
 
 
Beste, 
 
Dank voor uw bijdrage aan het project van 25.000 huizen voor de noodlijdenden in India. 
Hierbij sturen wij u het verhaal van Kunchan, een typisch voorbeeld van onder welke 
omstandigheden de armen in India soms leven. Een dak boven hun hoofd en een blijk van 
liefde en bezorgdheid maakt al het verschil. 
Uw hulp maakt dit mogelijk. Mocht u nog vrienden en kennissen kennen die dit project 
wensen te steunen vraag dan gerust bijkomende formulieren aan. Een langere ketting 
betekent méér huizen en een beetje geluk  in een moeilijk bestaan. 
 
 

KUNCHAN, de straatwerker 
 

Op een dag kreeg Kunchan een 
werkongeval. De dokter vertelde hem dat 
zijn bloeddruk gevaarlijk hoog was en dat 
Kunchan voor onbepaalde duur rust moest 
nemen. Zijn echtgenote begon toen als 
arbeidster op een boerderij te werken en 
Kunchan zelf bleef thuis om te koken en 
voor zijn tien jaar oude dochter Prasida te 
zorgen. 
 
Ten gevolge van deze nieuwe situatie 
konden ze zich niet meer veroorloven hun 
hut, waarvan het dak ernstig lekte, te 
herstellen. In het regenseizoen stroomde 
het water naar binnen en ze sliepen in 
waterplassen. Prasida huilde iedere nacht 
en smeekte om haar naar een andere 
plaats te brengen. Ze kon haar huiswerk 
niet maken en ook niet op een deftige 
manier rusten, zodat haar studies daar erg 
onder leden. 
 

Kunchan voelde zich erg triest en lag vaak 
wakker, zich afvragend of hij zou sterven 
vooraleer hij zijn dochter had kunnen 
opvoeden. Kunchan is analfabeet en hij 
had al zijn hoop op Prasida gevestigd. 
Toen ging hij naar de Palakad ashram 
voor de wekelijkse gratis bedeling van een 
maaltijd en van rijst. Hier hoorde hij 
spreken van het huisvestingsproject en 
schreef zich in. 
 
Nu heeft hij een echt klein huis. Zijn 
vroeger huis, een kleine hut van 
palmbladeren, paalt aan het nieuwe huis. 
Er huizen twee geiten in, hetgeen hem 
een paar extra roepies oplevert dankzij de 
verkoop van hun melk. 
 
Prasida is gelukkig, kan haar huiswerk 
maken en komt in aanmerking voor een 
beurs aan de Palakkad Amrita school 

 

 
 

Kunchan met Prasida, op de achtergrond hun oude hut. 


