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Beste Vrienden van Kurukshetra

Wij zijn weer een nieuw jaar begonnen.

Van harte hopen wij dat het komende jaar even

vruchtbaar zal zijn als het jaar dat achter ons ligt.

Uw betrokkenheid heeft opnieuw tot prachtige resultaten

geleid. Namens alle mensen die u daarmee binnen de

verschillende projecten heeft kunnen helpen, heel

hartelijk dank daarvoor. 

Het zwaartepunt van onze activiteiten in het afgelopen

jaar lag bij:

•  de bouw en inrichting van het ziekenhuis in Uttarkashi. 

Dit ziekenhuis heeft intussen haar dienst al ruim bewezen.

In augustus was er op een paar kilometer afstand van de

ziekenhuislocatie een flinke aardverschuiving met vele

gewonden en zelfs doden. Toevallig waren een paar

mensen van het bestuur van onze vzw ter plekke. Zij

hebben kunnen meehelpen en konden met eigen ogen

zien hoe belangrijk dit ziekenhuis voor deze omgeving is.

Er zijn ook al weer plannen om het ziekenhuis uit te

breiden. Genoeg uitdagingen dus voor het komende jaar.

Het afgelopen jaar is het ook duidelijk geworden dat bij

de opsporing en behandeling van “lepra” de insteek van

de Indiase regering veranderd is. Er is een veel actiever

beleid gekomen. Mede door de acceptatie en de

behandeling ter plekke in de dorpen kunnen patiënten in

hun eigen omgeving blijven. Er zijn gelukkig nauwelijks

nieuwe patiënten bijgekomen. Dat is een goed teken,

echter de mensen die er nog zijn, hebben nog steeds onze

hulp nodig. 

Er zijn voor de komende tijd diverse plannen ontwikkeld.

Wij houden u graag op de hoogte.

Namens het bestuur een hartelijke groet

E.A.M. Liebermann

Voorzitter

2 juli 2012 
50 jaar weefateliers voor melaatsen
40 jaar KKM – Handweaving  Society

Brief uit Brahmapuri

Vorige zomer was er de gelegenheid om op een

bescheiden manier het wonder te vieren dat ons 40 jaar

geleden overkwam. 

In 1971 werd de vereniging KKM-Handweaving Society

opgericht door de eerste werkers, wijlen Agnes Kunze als

Algemeen Secretaris en Pierre Reyniers, die sinds 1967 met

ons leeft.

Moeder Agnes had een visie voor de toekomst van

genezen lepra-patiënten, die door hun zichtbare

verminking uitgestoten werden door hun familie en

dorpsgenoten. Ze startte  samen met deze thuislozen, op

zoek naar werk en onderdak,  enkele spinnewielen en veel

lef, het eerste atelier. Met de technische kennis van haar

Duitse vrienden werden later weefgetouwen en andere

toestellen gebouwd. De oprichting van KKM in 1971 was

een grote stap naar wettelijke onafhankelijkheid en gaf de

mogelijkheid om de producten uit te voeren.

Heel wat melaatsen uit de wijde omgeving gaven het

bedelen op en waren bereid om te leren spinnen of weven

om in hun onderhoud te voorzien.  Sommigen zijn weer

weggegaan, anderen zijn tot op heden bij ons als werkers

in de textielproductie of zijn actief in de export afdeling.

Zij vonden hun levensvreugde terug door de voldoening

van hun werk.
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Op dit ogenblik zijn we met 153 mannen en vrouwen,

waarvan er 10 te oud en invalide zijn. Er zijn 16 kinderen.

Sinds enkele jaren is er een geleidelijke afname van de

productie omdat de meeste van onze werkers ouder zijn

dan 60. Een aantal van hen werken, ondanks hun

handicap, al meer dan 40 jaar. Ze geven niet op.

De bevolking van onze gemeenschap neemt gestaag af. Er

dienen zich geen nieuwe ex-leprapatiënten aan, dankzij

bewustwording van de ziekte en de moderne behandeling

ervan.

Voor het overleven van onze gemeenschap moeten we

onze producten kunnen verkopen en daarom danken we

onze overzeese vrienden en partners. We hopen op

regelmatige bestellingen omdat we bijna volledig

afhankelijk zijn van export, slechts 10% is voor lokale

verkoop. 

We zijn niet zelfbedruipend, het inkomen van ons werk is

onvoldoende om de uitgaven voor onze basisbehoeften te

dekken. We kunnen niet ontkennen dat we meer en meer

afhankelijk zijn van financiële hulp van vrienden en

weldoeners.

Tot hiertoe kunnen we alle werkers voedselpakketten

geven, gratis onderdak, water en elektriciteit,  medische

verzorging door ons team en een kleine vergoeding voor

hun werk. Voor de oudsten en invaliden onder ons wordt

levenslang gezorgd.

De kinderen kunnen naar school gaan en een opleiding

volgen, zij zorgen voor een levendige sfeer. We leven als

een grote familie, in harmonie.

Van diep uit ons hart drukken we onze grote dankbaarheid

uit aan elkeen die onze hoop en vertrouwen voor de

toekomst ondersteunt.

Rumal Singh – president    

K. Bangaraiah- medisch werker

Pierre Reyniers 

Penningmeester

Noodwerking door het hospitaal in
Ganeshpur….

In augustus van vorige zomer waren we als bestuursleden

van Kurukshetra voor 3 weken in India. We brachten deze

tijd bijna volledig in Ganeshpur, bij Uttarkashi, door. In april

waren we er getuige geweest van de opening van het

hospitaaltje onder leiding van swami Premananda. Nu

gingen we er de voortgang van de werking ervan opvolgen

en ons onderdompelen in de spirituele sereniteit van de

plaats.

We dachten dat het een rustig verlof ging worden, maar

India beslist altijd over haar eigen agenda. Het was volop

moesson: regen, dag en nacht. De natuur zette al haar

volume en kracht in, de hemelsluizen gingen helemaal

open en de Ganges was een woeste, kolkende rivier

geworden.

Op een nacht schrokken we wakker door angstig roepende

mensen die toestroomden in de ashram. Boven de

bergtoppen in de buurt was er een wolkbreuk geweest.

Dit veroorzaakte een water- en rotslawine die alles

meesleurde.

De ravage was nauwelijks te overzien.  Tientallen doden,

honderden gewonden, dorpen gedeeltelijk verdwenen,

twee scholen weggespoeld, van de grote autobrug in

Gangori (2km van de ashram) was helemaal niets meer te

merken, elektriciteitspalen weg, akkers en rijstvelden

meegesleurd of onder de modder, de baan voor een stuk

verdwenen…. Hallucinant.

Weggespoelde weg in Gangori



Ook in de stad Uttarkashi verdween er een brug in Ganga.

Aan de zijde van Ganeshpur (nu helemaal afgesneden van

elke verbinding met Uttarkashi en lagergelegen gebieden)

was het hospitaal in de ashram de enige medische post

die hulp kon bieden. De gewonden werden soms een stuk

gedragen, soms een stuk met de ziekenwagen gebracht.

De eerste hulp werd hen onmiddellijk toegediend.  Er

werden bedden in de ashram bijgezet, mensen die alles

verloren hadden konden in de ashram blijven, eten werd

voorzien voor ieder die er nood aan had. Na één dag

werden de brahmachari's en swami's erop uitgestuurd om

in Gangori en de hoger gelegen dorpen een overzicht te

maken van welke families getroffen werden.  Sommige

verloren één of meerdere familieleden, of hun huis of hun

velden...... We brachten al deze vergaarde gegevens

samen in een bestand in de ashramcomputer....

Het was de bedoeling om deze mensen zoveel mogelijk te

helpen ...

Swami Premananda was de kalmte en efficiëntie zelf

tijdens deze dagen.

Het hospitaal, waar we allen toch al heel wat voor gedaan

hebben, had onmiddellijk zijn nut bewezen en was van

cruciaal belang in de hulpverlening.

Vanuit Kurukshetra werd een extra gift gezonden om de

getroffenen van de ramp te helpen hun gewone leven

terug te proberen op te bouwen.

Kurukshetra en de raden van internationale
samenwerking;
noordwerking en engagement.

Onze werking voor de allerarmsten in India is gebaseerd op

een gevoel van solidariteit en een overtuiging dat ook de

minst bedeelden recht hebben op een menswaardig

bestaan. 

In België zijn er zo heel wat kleine initiatieven (4e pijler

organisaties) die zich in vele landen inzetten voor een

betere wereld. In verschillende steden verzamelen deze

organisaties zich in ontwikkelingsraden die gesteund

worden door de stad zelf. Zo begroten Aalst en Antwerpen

ongeveer 1 Euro per inwoner aan ontwikkelings-

samenwerking en internationale werking. Projecten die een

degelijk dossier indienen maken kans op subsidie voor hun

Noord of Zuid-werking. Van zowel Aalst en Antwerpen,

maar ook van Dilbeek kregen we zo heel wat steun.  Dit is

geen eenrichtingsverkeer. Vele van de organisaties spelen

een belangrijke rol in sensibilisering en in bewustmaking

van vrienden, sympathisanten en de plaatselijke bevolking.

Zo ontstaan er netwerken en wordt onze inzet versterkt.

Kurukshetra heeft zich dan ook sterk verbonden met

verschillende van deze raden. We zijn niet alleen lid van RIS

Aalst, RIS Dilbeek en AROSA Antwerpen, maar onze leden

zetelen intussen ook in het bestuur of zijn voorzitter van

deze raden. 

Onze noordwerking verloopt ook via onze Indische

maaltijdenacties, deelname aan Casa Del Mundo en onze

talrijke verkoopstanden. Daar verdelen we heel wat

informatie over onze projecten. En voor 2013 plannen we

nog een extra activiteit in Antwerpen, Aalst en Dilbeek. Als

je aan dit verhaal wil deelnemen, ons wil helpen dit

allemaal verder uit te bouwen om samen een steen in de

rivier te verleggen, wordt dan lid of geef je op als vrijwilliger. 

Dank in naam van onze Indische familie.

Opening van het hospitaal Verkoop op Sfinxfestival



Werking in Nederland

Ook in Nederland zijn er allerlei activiteiten ten behoeve

van onze vereniging.

Doordat in de loop der jaren veel Nederlanders de Yoga

Academie in Aalst gevolgd hebben en nog volgen is er

ruime belangstelling voor Kurukshetra en haar projecten

en activiteiten.

Op Yogascholen worden verkopen georganiseerd met

daarbij fotomateriaal en voorlichting over de diverse

projecten. Vooral onze yogamatten zijn erg populair. Ook

worden meditatielessen gegeven waarvan het lesgeld

geheel of gedeeltelijk ten goede komen aan onze vzw.

Al vele jaren worden in Brahmapuri speciale pennenzakjes

geweven voor een school in Udenhout in de provincie

Noord Brabant. Op de zakjes is het logo van de school voor

groep 3 ( de eerste klas) ingeweven. Bij het overhandigen

daarvan krijgen de kinderen uitleg over wat melaatsheid

betekent in India. Ook laten we met beeldmateriaal zien

hoe er geweven wordt en hoe de mensen daar leven.

En…. hoe we kunnen helpen. 

De school sponsort op deze manier Kurukshetra vzw.

Er is het afgelopen jaar ook nog een mooie gift ingebracht

door “ de Stichting Braem” uit Nederland die kleinschalige

projecten ondersteunt met een som van € 2500.

Kortom er wordt in Nederland op verschillende wijze

bijgedragen om onze projecten verder te ondersteunen.  

Niet alleen de steun van deze steden en hun bevolking

doet ons deugd. Door onze vertegenwoordiging zijn we

ook verweven met veel werkingen en verenigingen die

solidariteit, vechten tegen ongelijkheid en armoede, en

emancipatie hoog in hun vaandel dragen.

En samen kunnen we heelwat bewerkstelligen.

Als kleine vereniging hebben we dat in 2012 zeker

bewezen

Waarvoor dank aan de stadsbesturen maar vooral aan

jullie allen. 

Alle hulp is welkom

Alle lidgelden en giften die we via eenmalige of

bestendige bankopdrachten ontvangen gaan volledig naar

de projecten:

• de KKM melaatsenkolonies

• Sivananda Home, opvangcentrum voor zieke daklozen

• Village-Aid: medische hulp in de afgelegen bergdorpen

rond Uttarkashi en het hospitaal in Ganeshpur

Kurukshetra rekeningnr. 001-2870121-64

BIC BEBABEBB

IBAN BE 29 0012 8701 2164

Kurukshetra vzw, Boerendijk 95, BE - 2180 Ekeren

Uw giften zijn nu fiscaal aftrekbaar

De Koning Boudewijnstichting verleent ook in 2013 haar

medewerking aan ons hospitaalproject. De giften aan de

stichting zijn fiscaal aftrekbaar vanaf 40 Euro. (art.104

WIB). 

Om hiervoor in aanmerking te komen stort je op 

onze projectrekening beheerd bij de Koning

Boudewijnstichting op rekening  BE 10 0000 0000 0404

BIC/ BPOTBEB1  van de Koning Boudewijnstichting  met

vermelding van de gestructureerde mededeling:

***128/2433/00074***.  

Met alle dank.

Info- en verkoopstand Indische maaltijd in Ternat

A R O S A


