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De Gaastmar, 1 novimber 2022
Achte doarpsgenoaten,
Sa’t jimme al jierren wend binne, earst noch via
basisskoalle ‘Mids de Marren’, komme de bern fan de
Gaastmar op Sint Martensdei, freed 11 novimber, mei
ljochtsjes by jimme oan de doar.
FREEDTEJÛN 11 NOVIMBER 2022
TUSKEN 17:00 EN 18:30 OERE
De âlders en (âld-) learkrêften ha ek dit jier de
organisaasje pleatslik wer oppakt. Doel is: rinne foar in
freon op ôfstân. De opbringst giet nei Stichting MaherIndia. Sjoch hjirneist en op de efterside de aktuele
ynfo.
It doarpshús is startplak en dêr einigje wy ek wer:
sûkelademolke drinke, jild telle, snoep ferdiele en dan
wer nei hûs. De bern út de Gaastmar, Aldegea en
omkriten binne al via skoalle of persoanlik útnûge om
harren, mei lampion, te melden op…
freedtemiddei 11 novimber 17:00 oere yn it
doarpshús.
Wolle âlders graach dat harren peuter (±3-jierrigen)
ek, mooglik foar in part, meidocht, dan graach ûnder
begelieding fan in âlder/folwoeksene.
Wy oefenje it liet dan noch en de bern geane dan,
yn lytse groepkes, mei in begelieder, meast âldlearlingen, op stap…
De opset:
• jo krije ien kear in groepke oan ‘e doar...
• de bern belje oan en sjonge...
• de kollektebus en ek de tas foar snobbersguod
komme nei foaren...
• graach (foarferpakt?) snobbersguod oanbiede foar
net mear as 4-6 bern
tip...
jo kinne ek sels, binnen/bûten, in feestlik ljochtsje
klearsette as wolkom...
• De lekkernijen ferdiele wy letter, by in beker
poeiermolke, yn it doarpshús.
• It jild wurdt teld en troch de diakony fan de tsjerke
oanfold mei in moai bedrach. It einbedrach meitsje
wy bekend. Elkenien is dêrby tusken 18:30-19:00
oere wolkom yn it doarpshús.
Mear ynfo + foto’s op www.pkn-gaastmeer.nl en
Facebook Dorpsbelang. Sjoch ek de website:
www.maherindia.nl

Tekening: Eline van Lindenhuizen

Wy rinne al jierren foar de ‘Stichting MaherIndia’. Dizze stichting stipet bern yn need yn it
fiere India. Dat dogge se troch it opsetten fan
projekten, en troch sponsoaring fan bern.
Fia dizze stichting wolle wy no oare bern, ‘freonen
op ôfstân’ helpe. Oer de projekten skriuwt siktaris
fan it bestjoer, dhr. Sjoerd Schaaf…

De Gaastmar, november 2022.
Na de corona jaren functioneren onze projecten weer als
vanouds. In die periode hebben met name de kinderen op
het platteland een leerachterstand opgelopen. Onderwijs
online was niet of nauwelijks haalbaar. Nu zijn ze blij dat
ze weer naar school kunnen. In de buurt van Aurangabad
hebben we in de afgelopen twee jaren enkele dorpsscholen
kunnen ontwikkelen op het platteland. De schooltjes zien
er goed uit en het hele dorp is er blij mee. Een programma
voor volwassenen is nog in ontwikkeling (een bewustwordingsprogramma voor vrouwen en meisjes en landbouwonderwijs voor de kleine boeren).
De gebouwtjes zijn multifunctioneel. Dankzij een bijdrage uit de Trushna foundation was dit mogelijk. Trushna
is in de jaren ‘80 geadopteerd, maar ze wilde graag iets
voor haar geboorteland terug doen. Zelf zag ze daar geen
kans toe, maar via onze werkgroep was dit wel mogelijk. Net voor corona hebben we dit nog kunnen regelen
en ondanks de vertraging functioneert dit nu volop. In
Amravati is de nieuwe crèche geopend. Hier worden
weeskinderen verzorgd. Maar ook kinderen tijdelijk door
de ouders ondergebracht. Dat wordt de tijd van de ‘kleine
honger’ genoemd. Dat betekent dat de oude oogst op
is en de nieuwe oogst nog niet klaar is. Deze overbruggingsperiode is van groot belang. De scholen functioneren
goed. Niet alleen schoolspullen worden uitgedeeld, maar
ook schoenen en schoolkleding. Een meisje gaf aan dat
ze de schoenen zo mooi vond, ze had nog nooit schoenen
gehad. De structuur voor de kinderen is weer helemaal
terug, gelukkig. Want onderwijs is en blijft de sleutel tot
ontwikkeling.
Wij als werkgroep zijn blij met de jaarlijkse actie in de
Gaastmar. Ik weet wel zeker dat de kinderen die nu met
St. Maarten door het dorp gaan, zich later nog goed kunnen herinneren wat ze als kind hebben gedaan op de 11de
november. Want iets kunnen betekenen voor iemand
anders die wat nodig heeft, is en blijft een opdracht.

