Hallo allemaal, even voorstellen. Rechts, mijn
reis-vriend Wilson, die ik BGM-directeur
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 BGMstafkrachten, 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 BGMvrouwengroepen 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
bankrekening van mijn eenpersoon-actie, en
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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.
Bedankt namens de armsten in India !

Personeel van BGM. Goedendag
beste lezer. Als ambassadeur van
BGM, ontving ik van de direkteur van
BGM een lijst, zie pag.5 en 6, die een
overzicht geeft van de Indiase
stafleden. Deze mensen voeren elke
dag hun eigen project uit, thuis in de
hut of onder de boom. Deze mensen
zijn net als onze doelgroep zelf ook
arm, al zijn ze gediplomeerd. In 1996

ben ik begonnen met dit project,
door salarisjes voor hen te
calculeren bij de donateurs. Omdat
het werk van BGM staat of valt met
deze mensen, daarom ga ik door met
donaties zoeken in Nederland, zodat
we ze af en toe een salarisje kunnen
betalen. Kleine bedragen, die nodig
zijn om de expertise in ons project te
houden, i.p.v. dat deze mensen op de
markt moeten gaan staan. Op de foto
een van de 23 schoolklassen bij de
juf thuis. De mevrouw rechts is ook
een student, samen met de kinderen

.
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Op de foto hieronder een andere klas in aktie, met helemaal rechts een van de
zogenaamde ‘animators’, die de klassen en vrouwengroepen begeleiden. Dat is de
vrouw rechts met de witte sjaal. Zij is al heel lang bij BGM en mensen als haar zijn
onbetaalbaar !!!

Ook het begeleiden van de 217
vrouwenclubs (ja, 217 !) kost veel
tijd voor de ’ animators’. Die zien of
de vrouwenclubs die met
mikrokredieten werken ook
resultaat hebben. Reiskosten voor
alle stafleden worden betaald door
BGM.
Gelukkig weten deze arme mensen
als vanouds uiterst economisch met
het weinige geld om te gaan, om toch
een zo maximale werking te hebben.
Vaak werken ze dan ook door, ook al

is er geen salaris. Alle stafleden zijn
ook zelf afkomstig uit de gelederen
van de plaatselijke verarmde
bosbevolking, en daardoor weten zij
precies wat er speelt en welke noden
er leven onder de mensen. Zij zijn
allen in vergadering aanwezig, om te
beslissen, welke BGM- projecten
gedaan moeten worden, om de
ontwikkeling in het gebied door te
zetten. Vanuit onze doelstellingen
werken we aan de kwaliteit van
leven op vele aspecten tegelijk, en
kiezen daarom als project voor de
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zogenaamde geleidelijke
ontwikkeling. Dat betekent dat we in
principe geen focus geven op een
project, maar altijd aan een aantal
tegelijkertijd.
Zo werkt BGM via al deze
indivuduele stafwerkers aan een
geleidelijke verbetering op vele
aspecten van de samenleving. Sinds
we begonnen in 1995, verdreven we
met succes ondervoeding en apathie
uit ons gebied, d.m.v. onze
boskliniek. Dus naast water, en
medicijnen, worden ook projecten
gestart met trainingen, om de

mensen iets te laten verdienen. Toch
is er nog veel noodhulp nodig zoals
voedsel uitdelen vanwege epidemie
of armoede. Maar de laatste jaren
gaan meer projecten in de richting
van een echte ontwikkeling. We
hopen dat die trend zich voortzet. De
beslissing welke projecten nodig
zijn, hangt af van de actuele situatie
in het gebied en is gelukkig in de
capabele handen van al onze BGMstafleden.

.

Op de foto hierboven de studenten van de bloemenklas, een initiatief van de
vrouwen, om hun schamel inkomen aan te vullen met bloemenverkoop. De derde
van rechts is Sylvi, die de docent is. Zij leert de studenten prachtige bloemboeketjes maken van stof en draadjes om te verkopen. Met een paar tellen heeft
ze de mooiste dingen gemaakt.. Zij woont in een soort planken hutje, dat

4

helemaal bezaaid is met allerlei kleurig materiaal. Je snapt niet dat zoiets moois
kan komen uit zulke armoede. Wat een mooi BGM –project is dit, net als alle
andere trouwens ! Ik heb haar ook gefilmd in HD-video terwijl ze zo’n boeketje
maakt, en samen met andere films en dia’s over BGM kan ik die laten zien in mijn
BGM-presentatie voor donateurs. Zie ook de Nederlandse website van BGM:
www.funsign.nl/bgm

z.o.z. voor de lijst van ons personeel.

Staff Details Of BGM Social Service Centre, Neyyardam,.p.o,
Thiruvananthapuram-695572, Kerala, S.India, website www.bgm.org.in
bgmsocialservice@yahoo.com
Sl. No

Name

Qualification

Designation

1

Mr.K.Wilson

S.S.L.C

Project in
Charge

2

M.V.Cherian

S.S.L.C

Co-Ordinator

3

Mrs.Rejitha

B.Com Co-Op

Office
Assistant

PGDCA,Comp
4

Ajitha Kumari

PDC

Animator

5

Sara George

S.S.L.C

Animator

6

Praseethakumari S.S.L.C

Animator

7

Jyothi

S.S.L.C

Animator

8

Suma

S.S.LC

Animator

8

Deepa

S.S.L.C

Field worker

9

Mrs.Victoria

S.S.L.C

Field worker

10

Mrs.Lekha

S.S.L.C

Tailoring
Teacher

5

11

Mrs. Prashobha

PDC

Computer
Teacher

12

Mis.Selvi

S.S.L.C

Skill Training
Teacher

13

Miss.Jisha

S.S.L.C

After school
Teacher

14

Miss. Ancy

S.S.L.C

After school
Teacher

15

Miss. Lekha

Degree

After school
Teacher

16

Mrs.O.Sheeba

S.S.L.C

After school
Teacher

17

Mrs. Radha

S.S.L.C

After school
Teacher

18

Mrs.Rajamma

S.S.L.C

After school
Teacher

19

Mrs.Rajeswary

S.S.L.C

After School
Teacher

20

Mrs. Sheena

S.S.L.C

After School
Teacher

21.

Miss. Sofia

P.D.C

After School
Teacher

22.

Miss.Saranya

+2

After School
Teacher

23.

MissAnitha

Degree

After School
Teacher

24

Viji

Degree

After School
Teacher

25

Mrs. Daisy

S.S.L.C

After School
Teacher

25

Mrs. Thresya

S.s.LC

Adult Literacy
Teacher

26

Miss.Asha

S.S.L.C

Adult Literacy
Teacher
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27

Mrs. Saleena

Degree

Adult Literacy
teacher

28

Mrs.Deena

Degree

Adult Literacy
Teacher

29.

Mrs.Omana

Degree

Adult Literacy
Teacher

Wie investeringen wil doen, om de Millenniumdoelen te bereiken, die kan
donaties insturen voor BGM op rek. ING. 1206857, t.n.v. BGM Actie Comité BGMNederland, te Heemskerk. Zo heet mijn eenmans-actie van de afgelopen 17 jaar,
voor de armsten in India. Alvast heel erg bedankt! Als u nog niet zeker bent, dan
kunt u mij vragen om een diapresentatie te geven in uw vergadering, om na te
denken over een donatie. In overleg kan ik deze dialezing geven op uw eigen
lokatie en tijd. En deze duurt van 15 minuten tot 30 minuten. Stuurt u alstublieft
een email naar mij? Frans Wiegmans, email: info@funsign.nl, tel.: 0251-239751
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