
Stichting Focus on Education ondersteunt 
een onderwijsproject voor 22 meisjes uit 
de armste bevolkingsgroepen in India.  
Hierbij wordt samengewerkt met enkele 
zusters van de ICM Congregatie in Sarnath. 
Zuster Elsamma is projectcoördinator en 
is onze contactpersoon. Onderstaand het 
verhaal van een van deze meisjes, Jyoti.

De 15 jarige Jyoti is geboren op 10-07-2000 in het dalitdorp 
Bariasanpur in India. Dit is een van de armste dorpen in India. 
Dalits worden ook wel kastelozen genoemd: de laagste sociale 
klasse in India die het zwaarste en vuilste werk moeten doen. 
Ze is de dochter van twee blinde ouders. Het gezin bestaat 
uit vader, moeder en 4 kinderen (2 jongens van 7 en 5 jaar, 
2 meisjes van 15 en 12 jaar). Jyoti is de oudste dochter. Oma 
woont bij het gezin en verzorgt het huishouden met grote 
moeite. Het gezin leeft in grote armoede. Er is voortdurend 
een tekort aan voeding. 

De kinderen moeten meehelpen om het gezinsinkomen aan 
te vullen. De vader is van beroep bedelaar, moeder is niet tot 
werken in staat. Het zusje van Jyoti genaamd Shabnam is 12 
jaar, gedeeltelijk doof en heeft gezondheidsproblemen. Ze 
gaat af en toe naar een dorpsschool in de buurt en schijnt 
een goede leerling te zijn.  Maar vaak moet ze thuis blijven 
om te helpen in het huishouden.



Jyoti wil graag naar school en een vak leren.  Ze wil 
het liefst verpleegster worden. Er  bestaat door de 
armoede, volgens Zuster Elsamma, een groot gevaar 
dat ze snel wordt uitgehuwelijkt. Dit zou catastrofaal 
zijn voor dit jonge meisje uit de laagste kaste dat 
een leven vol ellende en armoede tegemoet zou gaan.  
Zelf heeft ze aangegeven dat ze graag naar school 
wil en daarna een opleiding verpleging zou willen 
volgen. Jyoti  is in 2014 aangemeld bij de ICM sisters 
in de plaats Sarnath in India. Zij woont gedurende 2 
schooljaren samen met 21 andere meisjes in een 
klein eenvoudig gebouwtje dat staat in de tuin van 
van het zusterhuis.  Het gebouwtje bestaat uit een 
slaapzaal, een keukentje, een open leslokaal en een 
voorraadschuurtje en wasgelegenheid

Om te voorkomen dat de 22 meisjes na hun tweejarige 
studie niet meer in hun dorpje kunnen wennen leven 
ze bij de zusters in vergelijkbare omstandigheden als 
in hun dorp. Daarom de eenvoudige behuizing, die 
bestaat uit een slaapzaal waar ze met z’n allen slapen 
op stro op de grond, douchehokjes met alleen een 
kraan met koud water, wassen met de hand, groenten 
verbouwen en hiervoor de tuin bijhouden en koken op 
een eenvoudige van klei gemaakte stoof.  Ze studeren 
buiten, zittend op de grond of in een open ruimte met 
een schoolbord en tafels en stoelen. Deze open ruimte 
wordt ook gebruikt voor huiswerkbegeleiding,  yoga, 
meditatie en les in karate. Dit alles om de meisjes 
zelbewust en weerbaar te maken. 



Als de meisjes twee jaren in betrekkelijke luxe 
zouden hebben geleefd zouden ze nooit meer in hun 
dorp kunnen wennen. Alleen in de vakanties gaan 
de meisjes naar huis.  Sinds Jyoti bij de ICM sisters 
verblijft brengt haar jonge broertje haar vader naar de 
tempel om te bedelen en hij haalt hem na schooltijd 
weer op.  

Zuster Elsamma is erg begaan met dit jonge meisje 
dat al vanaf dat ze heel klein was haar blinde vader 
moest begeleiden naar de tempel om te bedelen. 
Een tempel is bij uitstek de plaats om te bedelen. 
Als ze hem had weggebracht moest ze teruglopen 
naar haar dorp en helpen bij het huishouden. Moeder 
is erg zwak en ligt regelmatig in het ziekenhuis. Ze 
is tot niets in staat en oma helpt zoveel mogelijk.  

Jyoti is sinds dit schooljaar opgenomen in de groep 
meisjes die met de financiele steun van  FOE onderwijs 
mogen volgen. Ze krijgt vanwege haar leerachterstand 
bijles van de zusters. Haar droom is verpleegster te 
worden. 

Zr Elsamma schrijft ons: ”Het is me een raadsel 
hoe deze familie onder deze armoede en extreme 
omstandigheden overleeft. Ze gaan door en geven zelfs 
hun dochter de kans om naar school te gaan”.
  
Zr Elsamma en ook wij van Stichting Focus on 
Education zijn erg begaan met het lot van Jyoti en haar 
familie. Wij helpen Jyoti graag om haar studie voor 
verpleegster te kunnen gaan volgen. En ook eventuele 
andere talentvolle meisjes uit de groep helpen wij na 
het behalen van hun diploma graag om hun studie met 
een diploma af te ronden. Daarvoor zullen we wel op 
zoek moeten naar donateurs.

Zie voor meer foto’s onze Facebook www.facebook.com/stichtingfocusoneducation


