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Beste vrienden van Kurukshetra,

2012 is reeds een eind gevorderd, toch willen we iedereen

nog een Gelukkig, Gezond en Vredig Nieuwjaar

toewensen.

In het afgelopen jaar is er ondanks de Eurocrisis veel

bereikt. Vooral het project in Uttarkashi, de bouw van het

ziekenhuis, is voortvarend ter hand genomen. Dankzij de

inzet van velen is er een flink bedrag bijeengebracht. Het

initiatief “Indische maaltijden” was o.a. een groot succes.

Wij zijn heel nieuwsgierig naar de foto’s en de verhalen

van de groep die, onder leiding van Hélène Rondou,

deelnamen aan de Kerstretraite in Rishikesh (India). Deze

groep heeft natuurlijk ook een bezoek gebracht aan het

project Village Aid in Uttarkashi en had daarbij de

gelegenheid de voortuitgang van de bovengenoemde

bouwwerkzaamheden van het ziekenhuis, onder de

bezielende leiding van Swami Premananda, in ogen-

schouw te nemen. Ook de reguliere verkopen van de

textielwaren uit Brahmapuri en Dehradun gingen in 2011

gestaag door.

Wij hopen in het nieuwe jaar deze voort te zetten en

mensen te kunnen blijven inspireren om betrokken te zijn

bij dit mooie werk.

Onze hulp in India is en blijft voorlopig nog hard nodig

Veel dank voor de grote inzet van iedereen bij alle

initiatieven die we hebben ontplooid en verwezenlijkt.

Met vriendelijke groet,

Met vriendelijke groet,

Lisbeth Liebermann

Voorzitter VZW Kurukshetra

De bouw van het nieuwe ziekenhuis 
in Ganeshpur – Uttarkashi

Enkele dagen voor Kerstmis waren we met zes personen

in Ganeshpur, nabij Uttarkashi. We logeerden bij swami

Premananda, een monnik die zich ontfermt over het lot

van de armsten uit de omliggende bergdorpen.

Tijdens ons vierdaags verblijf ondervonden we dat hij de

ganse dag in de weer is met kinderen en hun moeders,

zwervers, jonge kerels, … en wij, zijn gasten. Hij is de

bezieler van het plaatselijk ziekenhuisje (medisch centrum)

vlakbij.

Sinds meer dan 6 jaar draagt Kurukshetra financieel bij tot

het verstrekken van ambulante medische hulp in afgelegen

bergdorpen rond de stad Uttarkashi. 4 keer per week

vertrekt de ziekenwagen met de dokter en zijn assistente

om ter plaatse zieken te verzorgen. We waren erbij toen

hij naast de geparkeerde ziekenwagen de patiënten

onderzocht en behandelde, ver van de stad en héél ver

weg van onze westerse gezondheidszorg.

Alles word gecoördineerd vanuit het ziekenhuisje (medisch

centrum) in Ganeshpur. Omdat het oude ziekenhuisje

haast helemaal onderkomen was, werd de bouw van een

nieuw medisch centrum aangevat in de eerste maanden

van 2011. Tot onze grote verrassing is de ruwbouw reeds

klaar. Men is volop bezig met het leggen van vloeren en

het zetten van de muurtegels. Na het plaatsen van ramen

en deuren, en van de elektriciteit, worden de schilder-

werken aangevat.

Swami Premandanda legde ons uit hoe hij het beheer en

de werking gepland heeft.
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Hij bevestigde dat het nieuwe ziekenhuis enkel met de

giften van Kurukshetra vzw gebouwd is maar dat het in

toekomst ook met eigen fondsen zal werken. Er werd dan

ook een beheerraad samengesteld van Indiërs uit

Uttarkashi, Delhi en Rishikesh. Zij zullen het financieel

beleid van de stichting waarnemen en krijgen de steun van

de Sivananda Ashram uit Rishikesh, en van enkele

vermogende Indiërs.

Swami leidt enkel jonge kerels uit de streek op tot

managers. Zij zullen verantwoordelijk zijn voor het beheer

van de medicijnen, de begeleiding van de patiënten, de

boekhouding en het onderhoud van het gebouw.

Een handelaar uit Haridwar schenkt alle medicijnen; de

mobiele dokterspost in de afgelegen bergdorpen wordt nu

gefinancierd door 3 Indische families. We zijn dan ook heel

tevreden dat het ondersteunen van dit plaatselijk initiatief,

de bouw van het nieuwe ziekenhuis, als het ware een

kettingreactie op gang heeft gebracht zodat in de toekomst

de medische verzorging van de armsten in de streek van

Uttarkashi grotendeels op eigen kracht kan doorgaan.

Ons werk zit er echter nog niet op. Nu de bouw van het

hospitaal grotendeels gerealiseerd is, kunnen we zelf onze

inspanningen richten op de noodzakelijke medische

uitrusting. Met een gezamenlijke inzet zal dit zeker lukken.

Hélène Rondou - Parvati

Uw giften zijn nu fiscaal aftrekbaar

Ook de Koning Boudewijnstichting verleent gedurende

2012 haar medewerking aan ons project. 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.



Op bezoek in de weefateliers van KKM –
rehabilitatie centra voor lepra patiënten

Zoals altijd is het een hartelijk en vreugdevol weerzien met

de KKM familie, zowel in Brahmapuri op19 december en

Dehra Dun op 2 januari ll.

Pierre Reyniers, die sinds 1971 hun steun en toeverlaat is,

staat ons op te wachten. Tijdens zijn rondleiding op het

domein vertelt hij over het reilen en zeilen van de

gemeenschap. 

Pierre is ook de penningmeester van de coöperatieve KKM

en zet de huidige situatie in grote lijnen uiteen:

• Sinds 2 jaar neemt het aantal inwoners geleidelijk af: van

177 naar 160.

• 15 personen zijn te oud of te ziek om te werken en

worden door valide vrienden verzorgd en eventueel

begeleid in het ziekenhuis.

• Als gevolg van het verminderd aantal beschikbare

werkkrachten neemt de productie van handgeweven

textiel af.

• De kosten voor de verzorging van de oudste bewoners,

alsook de prijs van voedingsmiddelen nemen toe. Ook

is de prijs van ruwe katoen in 1 jaar verdubbeld.

• Nooit was de afhankelijkheid van subsidies en giften om

de dagelijkse behoeften voor voeding en verzorging te

dekken, zo groot.

KKM Handweaving Society heeft ook zijn sterke punten !

• De geest en kracht gezaaid door de stichteres en Mentor,

wijlen Agnes Kunze, weerkaatsen als schitterend licht in

de ogen van de Senior Members. Zij kiezen ervoor om,

ongeacht hun leeftijd, door te gaan met hun werk en de

wijsheid hoog te houden die ze door hard werken

hebben verworven.

• Publiciteit, mode en tendensen hebben amper invloed

op de producten van deze gemeenschap.

• Wanneer het op verzorging aankomt, thuis of in het

ziekenhuis, voor korte of lange tijd…wederzijdse hulp

primeert. Niemand anders dan een andere herstelde

melaatse kan de nood van een lotgenoot even goed

begrijpen.

Leven in waardigheid, is hier ! 



Kurukshetra en ontwikkelingssamenwerking

Antwerpen, Aalst en Dilbeek steunen onze
werking

Een wereld met steeds minder grenzen maar met steeds

meer ongelijkheid tussen de mensen stelt ons als

maatschappij voor vele uitdagingen.

Langs Kurukshetra trachten wij, en jullie allemaal, een

stukje bij te dragen aan mogelijke oplossingen hiervoor.

Wij zetten ons in voor de allerarmsten in India maar vele

andere mensen doen aan ontwikkelingssamenwerking via

heel uiteenlopende projecten in een waaier van landen en

plaatsen. Hun en onze werking voor deze projecten in de

derde wereld wordt mogelijk gemaakt door fondsen-

werving en activiteiten in het westen. Dit op zijn beurt

draagt bij aan bewustmaking en sensibilisering in België. 

Om dit allemaal samen te brengen, om de werking op

elkaar af te stellen, om steun te bieden, en om politiek

zwaarder te kunnen wegen op het ontwikkelingsbeleid in

het algemeen, werden er in verschillende steden raden

rond ontwikkelingssamenwerking opgericht.

Ze verstrekken advies rond de werking , richten soms

evenementen in en verstrekken mogelijks subsidies voor de

projecten. Zo is de stad Aalst, via het RIS (raad

internationale samenwerking), door de jaren heen een

trouwe sponsor van onze werking. Ook in 2011 ontvingen

we een subsidie van ongeveer 3000 Euro. AROSA

(Antwerpse raad voor ontwikkelingssamenwerking)

beoordeelde ons dossier van het te bouwen hospitaal in

Uttarkashi gunstig en gaf een subsidie van 5000 Euro. Een

van onze bestuursleden werd ook bestuurslid van AROSA.

In Dilbeek zijn we intussen ook aangesloten bij het

plaatselijke RIS en ook daar wordt Kurukshetra gesteund.

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 2011 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

van Uttarkashi

Kurukshetra rekeningnr. 001-2870121-64

BIC BEBABEBB

IBAN BE 29 0012 8701 2164

Kurukshetra vzw, Boerendijk 95, BE - 2180 Ekeren

Hospitaal


