
Hallo allemaal, even voorstellen. Rechts, mijn reis-vriend Wilson, die ik directeur van mijn project heb gemaakt in 1996,  en midden de heer Sasi, een filmscriptwriter, hij is een van onze dertig tot veertig-tal (!) vrijwilligers/BGM stafkrachten. Hij helpt vaak met het verdelen van schoolboeken en noodvoedsel in de  23 klassen bij de juf thuis. Zij zijn beiden behorend tot de Indiase Daliths, die de arme landarbeiders en dagloners zijn als waar BGM zich op richt.

 Dankzij al 15 jaar goede samenwerking in 2004 maken we een bergrit.  Links ben ik, Frans Wiegmans, ambassadeur van BGM. Onze doelgroepen leven in dit gebied met bossen, bergen en oerwouden. Omdat ik in het begin van de jaren negentig startte met mijn eenpersoons-hulpdienst voor arme Indiase mensen, die ik op reis tegenkwam, heeft dit uiteindelijk geresulteert in dit ontwikkelingsproject met tientallen Indiase vrijwilligers. Voor het eerst op een vaste plaats in het bos, omdat ik vond dat juist daar de armsten  waren te vinden in India, die een beroep kunnen doen op mijn project. Onder mijn naam zijn we in 1998 begonnen met een bos-kliniek in het 

oerwoud. Dit doe-het-zelf- principe-op-weg is dus door mijn Indiase vrienden overgenomen en ze zijn nu een zelfstandig Indiaas project. Daar ben ik enorm trots op, omdat ze het uitstekend doen, zonder dat ik ze dat nog langer hoef te vertellen. Wel help ik uiteraard nog steeds met het vinden van Nederlandse donaties voor ons goede werk. Nu zijn er al tot 40 vrijwilligers en BGM-stafkrachten, die allemaal vanuit hun eigen huis en hutje of onder de boom, elke dag hun eigen BGM-project uitvoeren voor de armsten. Eigenlijk is er altijd werk: noodvoedsel uitdelen en medicijnen, of onderwijs geven via 23 onderwijzeressen die in hun eigen huis of onder de boom een klas ontvangen. Weer andere docenten geven skill-trainingen aan vrouwen in deze clubs, om met thuisproducten iets te kunnen verdienen op de markt, om het schamele inkomen aan te vullen. Al onze 217 BGM-vrouwengroepen verspreid over een groot gebied werken met mikrokredieten. Alles samen telt al 15 jaar op en heet BGM Social Service Centre. Met succes verdreven wij via onze diverse projecten op een geleidelijke manier de structurele ondervoeding en apathie uit ons gebied. De laatste jaren werken we aan economische perspectieven, door de bevolking te laten deelnemen in de vele cursussen die onze docenten geven over gezondheid , opvoeding, en om iets te verdienen op de markt, met huishoudelijke spulletjes, snacks, koeien of kleermakerij. Voor al deze projecten aan de basis zoek ik donaties. Wie wil investeren in de Millenniumdoelen? Soms zie ik zelf tientjes-donaties op de 
1



bankrekening van mijn eenpersoon-actie, en dan ben ik heel blij dat particulieren ook meedoen. Stuur uw kleine en grote donatie in alstublieft op rek. nr. 1206857 t.n.v. Actie Comité BGM-Nederland, Heemskerk. Namens de armsten bedankt daarvoor!

Colofon: Happy Action nieuwsbrief. Redaktie, fotografie en tekst: (alle rechten voorbehouden ©) Frans Wiegmans, ambassadeur van BGM sinds 1995. Uitgave-adres: Hallsteinerf 30, 1963 AD, Heemskerk; tel.:0251-239751; email: info@funsign.nl; BGM Nederlandse website: www.funsign.nl. Stuur uw donatie alstublieft naar : ING 1206857, t.n.v. Actie Comité BGM-Nederland, Heemskerk. Bedankt ! 
Vrijwilligers welkom in BGM. BGM is al jaren welkom voor  internationale stagiers en studenten. Mensen die een aantal dagen of weken willen logeren bij BGM, kunnen onderdak krijgen bij onze mensen in de buurt of in de BGM gastenkamers, genaamd Homestay. 

(Op de foto de BGM-Homestay, met 4 kamers voor de gasten en een sprookjesachtig mooi uitzicht over het meer en de bergen.)Het systeem waarbij privé-personen aan reizigers een kamer aanbieden, is door heel 

India bekend. Het wordt aangegeven door het woord Homestay te gebruiken. Reizigers die India willen leren kennen kunnen in gidsen zoeken naar speciaal deze ‘Homestay’s, en zo een logeerkamer krijgen bij een Indiase familie.

(Uitzicht op de hoogste berg van Kerala State,  genaamd Agoosthyam Peak, met een hoogte van 1800 m. )Dat is veel beter dan i.p.v. in een hotel, nu kan men alles meebeleven van het Indiase leven. Ook bij BGM is dit mogelijk en voor de prijs van 50 Euro per week krijgt men niet alleen een kamer maar ook heerlijke Indiase maaltijden. En dan kan men overdag helpen in allerlei BGM- projecten

 (Hier zien we Annie Wilson, met de kinderen in de nieuw gebouwde kamers.) . 
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 ( Annie, kookt heerlijke Indiase gerechten!). Vrijwilligers helpen met aktiviteiten opzetten in onze schoolklassen of in de andere projecten zoals het bouwen van waterputten, of helpen bij jobtrainingen, en geven van taallessen. Maar ook is hulp welkom bij materiaal-transport, vrouwengroepen om maar wat te noemen. En zo kan men een stage doen. Of omdat men iets wil  ervaren van de werking van BGM. En dat weer thuis te kunnen vertellen. Zo kan men dus tegelijk meehelpen aan alle 8 Millennium-doelen. Kom eens logeren op het geweldige adres dat  BGM je kan aanbieden.

(op de foto een bijeenkomst van vrijwilligers, die instructie krijgen van een van de BGM-stafleden. )Sommigen blijven wel drie of vier weken ! Een heleboel internationale studenten komen al jaren op deze manier aan hun praktijkstages op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg, waterbouw, agriculturele aspecten, etc.. En het is een ontmoetingsplaats van vele unieke mensen en vrijwilligers. Het is een verrijking

 van je begrip over India. Gelegen in de heuvels en bergen in Zuid-India, ongeveer 30 kilometer van de westkust. Ongeveer 25 km landinwaarts aan de westkust van India, de zogenaamde Western Ghats. Het is 30 km. van het vliegveld verwijderd en vlakbij een tropisch strand met prachtige palmbomen. En ongeveer 50 km. vanaf de zuidkaap van India. 

Het klimaat is tropisch warm, het hele jaar door. Kijk voor goedkope vluchten ook op internet via Engeland en Duitsland naar Thiruvananthapuram, India. Stagaires kunnen hun aanmeldingsformulieren voor een verblijf bij BGM bestellen door storting van € 50,- naar ING 1206857, t.n.v. Actie Comité BGM-Nederland te Heemskerk, o.v.v. Homestay, en tegelijkertijd een email te sturen naar Frans Wiegmans: info@funsign.nl
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-----------------------------------------------Foto-filmmaker Frans Wiegmans, Foto-filmmaker Frans Wiegmans, voor uw opdrachten in India, voor uw opdrachten in India, en de opmaak van uw periodiek.en de opmaak van uw periodiek.Zie ook www.funsign.nl,Zie ook www.funsign.nl,info@funsign.nlinfo@funsign.nl., tel. 0251-239751., tel. 0251-239751
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