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CHHOTI SCHRIJFT 
GESCHIEDENIS!
SIMALIA, INDIA - Meisje van 16 behaalt secundair 
diploma, als eerste ooit in haar familie!

BELGIUM
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BREAKING NEWS!

Chhoti wil geschiedenis schrijven.
Schrijf je mee?
Steun de Zuidactie van de Broeders van Liefde en 
geef tieners in Simalia (India) de kans om dankzij 
secundair onderwijs een einde te maken aan de  
generatielange, extreme armoede. 

Zorg jij er mee voor dat deze krantenkop 
werkelijkheid wordt in 2018?

Tieners hebben  
dromen, ook in India 
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Dorp waar geschiedenis 
wordt geschreven
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“De school barst 
uit zijn voegen” 
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SIMALIA - Dankzij de op-
brengst van de Zuidactie 
“Smile Simalia” konden de 
Broeders van Liefde 7 jaar 
geleden een basisschool 
bouwen in Simalia: de Saint 
Peter’s School, waar Chho-
ti nu lager onderwijs volgt. 
Met de nieuwe Zuidactie in 
2016 is het streefdoel om 
daar nu ook een secundaire 
afdeling aan toe te voegen.

Voordien werkten de mees-
te kinderen van het dorp on-
der mensonwaardige om- 
standigheden in een illegale 
steengroeve. Van ‘s ochtends  

tot ‘s avonds moesten ze met 
loodzware hamers stenen  
kappen, vaak blootsvoets. 

De Broeders van Liefde en  
de leerkrachten van de 
school zijn erin geslaagd om 
de ouders te overtuigen hun 
kinderen niet langer naar 
de steengroeve te sturen, 

maar naar de Saint Peter’s 
School. Dankzij het lage in-
schrijvingsgeld kunnen ook  
kinderen uit de armste  
gezinnen onderwijs volgen.

De bouw van de basisschool 
betekende het einde van de 
kinderarbeid in Simalia. Een 
historisch feit en dit dankzij 
de Zuidactie!

Tieners hebben dromen,      
ook in India
SIMALIA - Of ze nu in België of India wonen, ze zien hun toekomst al helemaal voor zich. Topvoet-
baller, zangeres, arts of leraar: in hun dromen kan het alle richtingen uit. Maar voor de 447 miljoen 
kinderen in India is die toekomst vaak al helemaal uitgetekend. Helaas niet door henzelf. De zoon 
van een steenkapper wordt steenkapper, net als zijn grootvader en broers. De dochter van een 
arbeidster in de steengroeve wordt arbeidster, net als alle andere vrouwen in haar familie. Toch 
dromen ook zij van een boeiend beroep, en een job met een eerlijk loon. Want dit zou hen en hun 
familie voor het eerst in de geschiedenis uit de generatielange, extreme armoede kunnen halen.

NIET SLECHT, VOOR EEN 
MEISJE
Chhoti is dertien en woont 
in het plattelandsdorpje 
Simalia. Haar ouders en 
grootouders zijn nooit naar 
school geweest. Chotti zit 
al in het laatste jaar van de 
lagere school en is zo trots 
als een pauw: “Ik ben de 
eerste van ons gezin die een 
diploma lager onderwijs zal 
behalen. Niet slecht hé, voor 
een meisje”, knipoogt ze. 
Wat spraakwaterval Chhoti 
volgend jaar zal doen, is al-
lerminst duidelijk. “Binnen-
kort zit de lagere school er 
voor mij op. Ik zou dolgraag 

verder studeren en een  
diploma secundair onder-
wijs behalen. Alleen is er in 
ons dorp momenteel geen 
goede en betaalbare secun-
daire school.” 
Toch blijft Chhoti dromen: 
“Later zou ik graag een  
beroemde zangeres worden 
of politieagente. Dan kan 
ik de meisjes van m’n dorp 
beschermen en hoeven ze 
niet meer bang te zijn voor 
mannen met slechte bedoe-
lingen.“

“Politieagente 
Chhoti, klinkt wel 
cool, vind je niet?”

Chhoti en haar moeder. Zij is net als de meeste volwassen 
vrouwen in het dorp nooit naar school geweest.

Een dorp waar geschiedenis wordt geschreven
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“De basisschool  
betekende het einde 
van de kinderarbeid 

in Simalia.  
Een historisch feit.” 2009: kinderarbeid in de steengroeve van Simalia. 

Nu verleden tijd dankzij de basisschool van de Broeders.



“RESPECT, CHHOTI!”

Chhoti kijkt als tienermeis-
je heel erg op naar juf De-
wanti, haar klasjuf. Haar 
grote voorbeeld groeide 
ook op in een arm gezin, 
maar slaagde er toch in om 
een diploma te behalen.  

Juf Dewanti heeft op haar 
beurt heel wat respect voor 
Chhoti: “Meisjes hebben 
het niet gemakkelijk in ons 
dorp. Ze krijgen veel min-
der kansen dan jongens.  
Ouders houden hun tiener-
meisjes graag thuis, totdat 
ze uitgehuwelijkt worden. 
Maar Chhoti en de andere  
meisjes in haar klas zijn 
echte doorzetters. We zijn 
er samen in geslaagd om 
haar ouders te overtuigen 
dat ze via onderwijs een 
veel betere toekomst kan 
uitbouwen voor zichzelf en 
haar toekomstige gezin.  
Dat ze binnenkort een diplo-
ma lager onderwijs behaalt, 
is echt een fantastische 
prestatie. 
Respect, Chhoti!”

“In onze Saint Peter’s School, een basisschool van 
de Broeders van Liefde, doen we heel hard ons best 
om meisjes dezelfde kansen te bieden als jongens. 
We werken aan een mentaliteitswijziging bij de be-
volking en we maken de meisjes zelf weerbaarder,  
zowel psychisch als fysiek. Wekelijks krijgen ze een uurtje 
zelfverdediging en yoga. Een echte boost voor hun zelfver-
trouwen!” - juf Dewanti

ARM, ARMER, ARMST

RANCHI - Simalia, het dorp-
je waar Chhoti woont, bevindt 
zich in de oostelijke deelstaat 
Jharkhand, één van de arm-
ste regio’s van India. Bijna 
één op de twee dorpelingen 
leeft er onder de armoede-
grens, ook Chhoti. Boven- 
dien behoort zij tot een in-

heemse stam. Ze worden  
de “tribals” genoemd, de In-
diase aboriginals, zeg maar. 
Zij vallen volledig buiten het 
Indiase kastensysteem en 
behoren daardoor tot het 
armste en meest uitgebuite 
deel van de Indiase bevolking. 
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• 1 op 5 mensen ter wereld woont in India

• Het is de grootste democratie ter wereld en 
één van de sterkst groeiende economieën

• India telt 447 miljoen kinderen. 8 miljoen van hen 
gaat niet naar school.

• Nergens leven er meer mensen onder de armoede-

grens: 702 miljoen

• 1/3 van de ondervoede kinderen woont in India

• Religies: hindoeïsme (80%), islam (13%),  
christendom (2%)

VAN KINDERARBEID NAAR 
LAGER ÉN SECUNDAIR  
ONDERWIJS 

In 2016 willen we opnieuw 
geschiedenis schrijven in 
Simalia. Het basisonderwijs  
heeft de kinderen in het 
dorp sterker gemaakt. Ze 
kunnen schrijven, lezen en 
rekenen en daardoor beter  
voor zichzelf opkomen. Toch 
volstaat dat niet om uit de  
vicieuze armoedecirkel te 
ontsnappen.
Heel wat tieners komen na 
de lagere school opnieuw in 
de steengroeve terecht en 

blijven dan volledig afhan-
kelijk van de willekeur van 
hun werkgever.
Om echt uit de generatie- 
armoede te ontsnappen, 
hebben ze een secundair 
diploma nodig dat deuren  
opent naar eerlijk betaald 
werk. Daarom willen de 
Broeders van Liefde in  
Simalia nu ook van start 
gaan met secundair on-
derwijs. Een beslissing die 
straatarme gezinnen totaal 
nieuwe perspectieven biedt 
en tienerdromen kan doen 
uitkomen.
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• € 10: handboek secundair onderwijs
• € 25: klasstoel
• € 50: schrijftafel
• € 100: schoolbord
• € 200: plafondventilatoren voor één klas (+ °40 in de zomer!)

IBAN: BE51 4459 6281 2162
BIC: KREDBEBB
Op naam van Fracarita Belgium, Stropstraat 119, 9000 Gent
Met mededeling: Zuidactie-Simalia

* Indien jouw bijdrage op jaarbasis € 40 of meer bedraagt, ontvang je volgend jaar een fiscaal attest 
op naam van de titularis van de rekening. De belastingvermindering bedraagt 45% van het gestorte 
bedrag.
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“De basisschool barst uit zijn voegen”
SIMALIA - Momenteel 
kunnen de Broeders van 
Liefde in de Saint Peter‘s 
School in Simalia enkel 
basisonderwijs aanbie-
den, zo vertelt directeur 
Br. Telesphor. 
“De huidige basisschool 
barst nu al uit zijn voegen, 
extra leerlingen kunnen 
er niet meer bij. We kun-

nen wel extra klassen  
bouwen bovenop de be-
staande school. Dan kun- 
nen we daar secundair 
onderwijs inrichten voor 
tieners als Chhoti. 
Maar om dit waar te 
maken hebben we jullie 
hulp nodig.”

Br. Telesphor vraagt jullie 
concrete Zuidactie-steun 
voor:

1. Een intensieve bijscholing van de 
huidige leerkrachten.

2. De bouw van extra lokalen (9 klaslokalen, 3 
laboklassen, een bibliotheek, een computer-
klas en twee sanitaire ruimtes).

3. De inrichting van deze nieuwe leslokalen 
(schoolbanken, schoolborden, …).

Het bestaande gebouw heeft funderingen die voorzien zijn voor een 
gebouw van twee étages. Het is ook aardbevingsbestendig.

Schrijf jij mee geschiedenis in Simalia? 
Het bouwen van 16 bijkomende lokalen is een grote investering. Toch kan ook 
jouw steun, klein of groot, een verschil maken. Wat kan jouw gift betekenen 
voor de toekomstige secundaire school van Chhoti:

+ Fiscaal attest: -45%*

Fracarita Belgium, de officieel erkende Belgische NGO voor 
ontwikkelingssamenwerking van de Broeders van Liefde.BELGIUM

Jozef Guislainstraat 43
9000 Gent
tel: 09 216 35 05
www.fracarita-belgium.org


