
Tot 10 maart heeft het crèche- project normaal kunnen functioneren t.w.
• De crèches waren open
• De oudergroepen kwamen samen
• De zelfhulpgroepen organiseerden hun bijeenkomsten
• De medische controle van de kinderen kon plaatsvinden
• De “puber” middagen konden doorgaan
• De feestdagen werden gevierd.

Echter vanaf 10 maart moesten alle activiteiten gestopt worden door de 
Covid – 19 pandemie. Vanaf die datum geldt een zeer strenge lock-down 
voor de stad Bangalore. Diep ingrijpend voor de ouders, de kinderen en 
het gehele team. De kinderen missen hun vriendjes, het samenzijn met de 
leidsters, de spelletjes en last but not least de heerlijke maaltijd en snoepjes. 
De moeders missen het ontmoeten van elkaar en de aandacht en steun van 
de leidsters.

Het team:
Wij hebben groot respect voor de wijze waarop de projectmanager, de 
coördinator en de leidsters met veel creativiteit, inzet en organisatiever-
mogen proberen zo goed mogelijk de problemen op te vangen, het contact 
met de gezinnen te onderhouden en hen te steunen waar mogelijk.

Medische check-up:
Door deze lock down kunnen op dit moment de medische check-ups niet 
doorgaan. Dit is bijzonder schrijnend daar er altijd kinderen zijn die juist deze 
medische zorg nodig hebben.

Warme maaltijd:
Door de afwezigheid van de kinderen worden er geen maaltijden gekookt. 
Het budget wat hiervoor beschikbaar is wordt nu gebruikt voor het samen-
stellen van voedselpakketten die aan de gezinnen uitgereikt worden.

Einde crèche periode:
Eind Mei nemen de kinderen, die 6 jaar geworden zijn, afscheid van de crèche 
en gaan naar het basisonderwijs. Zij gaan naar scholen gesitueerd in de buurt 
waar zij wonen. Doordat deze kinderen al enkele jaren naar de crèche gingen 
hebben ze geleerd met andere kinderen contact te maken, samen te spelen, 
kleine optredens uit te voeren en in het engels, op hun niveau, woordjes en 
begrippen te leren. Deze voorsprong is ook heel duidelijk herkenbaar bij de 
schoolleiding. De complimenten hierover die de moeders van de school-
leiding ontvangen maakt hen bijzonder trots.

De leidsters:
Aan het eind van het schooljaar, in mei, worden er voor de leidsters bijscho-
lingsdagen georganiseerd. De onderwerpen die besproken worden zijn 
gericht op de ontwikkeling van het kind, de relatie tussen ouders en kind, 
de voeding, gezondheid, hygiëne e.a. Vaak worden hiervoor inleiders uitge-
nodigd deskundig op dat specifieke gebied.

Bijzondere opvang:
Voor kinderen die lichamelijk cq. geestelijk gehandicapt zijn, is er door de 
staat gefinancierd, een mogelijkheid tot dagopvang. Echter voor 4 gezinnen, 
bekend bij de projectmanager, was plaatsing niet mogelijk.
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Het begon allemaal met een presentatie, 5-6 jaren geleden, van oprichtster Ans 
Keus van de Stichting Bangalore die op onze club een diepe indruk gemaakt 
heeft met ‘het verhaal sloppenwijken in Bangalore en de hulp die geboden 
wordt om kinderen uit deze wijken een kans te geven zich te ontwikkelen’ – 
namelijk met het opstarten van kindercreches in de directe nabijheid van een 
sloppenwijk! Onderwijs, nutritie, begeleiding voor zowel kinderen als ouders en 
regelmatige medische check-ups!

Ik (Jan Matel) heb dit, als lid van de  Rotaryclub Delden-Borne, opgepakt en 
samen met bestuur en overige leden besloten om dit project financieel te 
ondersteunen voor de komende 5 jaren. 

Uiteindelijk werd ik binnen de commissie Community Service van onze club 
benoemt tot ‘voorzitter project 7e creche Stichting Bangalore’ en samen met 
Rotarylid Jan de Koning en nog andere leden zijn wij aan het werk gegaan om 
uiteindelijk de benodigde financiën te regelen om het project te kunnen finan-
cieren. En dat is zeker gelukt: een running dinner georganiseerd door onze club 
heeft een substantieel bedrag bijeengebracht en tezamen met de donaties en 
fundraising waren wij als club in staat om de benodigde gelden bij elkaar te 
brengen en de 7e creche operationeel te krijgen.

In de afgelopen jaren zijn Jan de Koning en ik regelmatig op bezoek geweest 
in Bangalore om uiteindelijk zelf te kunnen aanschouwen wat voor goed werk 
Stichting Bangalore doet voor deze achtergestelde groep van kindertjes uit de 
sloppenwijken. Op één van de bezoeken aan Bangalore zijn ook andere leden 
van de  Rotaryclub meegeweest en kwamen met zeer emotionele en prachtige 
verhalen terug die uiteindelijk met alle leden van de  Rotaryclub zijn gedeeld.

ROTARY DELDEN-BORNE EN STICHTING BANGALORE – 5 JAREN SAMENWERKING
Wat wij daar gezien en gehoord hebben is ‘buiten proporties’ en moeilijk te 
vervatten als je dit niet zelf gezien hebt- de enorme devotie en aandacht die 
door vele mensen en instanties gegeven worden aan de kinderen in combinatie 
met de liefde die allen uitstralen, betaalt zich terug in kinderen met een grote 
glimlach én die een kans krijgen om in deze woeste maatschappij waarin zij 
opgroeien, een kans te krijgen – en neem van ons aan – die kans grijpen ze met 
beide kleine handjes! De waardering van zowel kinderen als ouders straalt van 
de lieve gezichtjes af. Er zijn al vele voorbeelden te geven waar de kinderen een 
toekomst hebben opgebouwd die ze anders nooit hadden kunnen realiseren. 
Dus chappeau aan allen die daar aan meegewerkt hebben (zowel Stichting 
Bangalore als ook de lokale ondersteunende organisaties, inclusief Rotaryclub 
Lakeside in Bangalore! Geweldig!

Nu het project voor Rotary Delden-Borne is ‘afgesloten’, hebben wij beiden ons 
verder ingezet om uiteindelijk nog meer te doen dan alleen de start van een 7e 
creche. We hebben samen met Rotaryclub Lakeside in Bangalore meegeholpen 
met de financiering van de 8e creche en in de tussentijd hebben we ook nog wat 
andere donaties kunnen bewerkstelligen. 
Het contact met het bestuur Stichting Bangalore, voorzitter Jeannette Peters, 
is goed en regelmatig en wij beiden zullen niet stoppen met wat we tot nu toe 
hebben betekend voor de Stichting. 

Het gaat uiteindelijk om de Happy Faces en het geluk/ toekomst van gemiddeld 
50 kinderen in de leeftijd van 2-6 jaar! 

Jan Matel en Jan de Koning
Mede namens  Rotaryclub Delden-Borne


