
Beste vrienden van Amma,

Al wie dit jaar, of vorig jaar, Amma’s programma in
Nederland bezocht heeft, heeft de kans gehad wat uitge-
breider kennis te maken met de aard en de omvang van
Amma’s Amrita Koetiram bouwproject. Wij steunen
Amma in haar streven om in 10 jaar tijd 100.000 huizen
voor armen en hulpbehoevenden te bouwen.

Met het huisje dat in ’s Hertogenbosch op ware grootte
was nagebouwd hebben wij u een beeld willen geven
van de nood die er is én van de daadwerkelijke hulp die
Amma biedt. Dankzij de grote financiële bijval die wij
van u en andere bezoekers mochten ontvangen, mogen
wij een bedrag bijtellen dat goed is voor de bouw van
ruim 10 huisjes. In naam van Amma én van de toekom-
stige bewoners danken wij u vanuit ons hart.

Voor u ligt de vierde Amrita Koetiram nieuwsbrief over
de mensen in Guddimalkapur, die in het kader van het
Amrita Koetiram project een vast dak boven hun hoofd
hebben gekregen. In eerdere nieuwsbrieven kwamen de
onderwerpen ‘Bouw en overheid’, ‘Sociaal-culturele
vorming’ en ‘Religie’ aan bod. Deze eerder verschenen
nieuwsbrieven over het bouwproject in Guddimalkapur
kunt u lezen op:
www.amma.nl/liefdadigheid/AmritaKoetiramproject.

De laatste nieuwsbrief over dit project gaat over het
werk en inkomen van de nieuwe bewoners. De bewo-
ners vertellen zelf en de foto’s spreken boekdelen.

Deze nieuwsbrief wordt toegestuurd aan iedereen die
een periodieke of éénmalige schenking doet. Als je met
je schenking ook je e-mail- of postadres aan ons door-
geeft, dan ontvang je regelmatig deze nieuwsbrief. Je
kunt hem ook altijd op het bovengenoemde internet-
adres terugvinden. Meer (engelstalige) informatie vind
je op: www.amritapuri.org/social/kuteeram/index.htm.

Om Amriteshwaryai Namah

Werk of nieuwe toekomst voor Guddimalkapur

In India bestaat geen sociale zekerheid voor mensen die
werkloos zijn. Omdat maar een klein percentage Indiërs
werkelijk een werknemerspositie inneemt, zijn miljoenen
mensen gedwongen te leven van hun vindingrijkheid en
ondernemingsgeest.
Vooral de voddenrapersgezinnen van Guddimalkapur
tonen hoe mannen en vrouwen samenwerken in een
poging om te overleven. In de vroege ochtend zijn de
steegjes vol drukke activiteit. Elke nieuwe dag begint met
de hoop op enkele vitale roepies, die hen naar de volgen-
de dag kunnen brengen. Armoede overschaduwt hen nog
altijd, maar er is ook hoop op verbetering.
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Sarojbal woont op 
de 2e etage en heeft
beneden in de straat 
een kraampje
gemaakt. Ze gaat
naar de groenten-
markt om haar 
voorraad te kopen.
Haar man werkt als
houthakker.

Deze jonge vrouw
heeft een strijk-
service-kraam op
straat. Ze gebruikt het
traditionele strijkijzer,
dat, gevuld met
gloeiende kolen, heel
heet en zwaar is.

 



De bewoners spreken:

Sunkhana: “Om wat geld te kunnen verdienen, hebben we
de enige woonkamer in een winkel veranderd. Maar we
redden ons goed, we hebben voldoende ruimte. Ik moet
buitenhuis werken om wat te kunnen verdienen. Ik sorteer
afvalpapier en krijg daarvoor Rs 20-30 (± €0,50) per dag,
dat is heel weinig. Mijn man is ziek, maar hij kan de win-
kel doen.”

De chauffeurs

Veel mannen werken als chauffeur. Zij hebben allerlei
kleine voertuigen, vaak gebouwd op hetzelfde chassis als
de autoriksha’s. Ze hopen Rs 100 (€2.11)  per dag te ver-
dienen, maar het werk is zeer onregelmatig. Een chauf-
feur in loondienst verdient tot Rs 1500 (€31.70) per
maand. Sommige chauffeurs zeggen dat het nu moeilijker
is om werk te vinden, omdat zij door het verhuizen naar
Guddimalkapur, het centrum van de stad moesten verla-
ten. Zij zijn in dit gebied niet gekend en moeten zichzelf
opnieuw vestigen. De sfeer in de wijk bevalt hen echter
heel goed en ze zijn blij hier te wonen.

Rangaswami heeft voor zijn huis een kraampje gemaakt
waar hij ‘dosas’ (een soort pannekoeken) en ‘upamma’
(een zacht granengerecht) verkoopt als ontbijt. De
meeste mannen in zijn buurt werken als chauffeur en hij
hoopt dat ze bij hem een ontbijt kopen voordat ze ’s mor-
gens vertrekken.
Hij heeft een vrouw en een kind en hij zegt: “Dit is het
enige werk dat ik heb. Het is net genoeg om met ons drieën
van te eten. Ik voel me nu veel beter dan ik me de laatste 
5 jaar in de sloppenwijk ooit gevoeld heb. Het huis is heel
goed. Ik voel me beter, maar ik heb geen inkomen.”
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Achter de kinderen zie je de woonkamer die tot winkel is gemaakt. Rangaswami in zijn ontbijtkraam voor zijn huis.

Bestelvoertuigen en rickshaws in alle maten en soorten.

 



Rietvlechters

Ramanamma, neemt het voltooide rietvlechtwerk mee
naar de markt. Zo heeft ze elke dag ongeveer 12 manden
en een paar matten. Dit is het werk van 3 volwassenen. Ze
kan een mand voor Rs 10 (€0,21) verkopen en een mat
voor Rs 3 (€0,06). Elke volwassene kan dus niet meer
verdienen dan Rs 50 (€1.06) per dag. “Het is niet genoeg
om van te leven. Mijn man neemt al het werk aan dat hij
kan krijgen.”
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Viraya en zijn familie maken rieten manden en matten die ze op de markt verkopen.

 



Papierrecyclage 

Een van de drukste bezigheden is het sorteren van oud
papier. Een hoek van het terrein is hier speciaal voor
bestemd en er heerst een enorme drukte. Grote ladingen
papier komen hier aan, worden gesorteerd, gewogen en
tenslotte opnieuw verpakt. De pakken worden meestal
per fiets vervoerd, maar ook op de traditionele wijze van
alle arme mensen: op hun hoofd.

Een arbeider zegt: “Om 3 uur ’s nachts vertrek ik om te
gaan werken en ik keer later in de ochtend terug. Sommige
dagen kan ik tot Rs 100 (€2.11) verdienen. Ik verzamel
papier en plastic. Ik voel me hier veel beter omdat ik hier
meer kan verdienen. Ik ben gelukkig.“

Als je nog vragen hebt, neem dan gerust vrijblijvend
contact met ons op:

In België:
Vrienden van Amma België 
Informatie: Krishna Van Lierde, Tel: 0477 285288
E-mail: vriendenvanamma@skynet.be
Banknummer: 083-2954139-07 (o.v.v. Amrita Koetiram)

In Nederland:
Vrienden van Amma Nederland 
Informatie: Dirk Overlaet, Tel: 073 5033291
E-mail: dirkoverlaet@home.nl
Giro: 427 27 72 te Lelystad (o.v.v. Amrita Koetiram)
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Voor sommige mensen is er geen andere mogelijkheid dan de lading
op het hoofd te dragen om ze te vervoeren.

Een nieuwe lading papier en plastic komt toe op de sorteerplaats.
Allerlei geïmproviseerde voertuigen worden hiervoor gebruikt.

Een jonge vrouw vouwt zorgvuldig het krantenpapier Het gesorteerde papier wordt
opnieuw gewogen voor de
opkopers. Zowel mannen als
vrouwen doen dit werk.

Het gesorteerde papier, dat te
koop is, verlaat de wijk op
driewielers.

 


