Gezegdes en reflecties van Jeanne Devos
1. Geluk kan je niet kopen wat een geluk,je kan het wel bereiken maar je moet het
plukken , je kies het van te voren .
Kiezen is loslaten en je droom opvolgen en waar maken
2. Droom , droom , droom dromen en keer ze om in akties , je gaat er zo gelukkig
om zijn .
3. Waar mensen in liefde weer mens worden voor elkaar , groeit de hemel op aarde
4. Als ge uw voetdrukken in het zand wil achterlaten kan je uw voeten niet sleuren
5. Teluw voordelen en blessings en noem ze een bij een – ge zult verwondert zijn en
dankbaar
6. Laat niets over aan het toeval maar leef uw leven zelf
7. Als ge verliest , verlies dan de les niet
8. Deel uw kennis , zo bereik je eeuwigheid
9. Weet datgrote liefde grote risikos inhoudt
10. Bouw geen muren om u te beschermen maar bouw vriendschap en vertrouwen
11. Waardeer wat je hebt en maak je geen zorgen over wat ge nog niet hebt
12. Wil je u rijk voelen , noem dan eens de dingen die je hebt en niet kunt kopen .
13. Geef zin aan uw leven als ge later terugblikt kun je dubbel genieten
14. Zwijgen is soms het beste antwoord
15. Volg de 3 R ; respect voor uzelf
Respect anderen
Responsible voor al uw daden
16. Neem de tweede kansen die het leven geeft met vreugde
17. Ieder heeft iets waarmee hij /zij anderen kan gelukkig maken
18. Ik geloof in goedheid van mensen en kom het overal tegen
19. Bevrijd je hart van haat

20. “First they ignore you …
then they laugh at you …
then they fight you …
and then you win”.
Mumbai, September 13, 2012: This quote of Mahatma Gandhi is the favourite
quotation of Aseem Trivedi, 25, the cartoonist who has become a celebrity hero
overnight following his recent arrest, if one goes through his profile on Facebook.
21.
Bevrijd je hoofd van zorgen
Leef eenvoudig
Geef veel
Verwacht niet veel
22. de wereld van morgen behoort aan hen die het liefde en hoop geven
Laugh at your mistakes but learn from them.
Joke on your troubles but gather strength from them.
Have fun with your difficulties but overcome them.
That's life. Live it.
For as we get older, it is
but the things we didn’t do.”
“Don’t
cry
smile because it happened.”

not

the

things

we

did

because

“Life
is
not
measured
by
the
number
but by the moments that take our breath away.”

that

we

often

it’s

of

breaths

regret,

over;

we

take,

Vorige reflekties – neem er uit wat aankomt .
1.Mijn grote aantrekking voor India was het mystieke , een ervaring van het transcendente , een
verbondenheid met God , de geschiedenis van mensen en het universum .
De ervaring was dikwijls aarzelend , zoekend,angstig en onzeker soms.
Ik wilde oprecht een persoonlijk geloof opbouwen verbonden met anderen en in gemeenschap
maar gebaseerd op ervaring , de realiteit , tekenen van de tijd en een reflektie en regelmatige
evaluatie . De "terugblik op het leven "van bewust zijn , reflektie en aktie met evaluatie groeide
daarin uit als een normale levenshouding .
Het werd een proces - een weg van bewustwording , bewust van wat gebeurt in het gebeuren ,
een reflektie daarop -zoekend naar waarden , zingeving ,en waar mogelijk een aktie.

Zo kwam ik meer en meer God op het spoor , aanwezig in de realiteit , in de mensheid ,
meelijdend in de diepe pijn en onmacht van de armen .
Het werd de ervaring van energy en krachtlijnen , een aanwezig zijn met een bereidheid , in
woorden en daden voortdurend bidden , verbonden met anderen en de Andere , ....eindeloos.
Het is voortdurend "hier en nu " een loslaten in grote vrijheid en bereidheid .Deze vrijheid is een
vrijheid in daden , deze stilte een stilte onder mensen ,midden rumoer en onrust .
Het is in alle eenvoud de kracht vinden om Ja te zeggen aan het appel van mensen in nood
,vervult van een kracht die me overstijgt en waarin ik zelf ook een diep "fulfilment " vind .
Gewoon een instrument mogen zijn dat liefde laat doorstromen .
Door de vraag van mensen wordt het een "Ja" aan God .
Die Ja duide naar het doel in mijn leven en gaf enorme zingeving aan mijn leven .
Stilaan ontdekte ik wat het wil zeggen "niet om te zien "
2. Ten volle moge leven is de vreugde en het recht voor ieder mens , Het is God's droom voor
ieder van ons en de opgave het voor mekaar mogelijk te maken .
Dat is een fantastische uitdaging maar een boeiend doel in het leven .
Dat is ook evangelie .
- de exodus geeft ook een richting "set my people free" . Voor mij werden de domestic workers
"Mijn volk" en de boodschap - waardigheid, vrijheid en volle leven .
-die zelfde boodschap vond ik zo dikwijls in de evangelieen ; John 5 .... "Sta op en ga "
Het gaf me stilaan ook zekerheid en een diepe rust ;
"houd u rustig in de Heer , zit niet te piekeren ..." ps 37,7-8.
en zovele andere teksten .
Zelfs het risiko factor vond zijn eigen plaats .
Maria Magdalena vertrok terwijl het nog donker was , dat is ook de realiteit "op de weg " er
zijn geen modellen om na te bootsen , er is geen vanzelfsprekende zekerheid , alleen
vertrouwen .
De weg moest nog gebaand worden , de richting was wel duidelijk maar de onzekerheid soms
even sterk .
Het was een mengsel van toewijding aan het werk , zeker dat er een weg moest zijn ,maar
onzeker over mezelf en gevoelig voor kritiek ,en met de verzekering van anderen dat het toch niet
kon lukken .
Het was een luisteren , in geloof en vertrouwen , de weg vinden samen met anderen en onder
een Wondere Aanwezige leiding .
Heel dikwijls was het een wachten in bereidheid en handelen als de vraag en mogelijkheid op de
weg kwam ,alsof de weg ons zocht , niet wij de weg .
3. Ik vind relaties zo belangrijk . Zelf heb ik de nood aan gemeenschap , wil me daar voor
inzetten en reken er ook op . Ik blijf dankbaar voor de verschillende gemeenschappen ; familie
,congregatie, gans de beweging, vriendschap, ons dorp en parochie .... die me dragen en me
helpen in risicos te nemen .

Het is en blijft een betrokkenheid bij de wereld en andere mensen
Het is “je inlaten met "of “inzetten voor “ een bepaalde situatie
Je kunt dan niet veilig vanaf de zijlijn toekijken , je zet jezelf als persoon op het spel
Men loopt risico’s als men zich engageert, Men moet het ijs op . ook al kan het breken .
Dat is risico nemen
Wij vinden dit engagement bij velen ; Damiaan aktie , Artsen zonder grenzen ,….
Journalisten en kunstenaars , maar ook bij zeer veel vrouwen in gezinnen en buurten in

kleinschalige initiatieven , initiatieven zoals vriendendienst = vriendschappelijk kontakt
met psychiatrische patienten , kom op tegen kanker ...........
Het is een aankloppen bij mezelf …eens we die ander toelaten dwingt het tot een
duidelijke keuze .Durf ik de verantwoordelijkheid te dragen voor deze gekwetste mens –
kind of groep ? Dan begint de zoektocht omdat je wil weten waar het allemaal om draait .
,ook om je zelf te verbieden weg te zakken in onverschilligheid en cynisme.
Soms gebeuren er dan wonderen van goedheid, van leven , van licht
Solidariteit en collective solidariteit is en blijft de kracht van de armen . Ik reken er op .
En in een wereld van globalisering moet ook solidariteit zich globaliseren .
4. Geloof ik in de goedheid van mensen ; Ik ervaar het in grote en kleine dingen .
En zoals Gandhi zei ;" Verlies uw geloof niet in de mensheid . De mensheid is een oceaan . Als
enkele druppels in de oceaan vuil zijn ,is de oceaan nog niet bevuild ."

Het is aanmoedigend te ervaren dat veel mensen en vrienden een grote behoefte voelen
aan verbondenheid en een sterke energie tot overgave en engagement , zij willen horen
bij …. En geloven in ….
Ik wordt overspoeld met vragen wat kunnen we doen ?, waarmee kunnen we helpen ?,
En meer dan ooit besef ik dat ik alleen maar instrument was voor Haar/Hem die door ons
iets toevoegde aan het geheel ."Onmerkbaar worden onze vingers zo geleid dat er een
patroon ontstaat als de draad in het weefsel geslagen wordt . Iemand legde de spoel in je
handen . Iemand had de draden geordend" (Merkstenen 110 - Hammarskjold D ).
6. En ik geloof en droom verder

Ik denk dat elke mens recht heeft op een droom. Ook onze wereld heeft een droom
nodig. Dorothee Sölle zei ook : “ Als het visioen verdwijnt, verwildert het volk”. Het is
ook een kwestie van geloven. Geloven betekent oorspronkelijk ‘vertrouwen geven’.
Geloof en liefde zijn stam- en geestesverwante woorden. In het Engels is dat nog
hoorbaarder : “I believe, so I love”.
En in het Hindi = Sanskrit komen we van priya naar peace .
Een grote liefde is een groot geloof , een grote opluchting , nieuw leven is mogelijk , alls
of je uit een ballingschap bevrijd bent en zo is het ook .
De uitdaging voor ieder van ons is en blijft die droom van Liefde en Leven voor allen
waar te maken, en daarom moeten we kiezen voor een radicale andere weg. Dat is mijn
diep geloof.
Ik geloof niet langer in blind noodlot en stom toeval , in afgoden en machten, de markt
en de beurs .
Ik geloof niet langer meer dat deze wereld vol uitbuiting , vernedering en pijn de enig
mogelijke wereld is
Ik geloof niet meer dat ook maar iets in deze wereld natuurnoodzakelijk is, zoals
kindersterfte, aids, kinderslavernij, het bittere onrecht van de armoede en als gevolg
daarvan, het bittere geweld .
Ik geloof dat waar mensen het opnemen voor de zwakken , we een beetje Gods wereld
bereiken
Ik geloof dat waar we samen strijden voor rechtvaardigheid en menswaardigheid voor
allen, we samen groeien tot een menselijke wereld van vrede en vreugde

Ik geloof dat wij de wereld dagelijks mee scheppen .
Ik wil me samen met heel velen inzetten voor een betere wereld , maar dan stukje bij
beetje , dag na dag .
Als mens, als vrouw, als christen voel ik me aangesproken maar ook diep gelukkig. Ik
ben blij mij te kunnen inzetten, samen met een hele beweging van sterke vrouwen,
meisjes en creatieve kinderen, voor een wereld met een geglobaliseerde solidariteit zodat
ieder mens en kind waardig en menselijk kan leven

De situaties van onrecht wijzigen zich moeizaam , ondanks mensenrechten
verklaringegen, ondanks millenium doelstellingen omdat wat deze mensen meemaken
gebeurt in de beslotenheid van de privesfeer, die veelal ontsnapt aan
overheidsregelgeving
En omdat publieke, civiele en politieke rechten in de rangorde van mensenrechten vaak
sterker gewaardeerd worden dan ecomische,sociale en culturele rechten , verbonden met
de privesfeer

Armoede is geen accident het is een structuur .

Globalisering ;
Zoals het nu gaat , profiteren rijke landen er meer van dan arme.
Als de spelregels eerlijker zouden zijn , kan de wereld als geheel meer baat hebben bij het
globaliseringsproces , betoogt Joseph Stiglitz nobel prijs winnar economie in zijn nieuw
boek “Eerlijk Globalisering” en een van de belangrijkste stemmen in het debat over
globalisering
NIETS IS ONMOGELIJK ALS WE HET SAMEN DOEN
Gedurende heel dat trage proces van bevrijding vraag ik me dikwijls af hoe lang onze
mensen nog moeten afzien. Dat is nooit veranderd. Ik zie de situatie zoals ze is, maar ik
kan ze niet aanvaarden. Voor mij is dat constateren van een mistoestand een vertrekpunt,
dat is altijd zo geweest. Maar op de vraag wanneer het gaat lukken, zoek ik geen
antwoord meer. Er is nog zoveel waar we geen vat op hebben. Wij zullen nooit het einde
zien van het werk dat we doen. Het is het in gang zetten, het bewegen van de stroom dat
telt. Je werkt ook niet voor dat eindresultaat, dat zou onrealistisch zijn. In Europa is de
arbeidersbeweging ook stilaan gegroeid vanuit kleine initiatieven. Je ziet geen plotse
wendingen van vandaag op morgen, maar je ziet wel de richting langzaamaan
veranderen. De publieke opinie groeit stilaan mee. Onlangs werd ik gebeld, rond een
onderzoek over maidservants, meiden. ‘Dat kan niet,’ zei ik, ‘want die bestaan niet.’
Waarop die mevrouw me in opperste verwarring vroeg: ‘Maar jij bent toch
gespecialiseerd daarin?’ ‘Meiden bestaan niet, maar domestic workers, huisarbeidsters

wel,’ antwoordde ik. De term servant werd tot tien jaar geleden courant gebruikt, nu
haast niet meer. Het werk heeft zijn eigen dynamiek, en door dat besef hoef ik niet
voortdurend achterom te kijken om me af te vragen hoeveel resultaat er geboekt is. Ik
leef in de zekerheid dat het leven sterker is dan de dood en dat solidariteit sterker is
dan uitbuiting en onmacht. Niets is onmogelijk als we het samen doen.
De beweging leeft in 21 deelstaten van India. In verschillende staten hebben we
belangrijke aanpassingen bekomen: in Tamil Nadu is huishoudwerk erkend als arbeid, in
Andhra Pradesh werkt men aan een minimumloon, en in de deelstaten Karnataka en
Kerala is het al zo ver, daar is het minimumloon wettelijk vastgelegd. Huisarbeid werd
nog maar pas verboden voor kinderen onder de veertien jaar, het werd eindelijk op
nationaal niveau als gevaarlijke kinderarbeid erkend. Maar er blijft nog zoveel te doen.
Die geweldige proporties, als je daarover nadenkt, is het ontmoedigend. Moeilijkheden
horen erbij: we verliezen gerechtszaken door corruptie, we worden niet serieus
genomen door de machthebbers omdat die belang hebben bij het status quo. Soms
overmeestert me dat en dan heb ik stilte nodig of een gewone vrouw die me zegt dat
het toch goed zal komen. Of Rani, die me vertelde dat haar vader helemaal van
Meghalaya naar Delhi was gekomen om haar te zoeken. Hij kon haar de eerste keer
niet vinden en kwam terug. Rani zei: ‘Ik ben zo belangrijk dat mijn vader de grond
verkocht voor mij...voor mij.’ Niet alleen Rani, maar ook ik had toen tranen van
vreugde in de ogen.

Al onze groepen hebben een eigen manier van werken. Dat is onze rijkdom, dat we
kunnen inspelen op de verschillende noden en situaties, dat we vertrekken vanuit de
basis. Bijvoorbeeld in Haryana, daar had leidster Ruby het gevoel dat ze maar iets heel
kleins deden: er zijn daar veel mannen die werken als bonded labourers, schuldslaven in
feite.
Hun vrouwen wonen in hutjes buiten de fabriek,(het terrein van de eigenaar ) en werken
als huisarbeidster. Met de zelfhulpgroepen die de beweging opstartte, kunnen ze wat geld
opzij leggen en met dat spaargeld kopen ze hun mannen vrij.
Ik vind dat fantastisch. Die mannen hebben veel eerbied voor hun vrouwen, want dat zijn
hun bevrijders! In zo’n geval moet ik enkel bevestigen: het is belangrijk wat jullie doen.
In het noordoosten zijn er dan weer veel etnische conflicten. Daar komen de
huisarbeidsters een keer per maand samen om te praten over vooroordelen. Dat zijn
kleine vredesinitiatieven die vanuit henzelf gegroeid zijn. In Kerala moet je zoiets niet
gaan doen, want daar zijn geen stammenconflicten. We zouden met zijn allen kunnen
werken rond een algemeen jaarthema en alles stroomlijnen, dat zou goede resultaten
opleveren bij de geldschieters en duidelijker zijn in bureaucratische documentatie en voor
de grote sponsors. Maar dan werk je niet meer vanuit de basis, dan vertrek je vanuit een
theorie of een ideologie. En bij ons gaat het daar niet om, ons werk begint bij de noden
van één doelgroep: de domestic workers. Soms heb ik zoveel zin om terug met de
groepen te werken of in het centrum voor getraumatiseerde kinderen dat we willen
opstarten. Ik kende vroeger iedereen van de beweging in Bombay, maar nu zijn we zo
groot geworden dat ik nauwelijks alle leidsters ken. En ik besef ook wel dat ik als

nationaal coördinator, als aanmoediger en ambassadeur, het meeste voor de
beweging kan betekenen. Zoals Myriam me zei: ‘Als jij er bent, kan ik het aan’.
Het is voor mij een lange weg van bewustwording geweest. Ik zocht een persoonlijke
invulling van het geloof, verbonden met anderen en gebaseerd op de tekenen van de tijd.
Heel dikwijls wachtte ik op wat er ging komen, bereid tot handelen als dat van me
gevraagd werd. Het was alsof de weg mij zocht, en niet andersom. Ik leerde voortdurend
loslaten en werken vanuit de stilte temidden van rumoer en onrust. En meer dan ooit
besef ik dat ik alleen maar een instrument was voor Haar/Hem, om iets toe te
voegen aan het geheel. Onmerkbaar geraken alle draden geordend in een
weefpatroon. Een van de bijbelteksten die me altijd geïnspireerd heeft is Jesaja 58,
waarin God de mensen oproept om het juk van slavernij te verbreken, en op te
komen voor de armen, om alle mensen als gelijken te beschouwen. ‘En de Heer zal u
voortdurend leiden.’ In de Exodus staat: ‘laat mijn volk gaan in vrijheid’, voor mij
is dat volk die miljoenen domestic workers, op weg naar waardigheid en een vol
leven.
Krisjna is een van de hindoegoden, die mij heel erg aanspreekt. In een van de
verhalen rond zijn leven, is hij te gast op een danspartij, waar vele meisjes met hem
willen dansen. Hij vermenigvuldigt zich zoveel keer als er meisjes zijn, danst met
hen en daarna verdwijnt hij weer. Voor mij zegt deze parabel op een speelse manier
dat we God niet bezitten, en dat alles wat we erover kunnen zeggen maar een
aanduiding is die verwijst naar het transcendente, dat wat ons overstijgt. Ik zal nooit
zeggen dat wij de enige waarheid bezitten. Dat heeft India mij ook geleerd. Wij
westerlingen willen alles kunnen indelen en bestempelen. Ik heb leren denken binnen een
maatschappij met verschillende culturen en godsdiensten. India is een verruiming
geweest, ik verloor de absolute zekerheid door echt te luisteren naar mensen. Ik heb
gemerkt dat er ook ander denkwijzen zijn dan de onze, met even veel geldigheid. En dat
er naast misbruik en ellende ook sterke solidariteit bestaat en engagement.
Ik denk dat elke mens recht heeft op een droom. Ook onze wereld heeft dromen
nodig. Het is ook een kwestie van geloven en van liefde. De uitdaging blijft die
droom van liefde en leven voor allen waar te maken, en daarom moeten we kiezen
voor een radicaal andere weg.
Ik geloof niet langer in blind noodlot en toeval, in afgoden en machten, de markt en de
beurs. Ik geloof niet langer dat deze wereld vol pijn de enige mogelijke wereld is, of dat
ook maar iets in deze wereld van nature onontkoombaar is: kindersterfte, aids,
kinderslavernij, het bittere onrecht van armoede en geweld.
Ik geloof dat waar mensen het opnemen voor de zwakken, we een beetje Gods wereld
bereiken. Ik geloof dat wij dagelijks mee de wereld scheppen. Ik ben blij me te kunnen
inzetten voor een wereld van solidariteit, samen met een hele beweging van sterke
vrouwen en kinderen. Ik geloof in onze sterke verbondenheid.

Domestic workers movement in India /

Jeanne Devos

Het is zo waar dat ik meer en veel meer kreeg dan ik ooit kon geven .
Is dat de sterke tegenstrijdigheid waarvan ook het evangelie spreekt “ Hoe meer je
geeft hoe meer je krijgt “ ?God heeft de blijde gever lief
En dan gaat ge vragen wat heb je eigenlijk geleerd ?
Ik kom er nooit toe een volledige opsomming te maken , dat is ook niet nodig maar wil
wel graag enkele trekken neeschrijven .
1.Het eerste wat ik leerde is the leven met spanningen en bedreigingen (kruis en
verijzenis in het dagelijks leven ) integenstelling met het geregeld beschermd leven
binnen een klooster
Van in het begin had de beweging sterke weerstand en toch ….
Domestic workers leven en werken zo geisoleerd in prive huizen dat het helemaal
niet gemakkelijk is ze te bereiken achter gesloten deuren en zeker niet samen te
krijgen , ze hebben allen een andere werkgever en die verschillen enorm ;
sommigen zijn zeer mens gericht en goed , anderen werken alle aggressie uit op
hen (in de familie de zwakste en meest afhankelijke ), en de grote meerderheid
halen maximum uit de domestic worker :kwestie tijd , werk , genot etc .
Omdat dit werk rechtstreeks ingaat tegen de belangen van de middeklasse is het
moeielijk om geschoolden te vinden die zich daar aan riskeren want zij weten dat
ze onpopulair worden en misschien niet anders dan moeielijkheden op je nek haalt
.
Daarnaast heb je nog dat werkgevers dreigen met alle mogelijke en onmogelijke
dingen
2.-Daartegenover staat de solidariteit van de Domestic Workers plaatselijk ,
regionaal en Nationaal .Ik heb de sterkte van solidariteit en de levenswaarde er van
geleerd
Plaatselijk hebben we situaties waar al de DWers in een apartementsgebouw staken
als er een van hen onrechtvaardig weg gestuurd wordt .
Of zoals in Bandra waar een DWer de tweede dag van werk bij een nieuwe
werkgever beschuldigd werd van diefstal ( in feite was ze al het slachtoffer van
sexueel misbruik) om de waarheid te dekken , toen de politie wagen kwam sprongen
er een 20 DWers van de regio er in met de overtuiging “als ge haar arresteerd
zonder bewijzen , dan gaan we allen mee “. Wat kan politie doen tegen een
aangroeiende groep van aktieve vrouwen ,met kinderen . ????
Nationaal hebben we sterke solidariteit van DWers tegen systemen van uitbuiting en in
solidariteit met slachtoffers van misbruik over heel India. Dat komt sterk tot uiting in
Nationale ontmoetingen , door internet en ook door communicatie .

3.Waar ik nog steeds voor in bewondering sta is resilience en leadership in de handen
van domestic workers .
Het zijn allemaal vrouwen of meisjes soms kinderen .
Aangeboren , natuurlijk leadership is soms heel sterk , ook bij ongeschoolden . Anju in
Patna( studeerde tot 7de studiejaar) maar kan een groep van 2 000 met een spontane
vlotheid ,zinvol animeren zo dat journalisten op een bijeenkomst zegden dat kunnen
speciaal getrainden minder goed.
Jayanthi (heeft een 5de studiejaar achter de rug ) spreekt vanuit overtuiging voor eender
welk publiek ,ook in Bombay voor een groep van 7 000.
We stimuleren ook verdere studies en specialisatie voor slachtoffers van misbruik in de
hoop dat ze na studies werken voor anderen , hun ervaring en emotionele solidaireit is
een enorme sterkte en motivatie .
Johanni in Patna werkt als animator en studeert tegelijk verder .
In Andhra hebben we verschillende domestic workers -nu animatoren in de beweging die
full time werken voor de beweging .

4.De beweging leerde me ook met velen samen te werken dat haalt meer
dan de som van ieder samengeteld .
De lopende campagne tegen kinder en vrouwen handel is heel sterk
opgebouwd in een netwerk met de recruiting areas en de receiving
major cities van Noord India ;
In de recruiting areas ; Jharkand – Orissa en Chatisgarh (nu ook Assam )werken we rond;
-.Bewustmaking in alle dorpene en scholen door de korte film , en straat theater
In Jharkand hebben we alle dorpen bereikt
-. Income generation in de dorpen . Zodat de vrouwen een economisch inkomen hebben .
Dat is soms samen met andere NGO’s .Dit is heel belangrijk zodat vrouwen en meisjes
een kans krijgen om in het dorp te blijven .
Sommige vrouwen hebben een natuurlijke gift om inkom generation te organiseren
bv.Laksmi in Ranchi een eenvoudige dorpsvrouw organiseerde vrouwen om slaapkleren
en ondergoed te naaien , eerst ging ze naar winkels vroeg voor de stof en beloofde de
afgewerkte produkten terug te brengen .
In een volgende phase leidde ze jongens van het dorp op om de verkoop te doen op de
markt .
Zij is nu animator om andere vrouwen op te leiden .
-. Creditsaving in dorpen in samenwerking met Mahila Mandals
Dat geeft de vrouwen en meisjes een kans om vrij te kiezen
-. Dan volgt een pre departure training voor deze die toch kiezen voor migration .
-.Netwerking met de groepen en beweging in de major cities van Noord India .
In heel de aktie ontdekken we ook het bealng om te werken tegen illegal agents die
meisjes verkopen in steden .
We hebben wat steun en veel samenwerking en volontariaat .

Tot nu werken we met een heel beperkt fonds en enorme inzet van vrijwilligers We
kunnen zeker meer fondsen gebruiken voor intenser werking en uitbereiding , nuwe
ervaring hebben en ook models .
We werken ook samen met Gram Vikas – een projekt in Orissa dat ik mee opstartte 30
jaar terug en dat een wereldprijs haalde voor het beste ontwikkelingsprojekt met peoples
participation and ownership . In die 400 dorpen hebben we voor mijn weten een eerste
reverse migration dwz . mensen komen terug naar hun dorpen omdat er scholing ,
gezondheids zorg , landbouw ontwikkeling en lopend water is .
5. De grootste gift waarvoor ik niet genoeg kan danken is het heel sterk engagement
van de regionale co ordinators als Nationaal team

Onder de 21 staats co ordinators zijn er twee mannen al de andere zijn
vrouwen of zusters van verschillende congregaties .
Zij zijn de spil van de beweging in die regio en plaatselijke taal .
Hun engagement en motivatie is enorm belangrijk om op te komen voor de rechten van
Dwers , tegen gewoontes en gebruiken in .
Om aanwezig te zijn in crisis situaties waar kinderen of vrouwen moeten gered worden ,
om aan de kant van het slachtoffer te staan in het gerecht of verhoring meestal tegen een
invloedrijk iemand ofwel op politiek of economisch vlak .
Ik denk bv aan Maggie (co ordinator van Bihar) met een zwakke gezondheid die een kind
–Anita-redde sexueel misbruikt door een medisch dokter , diezelf toegaf . Maar in het
gerecht was het kind bedreigd en omgekocht en zei dat de dokter toch zo goed en
vriendelijk was voor haar en dat het allemaal leugens waren van Maggie .
Zoals Maggie zei “ dan verschuift de grond onder uw voeten en toch geef ik het kind niet
op , ik versta het . “

6. De dynamische kracht van luisteren

Ik ben alleen begonnen met te luisteren naar domestic workers.
Toen ik begon was het nog niet met de idee een beweging op te richten .
Eigenlijk was de opzet toen te luisteren naar Dwers –hen stem te geven en dat deden we ook . Ik liet hen hun verhaal vertellen , schreef het
trouw op en las het in een volgende samenkomst voor hen ,zij vulden het
telkens weer aan ..... En wat verhalen !!!!!!van pijn en uitbuiting ,van
gemis aan een thuis en van dromen van een vrij en waardig bestaan .
Van hun verhalen heb ik het meest geleerd en nog .
7. In India als elders zoekt men naar intercongregationele samenwerking
Die medewerking komt meestal door eerlijk engagement en zingeving van
individuele religieuse die zich echt willen inzetten voor gemarginaliseerde vrouwen
en kinderen en voor deze nog in slavernij .
Ook de credibiliteit die de beweging opbouwde speelt mee.

Wat veel congregaties op papier en in Charisms staan hebben wordt waar in de
beweging .
De verschillende zusters die werken in de beweging zijn diep gelukkig niet
tegenstaande de enorme uitdaging en risikos in de beweging .
We werken nu met zusters van 18 verschillende congregaties en ook met animators
uit verschillende godsdiensten ; Hindoes, Muslims , Boedisten , Christenen, Parsees ,
Joodse
De interreligieuse samenwerking is geen doel op zichzelf maar een enorm voordeel en
groeide spontaan uit deze aktie en lukt er ook . In meeste regios werken gewoonlijk
religieuzen van drie of vier verschillende congregaties in team . We zouden het liefst dit
spontaan laten verlopen door een gezamelijke inzet voor de meest uitgebuite vrouwen .
Eens we institutioneel daar gaan over palaberen zullen de problemen van misverstaan enz
opkomen , de rechten van duizenden, millioenen kinderen en vrouwen zijn prioriteit .In
andere voorstellen om intercongregationeel te werken blijft dit meestal bij een ritueel ;
samenkomsten met koffie of tea. ......met een voordracht . Ik vermoed dat de inzet en het
zich verliezen voor anderen een sterkere formule is .

7. India en zeker de beweging leerde me te luisteren naar mijn intuitie als vrouw en
mijn diepste zijn ;

Toen de kleine Sunita op de leeftijd van 13 verkracht werd en door
abortus ging zonder te weten wat er gebeurde ... voelde ik me
persoonlijk diep geraakt en dat gaf me een sterk gevoel van URGENCY
om groepen samen te brengen , het werdt ook het begin van de
beweging
Heel ons werk noem ik bevrijding en daar mogen aan meewerken is een
grote gave .
Omdat vrouwen zeer dicht bij het leven staan zijn ze daar zeker gevoeliger voor .

8. Ik kreeg ook nieuwe inzichten en aanmoediging in het evangelie ;
Inspirerende teksten zijn er met hopen ;
1. Exodus ; IK heb de kreet van mijn volk gehoord en zend U.
2. Isai 58
3. In het nieuwe testament ; heel de bekommernis voor anderen .
4. “Ik ben gekomen dat ge zou leven hebben en leven in overvloed “ Dat is voor
iedereen
5. John 5 ; Jesus kiest de poel van miserie en niet de tempel .
Daar zijn mensen (misschien ook hele groepen ) die voor eeuwig klein en
onbeweeglijk gehouden worden 38jaar is in Deuteronomy de tijd dat alle
weerstand gebroken is .
De boodschap van Jesus is STA OP , niet ik geef u een goei matras of zo ....
Heel het leven en boodschap van Jesus .

Maar ook het leven en reakties van kinderen en eenvoudige vrouwen .
Zo zei Kavita zwaar gefolterd toen we snachts haar gingen redden en ze ons zag
“Ik wist dat ge ging komen “ Klinkt dat niet als de God van Hagar “God die mij
ziet “ “ Ik zal er zijn “
Misschien hangt het ook af van ons Gods beeld . Ik geloof in een God die met
mensen begaan is en denk dat er voor God niets belangrijker is dan de waarde van
ieder kind en ieder mens .
• De 38 jaar in Deuteronomium, wat wordt daarmee precies bedoeld? 38
jaar als periode, welke weerstand wordt gebroken, die tegen
gerechtigheid?
In John 5 , ligt de “Lamme “ ( of klein gehouden mens ) daar al voor 38 jaar – ook in
Deuteronomie spreekt men van 38 jaar -de tijd dat alle resistance van het leger dooft- het
is ook de normale vitale leeftijd tussen 20 en 58 =38jaar . Voor mij wil dat zeggen dat de
weerstand van een groep vernietigd is bv met DWers ; de overlevingsdrang waardoor ze
alles aanvaarden , geen tijd hebben om zich in te zetten , de andere niet kunnen
ontmoeten etc .

9. En de grootste gave blijft het nieuwe leven van Domestic Workers
In de nationale animators meeting hoorde ik van DWers ;
‘ Hoe anders het nu is , ik was niemand, werd behandeld als vuil en nu hebben wij
en ik een naam “
“Ons werk is belangrijk , wij zorgen voor kinderen zoals de teachers , voor de ouderen en
zieken als verpleegsters , ik denk dat we heel belangrijk zijn in de familie en in de
maatschappy “
En zo blijft het waar dat waar we ons zelf verliezen we onszelf vinden .
Jeanne Devos

2. Wat mij ertoe aangezet heeft om aan deze opdracht te werken – opdrachten die ik op mij
genomen heb :
Wat mij tot mijn inzet aangezet heeft, is de onmenselijke situatie van deze vrouwen; ik voelde mij
als vrouw geraakt en gekwetst. De onweerstaanbare drang om iets te doen, kwam er uiteindelijk
toen ik een 13-jarig meisje, Sangeeta, leerde kennen dat verkracht werd en zwanger was
geworden; een meisje waarbij men abortus had gepleegd, een meisje dat niet begreep wat er
met haar gebeurd was, een meisje dat niemand had die over haar zou spreken.
Ik begon interviews af te nemen van vrouwelijk huishoudpersoneel, schreef hun levensverhaal op
en las het hen opnieuw voor. Stilaan begon ik te begrijpen vanuit welk perspectief zij hun eigen
situatie bekeken. Ik leerde van hen, omdat ik naar hen luisterde op een meelevende manier.

Injustice anywhere is a threat to justice everywhere."

Martin Luther King

Each time a man stands up for an ideal, or acts to improve the lot of others, or strikes out
against injustice, he sends forth a tiny ripple of hope...build(ing) a current that can sweep
down the mightiest walls of oppression and resistance.
Robert F. Kennedy

Justice will only exist where those not affected by injustice are filled with the same
amount of indignation as those offended.
Plato

The Millennium Development Goals are:
Goal 1: Eradicate extreme poverty and hunger
Goal 2: Achieve universal primary education
Goal 3: Promote gender equality and empower women
Goal 4: Reduce child mortality
Goal 5: Improve maternal health
Goal 6: Combat HIV/AIDS, malaria and other diseases
Goal 7: Ensure environmental sustainability
Goal 8: Develop a Global Partnership for Development

Time is like a river,
You can't touch the same Water twice,
because the flow that has passed will never pass again.
So ...Enjoy every moment of your life

I Believe
I Believe...
That just because two people argue, it doesn't mean they don't love each other.

I Believe ...
That we don't have to change friends, if we understand that friends change.
I Believe...
That no matter how good a friend is, they're going to hurt you every once in a while
and you must forgive them for that.
I Believe...
That true friendship continues to grow, even over the longest distance. Same goes
for true love.
I Believe...
That you should always leave loved ones with loving words. It may be the last time
you see them.
I Believe...
That you can keep going long after you think you can't.
I Believe...
That either you control your attitude or it controls you.
I Believe...
That heroes are the people who do what has to be done when it needs to be done,
regardless of the consequences.
I Believe...
That maturity has more to do with what types of experiences you've had and what
you've learned from them and less to do with how many birthdays you've celebrated.
I Believe....
That it isn't always enough, to be forgiven by others; sometimes, you have to learn to
forgive yourself...
I Believe...
That our background and circumstances may have influenced who we are, but we are
responsible for who we become.
I Believe....
That even when you think you have no more to give, when a friend cries out to you you will find the strength to help.
-Author Unknown

Risk more than others think is safe.
Care more than others think is wise.
Dream more than others think is practical.
Expect more than others think is possible.
Neem meer risico’s dan anderen denken dat veilig is
Zorg meer dan anderen denken dat vestandig is

Droom meer dan men denkt dat praktisch is
Verwacht meer dan men denkt dat haalbaar is

Go to the people
Love them,
Live among them,
Learn from them,
Start with what they know,
Build on what they have.
But of the best leaders,
When their task is accomplished,
Their work is done,
The people will say, “We have done it ourselves”.

The
most
destructive
habit...............Worry
The
greatest
Joy......................Giving
The
greatest
loss.................Loss
of
self-respect
The
most
satisfying
work..........Helping
others
The
ugliest
personality
trait...Selfishness
The most endangered species...Dedicated leaders
Our
The
The
The
The
The
The
The
The
The
The
The
The
The
The
The
The most

greatest
natural
resource...............Our
youth
greatest
'shot
in
the
arm'..........Encouragement
greatest
problem
to
overcome..................Fear
most
effective
sleeping
pill........Peace
of
mind
most
crippling
failure
disease..............Excuses
most
powerful
force
in
life..................Love
most
dangerous
pariah...................A
gossiper
world's
most
incredible
computer........The
brain
worst
thing
to
be
without....................
Hope
deadliest
weapon........................The
tongue
two
most
power-filled
words................'I
Can'
greatest
asset...............................Faith
most
worthless
emotion...................Self-pity
most
beautiful
attire.......................SMILE!
most
prized
possession.................Integrity
most
powerful
channel
of
communication.....Prayer
contagious spirit.................Enthusiasm

The most important thing in life...........GOD
'When someone shares something of value with you and you benefit from it, you
have a moral obligation to share it with others'
Fwd: kennedy dias

