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Duidelijker kan het haast niet. 
Inderdaad was dit project voor Art for 
All een hele nieuwe uitdaging. Werken 
op een melaatsen dorp in Bidar, India.  
Op een afgelegen plek op zo’n half 
uurtje van de stad Bidar heeft dokter 
Sybil Meshramkar het werk van haar 
ouders verder doorgezet. 
Er staan een vijftigtal eenvoudige 
huisjes, die bewoond worden door 
families waarvan één of meer door 
melaatsheid zijn aangetast. 
De groep waarmee we werkten was 
een bont allegaartje, kleuters , 
kinderen, pubers, jonge moeders en 
oude vrouwtjes. 
De mannen schitterden vooral door 
afwezigheid, en waren natuurlijk op 
pad om te proberen iets te verdienen 
door te bedelen of hier en daar toch 
een karweitje op te knappen. Het was 
ook de tijd dat het graan werd geoogst 
en dan werd het op de straat gelegd. 
Zo konden de auto`s erover rijden en 
werd het zodoende gedorst. 
 
In het kleine kerkje konden we elke 
dag werken, twee weken aan een stuk. 
Wat hebben die mensen genoten. 
Een paar opmerkingen die ons diep 
raakten: 
‘Er komen wel eens meer 
vreemdelingen kijken hier, maar die 
kijken en gaan weer weg. Maar jullie 
komen elke dag weer terug.’ 
‘Jullie doen ook iets met ons, en je 
hebt aandacht voor ons.’ 
‘Jullie zijn ook niet bang van onze 
ziekte en misvormingen, jullie knuffelen 
ons zelfs.’ 
‘Toen onze familie ontdekte dat we 
melaatsheid hadden werd het eten ons 
van op een afstand toegegooid of over 
de grond naar ons toegeschoven.’  
‘Jullie droegen mij elke dag naar de 
kerk, ik kon er eindelijk bij zijn.’ 
( dat vrouwtje was halfzijdig verlamd 

en kwam nooit verder gekropen dan 
haar voordeurtje) 
Maar wat hebben ze genoten van het 
spel, de creatieve activiteiten, de 
verhalen en gewoon van samen bezig 
te zijn. 
 
 
 
 

                

 



 
De schilderkwasten in de misvormde 
handjes geklemd, met die stompjes de 
papierklei in de juiste vorm duwen. 
Mensen die nog nooit geschilderd 
hadden, die nog nooit zo van kleur en 
verf mochten genieten.                      
Het was gewoon geweldig om dit te 
mogen meemaken.  
 

 
 
Die kleine gemeenschap waar 
christenen en moslims en hindoes 
allemaal door dezelfde nood met 
elkaar verbonden, in vrede met elkaar 
leven. Het was heerlijk om daar te 
werken. 
 

 
Het afscheid was er één dat lang zal 
nazinderen. De tranen, het snikken van 
die verlamde, de lachende kinderen en 
het nieuw aangeleerde lied dat ons 
werd toegezongen. Het heeft op hen 
maar ook op ons diepe indrukken 
nagelaten. 
Wanneer gaan we terug? 
 
Wim Engels ook namens Jenny, 
Roliene en Guy 
 
 
 
 
 
P.S. 
Het aantal melaatsen neemt wel 
langzamerhand af. En eenmaal onder 
medicatie zet de aftakeling zich ook 
niet verder door. 
Dr Sybil ziet nu al uit naar een vervolg 
voor dit dorp.                                  
Komen er andere verstotenen bij? 
Aidspatienten, zwakbegaafden of 
psychiatrische patiënten, er waren er 
nu al verschillende bij.  
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