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Beste Kurukshetra vrienden
Het is nooit te laat om jullie allen onze allerbeste wensen
voor een gezond, gelukkig en voorspoedig 2016 over te
maken en dat doen we dan ook vanuit een oprechte
bekommernis..
2015 bracht ons weer een waaier van acviteiten: met
Indische maaljden, deelname aan fesvals, een optreden
van Wigbert, kerstmarkten en nog heel wat meer. We zijn
dankbaar voor iedereen die op zijn of haar beurt hee
bijgedragen tot een succesjaar. We waren als bestuur ook
erg gelukkig voor het extra groot sponsorbedrag van de
Schng Braem uit Nederland. Daardoor kwam de
afwerking van de oogkliniek in Uarkashi in een
stroomversnelling. Deze oogkliniek en onze projecten in
Brahmapuri, Dehradun en Rishikesh werden in december
ook uitgebreid bezocht door Hélène Rondou en een groep
van Belgische en Nederlandse deelnemers (waaronder
ook ondergetekende).
Brahmapuri telt nog maar 31 bewoners en langzaam
vermindert ook de produce van goederen. De
gemeenschap in Dehradun ﬂoreert, nieegenstaande de
afname van het aantal melaatsen. Ook met Pierre, de
"manager" van KKM, gaat het goed. Hij hee ons ook Tara
Parbath laten zien, een kleine melaatsenkolonie hoog in
de bergen. Daar komt nog een deel van de intussen
befaamde yogamaen vandaan en wordt er ook
gestempelde stof voor de Amerikaanse markt gemaakt.
Sivananda Home bloeit en ziet er nog steeds geweldig uit.
Het ziekenhuis in Uarkashi hee nu een bijna volledig
ingerichte oogkliniek, waar intussen al een groot aantal
mensen met oogklachten behandeld werden jdens de
‘eye camps’ die het afgelopen anderhalf jaar georganiseerd
zijn. Het ziekenhuis zelf biedt naast de dagdagelijkse
medische zorg ook nog een dierenkliniek, een tandartsenprakjkje en een ayurvedische afdeling, die het
zorgpakket compleet maken.
We blijven in 2016 al deze projecten verder steunen, maar
we hebben ook vastgesteld dat onze "humanitaire" hulp
mogelijk ook wel eens breder mag bekeken worden.
Algemeen is er een verbeterde zorg in India, een wat meer
aanwezige overheid en een zich versterkende economie.

oogscan

Dit laat ons wellicht toe om onze werking uit te breiden
naar andere projecten in de regio waarin we opereren en
naar lokale iniaeven voor noodlijdenden in België en
Nederland.
Om die reden zullen we in de komende Algemene
Ledenvergadering een voorstel doen voor een aanpassing
van de Statuten in die richng. We hebben alvast gekozen
om de opbrengst van het Indisch etentje in Ternat te
schenken aan het Ganga Prem Hospice. Dit is een iniaef
dat in de omgeving van Rishikesh gevesgd is. Samen met
een team van oncologen, verpleegkundigen en alternaeve hulpverleners tracht de Britse iniaefneemster,
Nainima, om terminale kankerpaënten een menswaardige beëindiging van hun leven te bieden in een
zorgzame, goed uitgeruste omgeving. Daarover ook meer
in de Algemene Ledenvergadering.
2016 Is voor de vzw Kurukshetra een bijzonder jaar.
Kurukshetra bestaat namelijk 20 jaar en daar wil het
bestuur niet zomaar aan voorbij gaan.
Dit wordt speciaal gevierd met een optreden van Wigbert
op 13 maart; er is het ondertussen geroemde Indische
etentje in Ternat en .... , maar dat bewaren we nog even,
om niet alles te verklappen.
Beste Kurukshetra leden en sympathisanten, we zijn jullie
weer heel veel dank verschuldigd voor jullie inzet en
bijdragen in 2015 en we hopen dat 2016, opnieuw met
jullie hulp, een prachg "jubileum" jaar mag worden.
Namens het bestuur van VZW Kurukshetra
Lisbeth Liebermann,
Voorzier
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In 1983 krijgt Narain Singh echter hevige interne
bloedingen en hij overlijdt na enkele dagen. Gabri verliest
haar partner na 25 jaar. En in dat jaar gebeurt er nog veel
meer. Gabri hoort dat haar vroegere echtgenoot ook
overleden is, maar er is ook een klein wonder. Na 28 jaar
komt haar zoon op bezoek. Het volgende jaar brengt hij
zijn vrouw en hun kleine jongen mee. Gabri is dolgelukkig.
Ze blij met volle inzet werken, maar in 2000 valt ze en
breekt haar heup. Tijdens de daaropvolgende operae krijgt
ze een hartaanval en blij ze gedeeltelijk verlamd achter.

Gabri Devi

Een leven van een melaatse in
Brahmapuri: Gabri Devi
Gabri Devi werd geboren in een bergdorp van de Gharwal
Himalayas. Ze hee een normale jeugd en huwt op haar
16e. Na twee jaar krijgt ze een zoontje, maar als ze in
verwachng is van haar tweede kind wordt ze getroﬀen
door melaatsheid. Haar familie verbant haar uit het dorp
en de vader wil zijn pasgeboren dochter niet aannemen
omdat ze ‘onzuiver’ is. Gabri wordt samen met haar baby
naar een opvangcentrum voor melaatsen in Ambala
gebracht, 400 km van haar dorp verwijderd. De baby mag
ze niet houden omdat men bevreesd is dat die ook
melaatsheid zal krijgen. Het kind wordt voor adope
afgestaan. Haar man en zoon bezoeken haar nooit. Om in
haar levensonderhoud te voorzien gaat ze samen met
andere melaatse vrouwen bedelen in de stad.
Na een jdje wordt ze door de ouderen van het centrum
een melaatse man toegewezen die voor haar zal zorgen
en met wie ze zal samenleven. Dit is Narain Singh. Hij
werkt in het lokale dispensarium.
In 1973 wordt het centrum gesloten en Gabri Devi en
Narain Singh verlaten, samen met 40 andere paënten,
Ambala en zoeken opvang in Rishikesh. Ze vinden een
thuis in Brahmapuri. Brahmapuri is dan een afgelegen plek
aan de Ganges waar een leprozerie werd opgezet door
Sivanandashram onder leiding van Swami Chidananda, de
enige die dan werkelijk begaan is met het lot van de
melaatsen. Samen met de Duitse Agnes Kunze en de
Fransman Pierre Reyniers worden er weefgetouwen en
spinnewielen aangekocht. De melaatsen kunnen zo, in
plaats van te bedelen, zelf voor hun onderhoud instaan,
door de produce van stoﬀen en tapijtjes.

In 2001 zit ze echter toch terug achter haar spinnewiel,
trots dat ze alle moeilijkheden hee overwonnen. In 2005
krijgt ze een herseninfarct. Haar zoon komt haar opnieuw
opzoeken en verzorgt haar twee weken lang. Net voor
Kerstmis overlijdt ze op zeveng jarige leeijd. Ze wordt
gecremeerd op de oevers van de Ganges. Ze wordt vol
bewondering herinnerd door de gemeenschap als “Gabri
Didi”, een eretel.

Werking van het door
Kurukshetra geﬁnancierde
hospitaal in Ganeshpur
In de uitgestrekte Himalayas van Noord-India, met zijn
talloze moeilijk te bereiken bergdorpen, is medische steun
en noodhulp weinig vanzelfsprekend. In de streek van
Uarkashi neemt de vereniging “Seva Samhi” , onder
leiding van swami Premananda, deze taak op zich. Door
de jarenlange steun van Kurukshetra, en van jullie
allemaal, konden zij ziekenwagens aankopen voor hulp
aan de bergdorpen zelf en bouwden zij ook een
volwaardig hospitaal. Dit hospitaal werd in de loop van
vorig jaar uitgebreid met een oogkliniek.
De werking van deze oogkliniek is nu volop aan de gang.
In mei 2015 werd een eerste oogkamp georganiseerd en
in oktober een tweede. Dit laatste stond onder leiding van
dr. Veronica Rueles uit de VS. De consultae, operae en

Gabri gaat aan de slag met het spinnen van wol en Narain
Singh doet dag en nacht zijn ronde om iedereen van de
juiste medicijnen te voorzien. In Brahmapuri voelen ze
zich gelukkig.
Wachtrij voor het hospitaal in Ganeshpur.
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nazorg jdens de oogkampen zijn volledig gras. Ook
worden eventuele brillen en medicijnen zonder
bijkomende kosten verstrekt. Gedurende de vier dagen
die het oktoberkamp besloegen, werden er 250 paënten
behandeld. Hun ogen werden getest door middel van het
nieuw aangekochte (en door Kurukshetra gesponsorde)
oogapparaat, een “state of the art” instrument dat via
richtlijnen van proﬀen van de universiteit van Gujarat
geselecteerd werd.
Buiten de diagnoses en “staar” operaes werden ook 200
brillen verstrekt. Vele paënten werden onderricht in
basishygiëne en kinderen werden de beginselen van
oogbescherming bijgebracht.
Een volgende reeks van een honderdtal nieuwe
oogoperaes hee zich intussen gemeld. Met de hulp van
allen die bijdragen aan Kurukshetra worden die zo snel
mogelijk uitgevoerd.

Kurukshetra steunt Nepal
Iedereen herinnert zich nog de zware aardbeving
in Nepal, in april 2015. Het was de zwaarste aardbeving in 81
jaar! Een trieste tol met meer dan 8300 doden en 23000
gewonden; een enorm aantal gebouwen zijn ingestort,
scholen verwoest en héél veel gebouwen werden
onbewoonbaar verklaard… Veel bewoners leven er

momenteel nog in tentenkampen, kinderen gaan naar
school in geïmproviseerde klaslokalen, en ga zo maar door…
Mede door de ﬁnanciële steun van Kurukshetra kon er
tegemoet gekomen worden aan de nood van de plaatselijke
bevolking in de dorpen Birta, Deurali-7, Bholung en Kavre.
Er werd vooral gezorgd voor educaef schoolmateriaal,
computers en toebehoren, dekens, muskietneen, zinken
platen voor de dakbedekking enz.
De geldelijke steun werd meegenomen door Hilde Van
Droogenbroeck, haar vriend Jo en enkele medereizigers.
Ter plaatse hebben ze allen meegeholpen bij het
organiseren, aankopen en verdelen van de meest
noodzakelijke dingen. Zoals bij onze andere projecten ging
de steun 100% naar de plaatselijke bevolking.

Kurukshetra helpt de vluchtelingen
Als organisae die zich inzet voor zieken en mensen die
in nood verkeren, kan Kurukshetra niet afzijdig blijven bij
de humanitaire ramp en de uitdagingen die de
vluchtelingencrisis in Europa en in België met zich
meebrengt. Het gaat over enduizenden mensen die
oorlog en onleeare omstandigheden ontvluchten op
zoek naar een menswaardig bestaan en een toekomst
voor hun kinderen. Velen ondernemen een barre,
maandenlange tocht met al hun bezingen in een rugzak
of zelfs een plasc tasje. We kunnen ons onmogelijk
voorstellen wat al de verhalen zijn van deze mensen en hoe die gebeurtenissen hun leven ontredderen. Om hen een
beetje warmte te schenken en hen welkom te heten, werken we samen met o.a. de organisae “Vriendschap zonder
grenzen”. Deze groepering gee al vanaf augustus wekelijks ontbijt, vanaf 6 uur s’ochtends, aan de vluchtelingen die
wachten voor de deuren van de dienst Vreemdelingenzaken. Syriërs, Irakezen, Afghanen, Tsjetsjenen,
Somaliërs…allemaal mensen in nood. Buiten het ontbijt worden er ook verhalen uitgewisseld, contact gehouden,
individuele mensen opgevolgd en bijgestaan en acviteiten georganiseerd. Tussen de medewerkers die het ontbijt
verzorgen zijn er een hele reeks leerlingen, studenten van de ULB, mensen van Marokkaanse aomst, allerlei
vrijwilligers en… vluchtelingen zelf die reeds enkele maanden in ons land verblijven. Alleen door ons te verbinden en
samen te werken aan een steeds evoluerende maatschappij is er ook toekomst voor allen die hier leven en komen
leven. Daar willen we een steentje aan bijdragen. Wie ’s ochtends ook graag eens meegaat is hartelijk welkom en
neemt best eens contact op met Linda (0499 801695).
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Kurukshetra en internaonale
samenwerking

Het nieuwe oogapparaat in het Sivananda hospitaal, dat werd
aangekocht met de stedelijke subsidies.

Ook in 2015 en 2016 blij Kurukshetra samenwerken
met verschillende steden en gemeenten om onze
projecten in India en andere landen te steunen. Deze
samenwerking is toegespitst op drie steden, Antwerpen,
onze maatschappelijke zetel, waar we vertegenwoordigd
zijn in AROSA (Antwerpse raad voor ontwikkelingssamenwerking), Dilbeek met het secretariaat en Aalst,
met de belangrijke samenwerking van de plaatselijke
yogavereniging. In deze laatste twee steden zijn we
verbonden met de plaatselijke RIS (raad voor
ontwikkelingssamenwerking). Ook in 2015 kregen we
voor de door ons ingediende projecten belangrijke
subsidies via deze raden. Ook internaonaal, vanuit
Nederland, mochten we belangrijke steun ontvangen.
Hartelijk dank voor de blijvende inzet van deze besturen
en sympathisanten.
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Frietjes voor Kurukshetra
Tijdens de schooljaren 2013-2014 en 2014-2015 werden
op regelmage basis frietjes gebakken in de Ternatse
katholieke scholen. De opbrengst ging integraal naar onze
vzw KURUKSHETRA.
Voor 4 Euro werd een pakje frietjes aangeboden met saus
en een drankje. Zowel de kleuters en de leerlingen van de
basisschool De Brug, als de leerlingen van het secundair
onderwijs Sint-Angela en Sint-Jozef werden meer dan
eens uitgenodigd voor deze solidariteitsace.
Iniaefnemer van deze twee jaar durende ace was
Pascal Blijkers, directeur van De Brug. Samen met zijn
collega Myriam Cobbaert en frietjesbakster Marne
Loobuyck zorgden ze ervoor dat deze aces het
gigansche bedrag van 2534 Euro opbrachten!

Wordt gevierd!
In “De Brug” in Aalst
op 13 maart om 14.00 uur
met een voorstelling van onze projecten
met een optreden van WIGBERT
en met (uiteraard Indische) hapjes
We hopen dat jullie ons massaal komen
verheugen met jullie aanwezigheid!

Kurukshetra is aangesloten bij de Raad voor Internaonale
Samenwerking (RIS) in Aalst en Dilbeek, en bij de Adviesraad voor
Ontwikkelingssamenwerking Antwerpen (AROSA).

Deze symbolische cheque werd jdens een prachge
dankmis op 30 juni 2015 plechg overhandigd aan enkele
bestuursleden van vzw KURUKSHETRA.
We houden er dan ook aan om allen die aan deze ace
meegewerkt hebben zéér hartelijk te bedanken voor dit
prachge resultaat!

A R O S A

