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

BREAKING NEWS!

Chhoti wil geschiedenis schrijven.
Schrijf je mee?

Maak kennis met 
Chhoti  p.2

Waar ligt Simalia? 
p.3

Doe de 
schildpad! p.4

SIMALIA - Mijn naam is 
Chhoti. Ik woon in het kleine 
dorpje Simalia in India. Ik zit 
al in het laatste jaar van de 
lagere school. Daar ben ik 
echt heel fier op. Ik ben de 
eerste van ons gezin die een 
diploma lager onderwijs zal 

behalen. En met jullie hulp 
misschien nog meer…  Mijn 
mama, papa, oma en opa 
zijn zelf nooit naar school 
geweest! Niet slecht hé, voor 
een meisje…
In dit krantje vertel ik je 
graag wat meer over mezelf.



MIJN JUF

Ik heb een superfijne juf:            
juf Dewanti. Bij haar kan 
ik alles kwijt: niet alleen 
over de leerstof, maar 
ook over alle dingen 
die ik belangrijk vind. 
Juf Dewanti heeft me 
bijvoorbeeld uitgelegd 

hoe ik mijn ouders kan 
overtuigen om mij naar 
school te laten gaan 
en nog niet te trouwen. 
Meisjes in India trouwen 
soms al heel jong. Dat wil 
ik niet. Ik wil eerst naar 
school.

MIJN SCHOOL

Ik ga naar de Saint Peter’s 
school van de Broeders 
van Liefde in mijn dorp 
Simalia. Onze school werd 
zo’n zes jaar geleden 
gebouwd dankzij de 
hulp van jullie Zuidactie 
“Smile Simalia”. Vroeger 
moesten alle kinderen 
werken in de steengroeve. 
Gelukkig mogen we nu 
allemaal naar school.
Op mijn school leer ik 
echt veel bij. Dit klinkt 
misschien gek, maar 
in India heb je heel wat 
scholen waar je bijna niets 
leert. Dat komt omdat 

de leerkrachten er niet 
komen opdagen of omdat 
de klassen overvol zitten 
en je nauwelijks de les 
kan volgen.

MEGA CHHOTI

Op school volg ik samen met mijn klasgenoten 
ook lessen zelfverdediging. Dan kan ik als 13-jarig 
meisje beter m’n mannetje staan! 
Kijk uit, hier kom ik!

RIETEN MATJE
Net als iedereen in het 
dorp slaap ik op een 
rieten matje. Ik deel 
met mijn broers en zus 
dezelfde kamer. Soms is 
het wel wat krap. Zolang 
mijn oudste broer maar 
niet begint te snurken 
valt het mee… Stromend 
water hebben we niet. We 
moeten water halen bij 

een pomp wat verderop in 
het dorp. We hebben ook 
geen elektriciteit. Als ik 
’s avonds huiswerk maak, 
gebruik ik een olielamp. 
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Heb jij al 
eens gepro-
beerd te stu-
deren bij een 
olielamp?
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WAAR LIGT SIMALIA?
 

Simalia ligt ongeveer 7000 km hiervandaan.
Dat is...

- een afstand van 23 miljoen schoenen achter elkaar 

- 58 dagen dag en nacht doorstappen

- bijna 9 uur reizen met het vliegtuig

Het dorpje Simalia ligt in het Oosten van India, in Azië. 

WANDELENDE BUS

Chhoti: “Als we ‘s 
morgens naar school 
lopen en ‘s avonds 
terugkeren naar huis, 
dan wandel ik samen met 
mijn vriendinnen in een 
groepje. Dat is veiliger 
dan wanneer ik alleen op 

stap ben. Als de mensen 
ons zien voorbijgaan, 
lachen ze wel eens: “Kijk, 
daar is die wandelende 
schoolbus weer!”. Soms 
worden meisjes wel eens 
lastiggevallen als ze 
alleen de straat op gaan, 
maar samen zijn we 
sterk!”

NEW DELHI

Simalia
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DE KARWEITJES VAN BASHUDEV
Bashudev heeft geen 
ouders meer. Zijn vader 
en moeder zijn gestorven. 
Hij woont helemaal 
alleen in een klein huisje, 
samen met z’n oudere 
broer. Zijn broer werkt 
de hele dag buiten het 
huis en verdient voor 
hen twee de kost. Zo kan 
Bashudev naar school 
gaan. Hij wil een diploma 
behalen. Maar hij moet 
zijn broer helpen en dus 
ook alle karweitjes doen 
in huis die anders door 
volwassenen worden 
gedaan:

1. Water halen aan de bron
2. Met de hand de kleren van zichzelf en zijn 

broer wassen 
3. De afwas doen
4. De vloer borstelen
5. Zijn kleren herstellen
6. Eten kopen op de markt
7. Eten koken
8. Groenten kweken in de moestuin
9. Hout sprokkelen en kappen voor het vuur
10. Lekke fietsbanden herstellen
11. Schoenen poetsen

En daarna ook nog zijn huiswerk..., bij het 
licht van een olielampje.

AFWASSEN MET 
STRO

Ons gezin heeft heel 
weinig geld. Een 
schuursponsje en zeep 
om de afwas te doen 
kunnen we niet betalen. In 

plaats daarvan gebruiken 
we stro en as van het 
houtvuur. 

Probeer je 
zelf eens uit 
of ook jij 
zo de afwas 
kan doen?

ARMOEDE

Simalia ligt in één van de 
armste streken van het 
land. Eén op twee mensen 
is heel erg arm. 

 KLIMAAT:

‘s Zomers kan het in Sima-
lia heel heet worden (soms 
45°C!). Tijdens het regen-
seizoen kan het dagen na 
elkaar zwaar regenen.

ONDERWIJS

India is het land met het 
grootst aantal kinderen ter 
wereld: 447 miljoen. Maar 
8 miljoen onder hen gaat 
niet naar school. Sommige 
kinderen mogen niet naar 
school maar moeten wer-
ken, anderen wonen te ver 
van een school.
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DOE DE SCHILDPAD!
Chhoti: “Ik behoor tot 
een inheemse stam: de 
Munda’s. Wij Munda’s 
houden van de natuur. 
Onze achternamen ver-
wijzen bijna altijd naar 
een dier of plant. Bij mij is 
dit Kacchap, wat ‘schild-
pad’ betekent, maar traag 
ben ik niet hoor… Wist je 
dat er ook een schildpad-
houding bestaat in yoga?“

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

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

Chhoti behaalt binnen-
kort haar diploma van 
het lager onderwijs. Ook 
volgend jaar zou ze graag 
verder naar school gaan, 
maar in haar dorp is er 
geen middelbare school 
voor haar. Chhoti zal vol-
gend jaar dus net als de 
meeste tienermeisjes in 
het dorp in de steengroe-
ve moeten werken. Tenzij 
er toch een middelbare 

school zou komen en ze 
een middelbaar diploma 
kan halen. Dan krijgt ze 
een echte job!
De directeur van de la-
gere school van Chhoti 
wil graag op het dak van 
de bestaande school ex-
tra nieuwe klaslokalen 
bouwen. Zo kan hij een 
middelbare school star-
ten. Daar zouden Chhoti 
en haar vrienden dan les 

kunnen volgen. Later kan 
ze dan een beroep leren. 
Ze zou graag zangeres of 
politieagente worden.
Da’s een veel betere toe-
komst dan die van een 
kindhuwelijk of het leven 
als steenkapster in de 
steengroeve.
Chhoti wil echt wel meer 
maken van haar leven. 
Zou jij dat ook niet willen 
in haar plaats?

Probeer maar 
eens uit!

1. Ga rechtop zitten en duw je voet-
zolen zachtjes tegen elkaar.

2. Zet allebei je handen op de 
grond. Zet ze achter je kniehol-
ten.

3. Draai je handen met de handpal-
men omhoog. Zet je kin rustig op 

je borst en buig langzaam voor-
over. Nu zit je als een schildpad

4. Blijf rustig zitten. Adem lang-
zaam door. Bedenk dat een 
schildpad het heerlijk vindt om 
zo in het huisje te zitten!

www.pompoen.com

KINDEREN IN DE 
STEENGROEVE
Chhoti: “Vroeger moesten 
de kinderen van Simalia in 
de steengroeve werken. 
Ook de kleuters deden 
dat. Ze moesten met 
loodzware hamers stenen 
kappen, in het stof en de 
felle zon. Maar nu kunnen 
alle kinderen van het dorp 
naar de lagere school. “  

Doe mee aan de Zuidactie op jouw school, en maak samen met 
je klasgenoten de droom van Chhoti en haar vrienden waar!

Dan kan Chhoti studeren en hoeft ze niet naar de steengroeve.

DROMEN VAN EEN MIDDELBARE SCHOOL
 


