
•	 specifieke	 hulp	 aan	 families	 in	 Afghanistan	 en	 
Palestina;

•	 algemene	vluchtelingenhulp	in	België

We	 stellen	wel	 vast	 dat	 bepaalde	 inkomsten	weg-
vallen:

•	 de	 verkoop	 van	 stoffen	 is	door	 een	grotendeels	
stopgezette	vervaardiging	binnen	de	lepraneder-
zettingen	teruggelopen	en	dit	is	onomkeerbaar;

•	 de	 subsidiering	 vanuit	 stedelijke	 fondsen	wordt,	
door	veranderingen	in	beleidsopvatting,	gestopt.

Dat	heeft	natuurlijk	effect	op	onze	werking,	die	ge-
deeltelijk	stoelt	op	deze	inkomsten.	Positief	nieuws	
is	dat	betere	Indiase	overheidsvoorzieningen	en	een	
eigen	 inventieve	 werking	 binnen	 bijvoorbeeld	 de	 
leprakolonies,	 de	 autonomie	 van	 de	 projecten	 in	 
India	 verhoogt	 en	 de	 noodzaak	 voor	 onze	 onder-
steuning	stilaan	doet	afnemen.

Eind	december	2022	bracht	Jannie	Koster,	de	drij-
vende	kracht	binnen	“Sivananda	Home”	in	Rishikesh	
een	(familie)bezoek	aan	Nederland.	Het	werk	binnen	
dit	 home	 met	 een	 50-tal	 zieke	 daklozen	 verloopt	
zeer	voorspoedig.

Kortom	 heel	 veel	 positiefs	 in	 2022	 om	 op	 terug	
te	 kijken.	 Niet	 in	 het	 minst	 de	 ondersteuning	 van		
jullie	 als	 leden,	 vrijwilligers	 en	 sympathisanten.	 
Wij	 zijn	 iedereen	 daar	 zeer	 dankbaar	 voor	 en	 wij	 
hopen	dat	2023	minstens	nog	een	zelfde	 resultaat	
mag	opleveren.

Namens	het	Bestuur	van	Kurukshtera	VZW
Lisbeth	Liebermann,	voorzitter

Hallo beste vrienden van Kurukshetra vzw

Het	coronavirus	heeft	ons	in	de	eerste	maanden	van	
2022	nog	in	onze	activiteiten	gehinderd.	Na	een	twee-
tal	 maanden	 werd	 onze	 maatschappij	 echter	 weer	
opengegooid	en	konden	we	een	herstart	maken.

Een	belangrijk	moment	was	het	 Indisch	etentje	dat	
we	op	23	oktober,	in	een	heel	goede	samenwerking	
met	 de	 scholengemeenschap	 Dilbeek/Ternat,	 kon-
den	houden	en	dat	een	groot	 succes	was.	Er	werd	
gekookt	voor	280	personen	en	de	netto	opbrengst	
ervan	 bedroeg	 ruim	 4.000	 Euro,	 vergelijkbaar	 met	
2021.	Dit	succes	werd	mede	mogelijk	gemaakt	door	
een	 ruimere	 ondersteuning	 van	 vrijwilligers,	 waar-
voor	nogmaals	dank	voor	die	belangeloze	inzet.	

De	 verkoop	 van	 onze	 producten	werd	weer	 opge-
nomen,	niet	alleen	tijdens	het	Indisch	etentje,	maar	
ook	op	onder	meer		de	retraite	in	Drongen	van	het	
yogacentrum	Aalst	op	14,	15	en	16	oktober	en	het	
weekend	 van	 de	 Yogafederatie	 van	 Nederlands- 
taligen	op		26	en	27	november.

De	3-daagse	verkoop	op	het	Sfinx	Wereldfestival	te	
Boechout	heeft	daar	nog	een	mooie	opbrengst	aan	
toegevoegd.	Dit	werd	aangevuld	met	de	lidgelden,	
de	permanente	overschrijvingen	en	de		schenkingen	
(van	o.a.	yogaroepen).	

Dit	 allemaal	 samen	 maakte	 het	 voor	 onze	 VZW	 in	
2022	 weerom	 mogelijk	 om	 de	 nodige	 gelden	 te	 
verstrekken	aan	o.a.:

•	 Sivananda	Ashram	te	Uttarkashi	voor	het	ziekenhuis;
•	 de	 basisondersteuning	 van	 de	 leprakolonies	 bij	
KKM	en	Brahmapuri;
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Post-operatieve	controle	na	oogoperaties	in	het	Uttarkashi	hospitaal
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Op	dit	ogenblik	zijn	3	 jongeren	ingeschreven	in	het	
hoger	onderwijs.

Raveena	 studeert	 voor	 verpleegster;	 Gulnaaz	 volgt	
universitaire	 studies	 chemie	 en	 Thimothy	 studeert	
medische	wetenschappen/verpleger.

Kurukshetra	 draagt	 de	 kosten	 voor	 de	 hogere	 op-
leiding	 van	 Thimothy.	 We	 zijn	 ervan	 overtuigd	 dat	
een	goede	opleiding	van	de	kinderen	uiteindelijk	zal	
helpen	om	het	brandmerk	van	melaatsheid,	dat	ook	
op	de	kinderen	rust,	verder	uit	de	wereld	te	helpen. 

Hélène

De kinderen van KKM Handweaving Society

Agnes	Kunze	(1923-1998)	en	Pierre	Reyniers	 (1946-
2019)	 waren	 de	 oprichters,	 pioniers	 en	 bezielers	
van	 KKM	 en	 hebben	 in	 de	 loop	 van	 50	 jaar	 het	
zware	 brandmerk	 dat	 op	melaatsheid	 rustte	 lichter	 
gemaakt.	 	 Lepra-patiënten	 kregen	 onlangs	 van	 de	
Indiase	 overheid	 het	 statuut	 van	 gehandicapte,	 ze	
worden	 niet	 langer	 volledig	 uitgesloten	 door	 de	
maatschappij.		Ze	zijn	niet	langer	afhankelijk	van	de	
bedelstaf,	dit	door	de	inzet	van	Agnes	en	Pierre..

Agnes	 en	 Pierre	 zorgden	 ervoor	 dat	 de	 kinderen,	 
geboren	 in	 de	 melaatsengemeenschap,	 allemaal	
naar	 school	 gingen.	 Dat	 was	 jaren	 geleden	 niet	
vanzelfsprekend.	 Pierre	 vertelde	 dat	 kinderen	 van	
de	 melaatsengemeenschap	 in	 de	 meeste	 scholen	 
geweigerd	werden	en	dat	andere	ouders	hun	kroost	
uit	de	klas	haalde.	Op	slechts	één	lagere	school	van	
een	echtpaar	onderwijzers	konden	ze	terecht.

Tot	op	heden	worden	de	 schoolkosten,	boeken	en	
schriften	gedragen	door	de	gemeenschap.	Na	de	ze-
vende	klas	gaan	de	kinderen	naar	een	internaat,	een	
school	voor	kinderen	van	melaatse	ouders.

Meestal	 volgen	 ze	 een	 opleiding	 voor	 zorgassis-
tent(e).	Ze	komen	slechts	drie	keer	per	jaar	naar	huis	
voor	de	schoolvakanties.	Dat	is	niet	zo	erg,	zei	Pierre,	
ze	krijgen	in	het	internaat	een	degelijke	opvoeding.	
We	hebben	deze	jongeren	vaak	ontmoet	tijdens	de	
kerstvakantie;	 	 jongens	 en	 meisjes	 die	 vlot	 Engels	
spreken	en	een	hulp	zijn	voor	hun	ouders.

Bezoek	aan	de	leprakolonies

TIMOTHY	NOEL	is	de	zoon	van		Mr.	Noel	Dass,	die	in	de	KKM	
kolonie	verblijft.



KKM

De	 staf	 van	 KKM	ontving	 ons	 hartelijk	met	 chai	 en	
koekjes.	

Noël	en	Rajendar	Singh	hebben	ons	een	mooie	rond-
gang	gegeven,	waarbij	we	met	zowat	iedereen	heb-
ben	kunnen	spreken.	De	sfeer	was	heel	gemoedelijk.

We	 hadden	 elkaar	 na	 3	 jaar	 veel	 te	 vertellen.	 Ge-
lukkig	 zijn	 de	bewoners	 van	deze	 kolonie	 gespaard	
gebleven	 van	 enige	 corona,-besmetting.	 Iedereen	
heeft	ondertussen	ook	3	 inentingen	gekregen.	Men	
was	 heel	 dankbaar	 voor	 de	 blijvende	 steun	 van	
Kurukshetra,	 alsook	 voor	 de	 extra	 steun	 tijdens	 de	 
corona-periode	aan	de	studerende	kinderen.	

Ondertussen	 heeft	 KKM	 een	 aantal	 nieuwe	 activi-
teiten	 om	 inkomsten	 te	 verkrijgen.	 Ze	 kweken	 zelf	 
vissen,	champignons	en	gember,	die	ze	dan	aan	de	
lokale	bevolking	verkopen.

We	 bezochten	 deze	 	 activiteiten	 alvorens	 	 bij	 de	 
melaatsen	zelf	op	bezoek	te	gaan.	Ook	zij	zijn	in	een	
goede	fysieke	en	mentale	conditie,	dit	ondanks	hun	
hoge	leeftijd.

Voor	een	man	met	1	been	werd	net	een	nieuwe	wc	
buiten	aan	zijn	huisje	afgewerkt.	De	verplaatsing	naar	
het	algemeen	toilet	werd	te	moeilijk.

We	brachten	ook	een	bezoek	aan	de	goederenstock.		
De	geweven	stoffen	worden	nu	verwerkt	tot	draagtas-
sen,	moderne	yogatassen	enz.	om	ze	daarna	te	verko-
pen.	Dit	vraagt	echter	nog	veel	werk.

We	sloten	af	met	het	gezamenlijk	eten	van	een	take	
away	thali	in	het	zonnetje.	Lekker	en	gezellig	en	met	het	
uitdrukken	van	de	hoop	om	elkaar	snel	terug	te	zien. 

Peggy	en	Raf

Bezoek aan de leprakolonies

Brahmapuri

Na	meer	dan	3	jaar	was	er	in	december	ll.	tijdens	het	
bezoek	van	Raf	en	mij	aan	India,		de	gelegenheid	om,	
samen	met	Manju	en	Lawrence,	te	zien	hoe	het	nu	in	
de	leprakolonie	verloopt.	

Tijdens	 de	 rondgang	 zag	 ik	 dat	 de	 melaatsen	 
momenteel	 zich	 allemaal	 in	 een	 goede	 fysieke	 en	
mentale	conditie	bevinden.	

Er	 is	 nu	 ook	 een	 nauwere	 samenwerking	 met	 de	 
Sivananda	Ashram.	Zij	zorgen	ervoor	dat	de	melaat-
sen	elke	dag	om	7	uur	verse	melk	en	groenten	krijgen.	
Op	 dat	 ogenblik	 gebeurt	 ook	 een	 korte	 medische	
check	up	en	wordt	de	nodige	medicatie	uitgedeeld.

Alle	kleine	en	grote	problemen	worden	door	Manju	
geregeld.

Zij	zorgde	er	ook	voor	dat	de	kosten	van	alle	bood-
schappen	van	de	bewoners	bij	de	winkeliers		op	het	
einde	van	elke	maand	worden	afgerekend,	zodat	er	
hiervoor	geen	gebruik	van	cash	geld	meer	nodig	is.	
Ook	verschillende	andere	administratieve	zaken	wer-
den	door	Manju	aangepast	en	efficiënter	gemaakt.

Ik	 heb	 de	 kerstcadeaus	 mee	 helpen	 uitdelen.	 We	
hadden		cake	en	nieuw	bedlinnen	voorzien	(voor	het	
eerst	niet	uit	eigen	stock).

Manju	 was	 heel	 dankbaar	 voor	 de	 financiële	 steun	
voor	de	studerende	kinderen.	(zie	de	tekst	van	Hélè-
ne	hierover).	Dit	was	tijdens	de	coronapandemie	één	
van	hun	grootste	zorgen,	omdat	de	giften	toen	sterk	
afnamen	De	organisatie	van	activiteiten	ten	voordele	
ervan	konden	immers	niet	doorgaan.



Vluchtelingenwerking 2022

In	 2022	 was	 de	 vluchtelingenproblemathiek	 in	 Bel-
gie	 niet	 uit	 het	 nieuws	 weg	 te	 slaan.	 Als	 één	 der	
rijkere	 landen	 van	Europa	 slagen	we	er	 niet	 in	 om	
te	 zorgen	 dat	 er	 vele	 honderden	 mensen	 op	 de	
vlucht	niet	op	straat	moeten	slapen,	 terwijl	 ze	wet-
telijk	 recht	 hebben	 op	 opvang.	 Deze	 schrijnende	
toestand	 in	een	 land	met	een	behoorlijke	welvaart	
is	 onaanvaardbaar.	 We	 dragen	 er	 dan	 ook,	 in	 sa-
menwerking	 met	 o.a	 het	 Rode	 Kruis,	 ons	 steen-
tje	 toe	bij	dat	deze	groep	van	ongeveer	600	men-
sen	 te	 Brussel	 dagelijks	 een	warme	maaltijd	 krijgt.	 

Ook	 onze	 individuele	 begeleiding	 loopt	 verder.	 
Rozan	 uit	 Gaza	 is	 ondertussen	 afgestudeerd	 en	
heeft	 een	diploma	 rechten,	maar	 ze	 vond	door	de	
huidige	 moeilijke	 situatie	 in	 Gaza	 nog	 geen	 werk.	 

Voor	de	kinderen	van	een	ander	Palestijns	gezin	die	
we	een	paar	jaar	geleden	mochten	ontvangen	in	Bel-
gie	gaat	het	 leven	verder.	Lamis	 trouwde	en	kreeg	
een	schat	van	een	kindje,	Elena.	Op	de	foto	te	zien	
met	 de	 tweede	 dochter	 Aseel.	 Voor	 Hasibullah	 in	
Belgie,	 intussen	 17,	 is	 het	 heel	wat	moeilijker.	 Zijn	
gezin	zit	vast	in	Afghanistan.	Een	broer	werd	door	de	
Taliban	vermoord,	andere	leden	krijgen	niet	de	nodi-
ge	documenten	om	het	land	te	verlaten.	Wij	zorgen	
ervoor	dat	deze	mensen	door	de	winter	geraken	in	
Afghanistan.	Dank	zij	jullie	steun	kunnen	we	zo	toch	
enkele	mensen	hoop	geven	in	een	moeilijke	wereld.

Voedselbedeling	aan	vluchtelingen	aan	het	Noordstation

Gevlucht	uit	Afghanistan,	
maar	zet	zich	in	voor	andere	
vluchtelingen

Hasibullah Aseel	en	Elena,	Palestijnse	vluchtelingen
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