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Na wat start perikelen in het team vertrok er
een ingekrompen team van drie personen
naar India. Het doel was een psychiatrische
opvanghuis voor mannen ‘Shakanthula’ en het
‘Boy’s Home’, een tehuis voor weeskinderen.
Dat India een vol land was wisten we
voordat we vertrokken maar dat het zó
overvol was en men zich niet aan
verkeersregels houd, kwam bij ons over als
chaos. Het is net een ingewikkeld dansspel
van bewegende voertuigen dwars door elkaar
heen, bijzonder om als team je hierdoor heen
te bewegen.

verschopte doelgroep in deze maatschappij.
Want in India heerst nog steeds de overtuiging
dat wanneer je problemen hebt op psychisch
gebied, je op zijn minst behekst bent en dat
je dit kunt overdragen aan je omgeving.
Vandaar ook dat deze plek hoog ommuurd was
en bovendien voorzien van prikkeldraad zodat
de boze geesten binnen de muren zouden
blijven.

Bangalore een stad met 17 miljoen inwoners
was de eerste stad waar we onze materialen
gingen inkopen samen met ons contactpersoon Andrea en een fantastische vertaler
en gids.

De volgende dag naar Shakantula de
psychiatrische inrichting, daar werden we
met open armen ontvangen door de mensen
die daar werken.
Een oude echtpaar die zich als levensdoel
hebben gesteld om zorg te dragen voor een

Met een beetje argwaan en reserves vanuit de
heren die daar vertoefden begonnen we met
onze AfA activiteiten, maar die reserves
waren snel verdwenen en er ontstond mooie
samenwerking. We hebben geschilderd,
gedanst, muziek gemaakt maar ook vooral
met respect onze creativiteit gedeeld met
hen.

Hun creativiteit ging open en het was
ontroerend om te zien hoe men er van
genoot.
Een aantal keren werden we geraakt door hun
blijdschap en spontaniteit die er na een paar
dagen al ontstond.

Er is in India geen bezigheidstherapie of iets
van activiteiten die deze doelgroep begeleid,
er is slechts eten en onderdak.
In deze setting was er onderling veel zorg
voor elkaar. Sommige mannen woonden daar
permanent terwijl anderen daar tijdelijk
kwamen in moeilijkere perioden in hun leven.
Ook verblijven er mensen met een
verstandelijke beperking en mannen met
Alzheimer.

Prachtig om te zien dat veel gesloten mannen
open gingen door te schilderen en letterlijk
kleur te brengen in hun leven.

Wel moesten wij ons aanbod aanpassen aan
hun niveau en concentratie, maar prachtig
om te zien dat vooral er erg genoten werd
van de aandacht en de activiteiten.

Dwars door Bangalore heen om naar ons
volgend project te komen. Deze rit was 6 uur
en in Mysore hebben we een overnachting
gedaan om vandaar de volgende dag te
vertrekken naar Malavali en de jongens van
het boy’s home.

Het was een feest om samen met deze
mannen te werken en met een brok in onze
keel namen we afscheid na een intensieve
week.

We kregen een warm onthaal door een grote
groep laaiend enthousiaste jongens en we
werden gehuldigd middels een bloemenkrans
om onze nek.

‘Komen jullie nog een keer terug?’ was de
vraag en in ons hart zouden we deze groep
mensen wel maandelijks willen bezoeken,
maar de afstand is daar een beetje te groot
voor.
Dankbaar waren we voor wat we konden
betekenen voor deze prachtige doelgroep,
letterlijk ART for ALL !!
Onze vermoeidheid van de eerste week weer
achter ons latend, begonnen we aan ons
tweede project.
Op hetzelfde terrein stond ook een
basisschool en met al deze kinderen, ook
meisjes, hebben we een echt AfA project
kunnen doen.

Een zondag rust in Mysore waar we het
voormalige paleis van de Maharadjah bezocht
hebben.

Story telling over de verloren zoon in een
jasje gestoken van 2018 waarbij de kinderen
van alles moesten uitbeelden wat in het
verhaal voor kwam zoals een grote, vette
auto of een olifant, status symbolen in India.

En niet te vergeten onze yel: apiri-piritoemba klonk elke dag weer opnieuw uit een
paar honderd kinderkeeltjes.
Het was voor
veel kinderen
voor het eerst
van hun leven
dat ze konden
schilderen en
prachtige
hoeden
mochten
maken of een
cape of een
kleurrijke rok.
Met veel
enthousiasme
alsof hun
leven er van
afhing
schilderden de
kinderen de
straat van je
dromen,
vlaggen en
werden er
stokken
versierd met
gekleurde
elastiekjes,
kralen en
verf.
En aan het
eind van de
dag werkten
we met de
grotere
jongens van
het
voortgezet
onderwijs aan
muurschilderingen
en polsbanden

en maakten we muziek.
Na een week hard werken met schitterende
resultaten kwam de parade door het dorpje
dat achter het boy’s home lag en veel ouders
en dorpsgenoten stonden langs de weg om te
kijken en luisteren naar de vrolijke bende die
voorbij kwam.
Voorop de parade liep de muziekgroep van
het boy’s home die heel hard geoefend
hadden om een mooi repertoire voor de
parade te maken. Er werd uit volle borst
geblazen en getrommeld om de parade te
voorzien van mooie muziek.
Ook hadden de jongens van het boy’s home
voor ons een presentatie gemaakt die bestond
uit dans en acrobatiek van de hoogste plank!!

Het was fantastisch om te zien wat deze
jongens kunnen.
Met de weinige middelen die ze hebben en
een minimum aan begeleiding heerst er
binnen dit opvanghuis orde, discipline en
vooral veel ook zorg voor elkaar.
Het is elke keer opnieuw zo bijzonder om te
merken hoe we door onze talenten te delen
met deze kinderen er prachtige
samenwerking ontstaat en er zoveel
kleurrijke werken te voorschijn worden
getoverd uit kinderhanden.
Dankbaar en blij namen we afscheid van deze
prachtige kinderen die in deze maatschappij
moeten opgroeien en daar er het beste van
maken.
Met bewondering voor de leiding van dit boy’s
home vertrokken wij naar ons over geregelde
land waar rust en regelmaat heerst (☺ )
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