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Lieve vrienden en vriendinnen van Stichting Kans en Sneha Bhavan India,
Wij willen jullie graag informeren over een belangrijke verandering in het functioneren van het project
Sneha Bhavan, Mananthavady, Kerala, Z. India.
Nieuwe wet India; Verandering op komst
In India lag sinds jaren een wetsvoorstel op de planken van de Centrale Regering India.
Ruim twee jaar geleden is dit wetsvoorstel van de plank gehaald en sindsdien heeft de Centrale Regering
geprobeerd dit plan door te voeren.
De inhoud van dit wetsvoorstel is om alle weeshuizen - dit zijn er meer dan 1200- onder te brengen bij het
Child Welfare Committee (CWC) en voor de staat Kerala: onder de Kerala Orphanage Control Board.
Dit wetsontwerp is in het leven geroepen om kinderen te beschermen en is tegelijkertijd ook een maatregel om de
corruptie en de misstanden, die zich nu helaas ook in sommige tehuizen voordoen, tegen te gaan.
Het wetsvoorstel heeft veel protest opgeleverd in India.
Er zijn o.a. rechtszaken aangespannen tegen dit wetsvoorstel, tot aan het Hoge Gerechtshof van India.
Het Hoge Gerecht heeft het wetsvoorstel aangenomen.
Concreet betekent dit dat dit jaar nog alle weeshuizen onder het CWC gaan vallen.
Dit houdt in dat de regering de leiding gaat nemen over de tehuizen en voorwaarden gaat stellen omtrent
regelgeving, personeel, instroom van kinderen enz.
Bovendien zullen ook de gebouwen onder de regering gaan ressorteren, dus ook Sneha Bhavan.
Er is veel overleg geweest tussen het bestuur van Stichting Kans (Marie-jeanne Macquiné),
de directeur van Sneha Bhavan (Fr. Benny) en de voerende leiding van het
Bisdom om duidelijk te krijgen wat dit voor Sneha Bhavan en ons beleid
betekent. Er is in de overleggen uitgebreid stilgestaan bij de visie en manier
van werken van Sneha Bhavan en Stichting Kans en hoe we vanuit onze visie de
toekomst van “onze” meisjes veilig kunnen stellen en ook zorg kunnen dragen
voor het gebouw.
De beslissing: Het gebouw Sneha Bhavan gaat sluiten
Er is in samenwerking met alle betrokkenen (Stichting Kans, het Bisdom en de leiding van Sneha Bhavan) besloten
om het gebouw Sneha Bhavan per 1 december a.s. te sluiten als weeshuis/opvanghuis.
Sneha Bhavan zal t.z.t. uit alle officiële registers in de functie van weeshuis/ opvanghuis worden uitgeschreven.
Als de rust is weergekeerd zal het gebouw een nieuwe officiële functie krijgen.
Dit zal een sociale functie zijn zoals bv. een bejaardentehuis, een opvanghuis voor gescheiden vrouwen of tehuis
voor lichamelijk/ geestelijk gehandicapte mensen.
Het gebouw gaat op termijn over naar het Bisdom dat er vanaf dan de verantwoordelijkheid voor draagt.

De beslissing: Project Sneha Bhavan gaat door
Het gebouw Sneha Bhavan wordt in de functie opvanghuis/weeshuis
gesloten maar het project Sneha Bhavan

gaat door!

Onze meisjes verhuizen naar een klooster met hostel op 400 meter afstand
van het huidige gebouw Sneha Bhavan.
Door eerdere samenwerking met elkaar zijn de zusters en “onze” meisjes
bekend met elkaar en het hostel.
Het hostel wordt enigszins aangepast om een veilig thuis aan onze meisjes te
kunnen bieden.
Het is uiteraard een grote verandering, maar gelukkig blijven de scholen en de omgeving hetzelfde voor de meisjes.
Daarnaast blijft Fr. Benny betrokken.
Intern zijn al deze zaken gedurende de afgelopen twee jaar zorgvuldig met de meisjes en hun families besproken
zodat zij voorbereid zijn op de veranderingen.

Wat betekenen al deze veranderingen voor Stichting Kans en u als Sponsor
Hoewel het gebouw Sneha Bhavan zijn functie als opvanghuis verliest, gaat project Sneha Bhavan door.
Dit betekent dat wij als Stichting Kans, samen met jullie, onze sponsors, er zorg voor zullen blijven dragen dat de
KANSARME meisjes van Sneha Bhavan naar school kunnen blijven gaan en zich verder kunnen ontwikkelen.
Het studiefonds blijft bestaan en wij zullen voor huisvesting van onze meisjes zorgen nu het huidige gebouw, de
thuishaven voor de meisjes, gaat sluiten.
Tot slot
De wetsverandering schept verwarring, onzekerheid en mogelijk ook veel problemen voor meer dan 1200 tehuizen
maar…… Er zit natuurlijk ook iets heel positiefs in: De Indiase Regering besluit zelf voor haar KANSARME kinderen te
gaan zorgen en daarmee de verantwoordelijkheid te nemen.
Wij hebben vanuit het diepst van ons hart het gevoel dat dit de beste oplossing is voor het project Sneha Bhavan en
onze meisjes.
Wij kunnen ons voorstellen dat deze brief vragen oproept.
Pak in dat geval de telefoon en bel mij , Marie-jeanne Macquiné.
Ik zal dan naar vermogen de vragen beantwoorden.

06 573 18 776 of 077 382 39 39.

Wij zullen u in de zomernieuwsbrief van 2018 van het verdere verloop op de hoogte brengen.
Namens het Kansbestuur sluit ik af met een hartelijke groet en spreek de wens uit dat jullie begrip hebben voor de
situatie en ons blijven

HELPEN te HELPEN!

Wij wensen u fijne feestdagen en een voorspoedig 2018
Marie-jeanne Macquiné, secretaris Stichting Kans Venlo
Molenbossen 283
5923 AD Venlo
Tel. 06 573 18 776 – 077 382 39 39
f2hmacquine2@hetnet.nl

