Corona maatregelen
Beste,
Hier, op het secretariaat adres van Kurukshetra in Dilbeek, ligt de voorraad van kleurrijke
weefwerken, gemaakt door de melaatsen in India, netjes gestapeld.
De activiteiten en verkopen van Kurukshetra zijn voorlopig opgehouden.
Niet voor al te lang, hopen we.
We hadden jullie graag teruggezien op de jaarlijkse Indische maaltijd in mei, in de school van
Ternat.
Dat zal helaas niet kunnen door de corona maatregelen.
We spreken af in mei 2021. Beloofd !
Deze maatregelen houden ook in dat het jaarlijks “Sfinks festival” in Boechout NIET doorgaat
Net als wij zijn onze melaatse vrienden in India in lock down door de epidemie.
Ze lieten ons weten dat ze gezond en wel zijn, binnen, en dat ze zorgen voor elkaar.
Ze hopen ons terug te zien in veiliger tijden en drukken hun dankbaarheid voor de jarenlange,
ononderbroken financiële en morele steun door de Kurukshetra leden en sympathisanten.
Manju Lawrence zorgt sinds het overlijden van Pierre Reyniers voor interne en externe
communicatie, ze verzorgt de administratieve zaken, maakt het financieel verslag en berekent
het budget van de groep.
We waren er tijdens ons bezoek getuige van hoe haar betrokkenheid de mensen geruststelt en
dat ze hun vertrouwen geniet.
Toen ze in haar laatste mail vroeg of Kurukshetra de jaarlijkse kost voor de beroepsopleiding
van een van de twee jongeren kon betalen, hebben we 3.500 Euro overgemaakt ,
bovenop onze jaarlijkse steun van 5000 Euro. We weten zeker dat het goed besteed is. De
meisjes kiezen er doorgaans voor om verpleegster te worden.
Eenmaal hun opleiding voltooid, zijn ze een steun voor de hele familie.
Zo is het met Manju ook gegaan. Als dochter van melaatse ouders kreeg ze, met hulp van
Pierre, een degelijke opleiding. Ze is een sterke dame !
Als Kurukshetra bestuurders zijn we blij omdat ons deze kans geboden wordt, want goed
opgeleide jongeren zijn een garantie voor een toekomst.
Uiteindelijk is dit echte ontwikkelingshulp: helpen om daarna op eigen benen te kunnen staan.
Onze bankrekening kan altijd een centje gebruiken .... BE29 0012 8701 2164 - Kurukshetra vzw
We will meet again !
Zorg goed voor elkeen.
hartelijke groeten,
Lisbeth, Bert, Hugo, Peter, Linda, Raf, Peggy, Ria, Raymond, Hélène

