw:

BE11 8334 5167 8948
Ananda vzw

Ninovesteenweg 93
9320 Erembodegem

Voor giften vanaf 40 euro op jaarbasis ontvang
je automatisch een fiscaal attest in het begin
van het daaropvolgende jaar.

Speciale aandacht voor de
problematiek van kinderarbeid

Door drie-jaarlijkse bezoeken aan onze proj-
ecten konden wij vaststellen dat vele kleine
geloofsgemeenschappen in de meest afgelegen
dorpen in Zuid India, zich optrekken aan de
christelijke waarden van naastenliefde, inzet
voor de andere én zelf in het strijdperk treden
voor een rechtvaardiger maatschappij. Zo
vanzelfsprekend is dit in geen geval.
De armsten der armen ontberen nog steeds de
meest elementaire dingen waaraan wij hier in
het westen zelfs niet meer denken: recht op
basisgezondheidszorg, over drinkbaar water
kunnen beschikken, een volle maaltijd per dag
kunnen nuttigen, recht op onderwijs én los
geraken van de kinderarbeid die voor vele ge-
zinnen nog een noodzakelijk kwaad is.

In de strijd tegen kinderarbeid steunt Ananda
vzw vooral kleine avondschooltjes in de streek
van Madurai, waar kinderen die overdag bij de
steenkappers een gezinsinkomen moeten ver-
dienen, de noodzakelijke basiskennis opdoen.
Ook in de thuisarbeid komt nog veel kinderar-
beid voor. Het zijn vooral meisjes die verstoken
blijven van de elementaire vormingskansen.



Wie zijn we?

Na een India-reis in juli 1993 zijn wij niet onver-
schillig gebleven voor de grote noden van de arme
bevolkingsgroepen in India. Zo zijn wij reeds in 1994
begonnen met het verzamelen van fondsen om
kleine ontwikkelingsprojecten te steunen in India.

Als naam voor onze vereniging kozen wij het
Indische woord: Ananda. Het is een woord met een
zeer rijke inhoud: de innerlijke vreugde van het
delen. Zuster Jeanne Devos, werkzaam in Mumbai,
suggereerde ons deze naam en werd "meter" van
onze vereniging.

Als principe hebben wij van in het begin gesteld dat
alle giften die we ontvangen en fondsen die we
verzamelen, integraal gebruikt worden voor de
ontwikkelingsprojecten. Er wordt geen eurocent af-
gehouden voor onkosten of iets anders. Zo zijn wij
nu reeds jaren werkzaam.

Wij steunen alleen kleinschalige projecten. Hiervoor
werken we samen met sociaal bewogen
verantwoordelijken ter plaatse. Heel dikwijls zijn het
mensen van de christelijke arbeidersbeweging,
vrouwengroepen, social services, dorpsraden of
plaatselijke coöperatieve bewegingen.

Wij dringen er steeds op aan dat er plaatselijk een
comité is dat de verantwoordelijkheid opneemt voor
de uitvoering en opvolging van het project. Via brief,
fax, mail en plaatselijke bezoeken, blijven wij hier op
de hoogte.

De armsten der armen betekenen voor ons de
gemeenschappen in afgelegen dorpen die vooral te
lijden hebben onder het kastensysteem:
- vele gezinnen hebben geen degelijke woonst;

- vrouwen moeten elke dag uren ver drinkwater
halen;
- armen kunnen hun schulden niet terugbetalen;
- kinderen kunnen niet naar een degelijke school
gaan;
- kinderen moeten werken in de ledernijverheid,
tapijtweverijen en vuurwerkfabrieken.

Er zijn er nog zovelen die onder de armoedegrens
leven, die ondervoed zijn en die gebrek hebben aan
de meest noodzakelijke medische en andere zorgen.

In deze geest willen wij verder werken en wij reke-
nen hiervoor ook op jouw medewerking.

Water: onmisbaar voor iedereen

India heeft nog steeds geen watervoorzienings-
systeem zoals in ons land. De mensen zijn aan-
gewezen op ondergrondse waterreservoirs via
waterputten en rivieren.

Door de ontbossing tijdens de Brits-koloniale tijd
wordt tijdens het natte seizoen minder water opge-
vangen. Het water spoelt rechtstreeks naar de ri-
vieren. De ondergrondse waterreservoirs raken dus
niet gevuld en de waterputten moeten steeds dieper
gemaakt worden.
De modernisering van de landbouw heeft tevens tot
gevolg dat veel water nodig is voor irrigatie van
akkergronden. Bovendien wordt de bemesting
opgevoerd en wordt in grote mate verdelgings-
producten gebruikt.
Een bijkomend probleem is de groeiende stads-
bevolking die zijn huisafval via de riolering voor het
grootste deel in de rivieren dropt. Ook de industrie
loost zijn ongezuiverde afval zomaar in de rivieren.
De sterk groeiende bevolking van India wordt dus
geconfronteerd met een kleinere watervoorziening
voor steeds meer mensen en verontreiniging van het
water. Het water uit de rivieren en ander opper-
vlaktewater wordt dus steeds ongezonder.

Voor de rijke Indiër is er geen probleem: hij koopt
zijn water bij een waterhandelaar of laat een eigen
diepe waterput boren zodat hij van zuiver water kan
genieten. De armen kunnen dat uiteraard niet
betalen. Zeker op het platteland in afgelegen dorpen
zijn de mensen dagelijks bezig met het halen van
water van soms ver afgelegen bronnen of putten.

Omdat zuiver water essentieel is voor een gezond
en waardevol bestaan, draagt Ananda zijn steentje
bij door middel van verschillende projecten.

Ananda vzw is door de FOD Financiën erkend als
instelling die fiscale attesten mag uitreiken aan
personen die op jaarbasis een gift van 40 euro of
meer schenken. Met dit fiscaal attest kan je 45%
van je gift recupereren via belastingvermindering.

Ook mag Ananda, als vzw met een humanitair doel,
legaten ontvangen. Meer info hierover vind je op:
www.testament.be

Meer informatie kan je vinden op:
http://www.ananda-vzw.bep ////


