
Nieuwsbrief 
Februari 2020

Voorwoord
Aan alle leden van Kurukshetra vzw

2019 was een bewogen jaar, zowel voor de mensen 
van de melaatsenkolonies in Rishikesh en Dehradun, 
als voor ons allen binnen Kurukshetra vzw.
Pierre Reyniers, de rots in de branding voor deze ko-
lonies, is ons ontvallen. Dat is niet alleen een groot 
gemis voor iedereen, maar misschien ook tegelijkertijd 
een einde van een era waarin:
• de productie van geweven materiaal in de kolonies 

tot een hoogtepunt kwam;
• de werkers in Brahmapuri en Dehradun hun plaats in 

de maatschappij zelf veroverden;
• Kurukshetra vzw o.a. met behulp van de opbrengst 

van de weefproducten de kolonies ten volle heeft 
kunnen ondersteunen.
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Pierre speelde daarin een prominente rol en wij zijn 
hem dan ook zeer dankbaar. Gelukkig treden Manju en 
Mukti in de voetsporen van Pierre voor de voortgang 
van zaken in respectievelijk Dehradun en Brahmapuri. 
De invulling van de nog aanwezige werkzaamheden 
zal echter een ander en waarschijnlijk minder intensief 
karakter krijgen. Kurukshetra vzw blijft echter de men-
sen daar zo lang mogelijk ondersteunen.

Het verzorgingstehuis Shivananda Home in Rishikesh 
heeft het dit jaar een lange tijd zonder haar drijvende 
kracht Jannie Kosters moeten doen. Zij had haar per-
soonlijke besognes in Nederland. Gelukkig is ze in no-
vember weer teruggekeerd op haar stek, wat tot veel 
vreugde leidde bij de bewoners.

De werking van Shivananda Ashram in Uttarkashi, on-
der leiding van Swami Premananda, zet zich gestaag 
voort. Er is aan het ziekenhuisproject een goed lo-
pende Ayurvedische kliniek toegevoegd en een pro-
ject om een deel van de energie via zonnepanelen te 
voorzien is opgestart. De kosten voor de dagdage-
lijkse uitbating van het ziekenhuis worden ondertus-
sen voor een belangrijk deel door Indiase particuliere 
inbreng gedragen.

De ondersteuning van vluchtelingen in België en het 
Midden-Oosten, de nieuwste scheut aan de Kuruks-
hetra vzw-boom, is een initiatief geworden dat in 
2019 zowel naar groepen als individuen toe flinke 
aandacht heeft gekregen. Jullie vinden hierover meer 
informatie terug in deze Nieuwsbrief.

We gaan door met onze activiteiten, mogelijk met 
iets minder inkomsten, o.a. door de afnemende pro-
ductie van geweven goederen, maar ook door de 

afnemende subsidiëring door de overheden van Ant-
werpen, Aalst en Dilbeek.
2019 was, ondanks de droeve omstandigheden, door 
de inzet en veerkracht van de mensen in India en el-
ders, en door het blijvende enthousiasme van jullie, 
onze leden, een tevreden stemmend jaar. Wij willen 
jullie daar dan ook hartelijk voor danken.

In 2020 zetten we er opnieuw de schouders onder en 
wij hopen dat jullie ons daar allemaal weer opnieuw 
bij gaan helpen.

Een heel fijn, gezond en voorspoedig Nieuwjaar toe-
gewenst.



Manju uit Dehradun en haar echtgenoot waren er 
ook. Zij maakten op dat moment een reis door Eu-
ropa om voor verschillende door hen ondersteunde 
projecten nieuwe sponsoring te zoeken.

Vele van de genodigden spraken met liefde en affec-
tie over Pierre, dit elk vanuit de eigen invalshoek; zo 
ook Manju, Raf en Lisbeth.

Er was in de pergola een speciaal “altaartje” ingericht 
met een prachtige foto van Pierre en Besaki (boven-
aan).

Na de getuigenissen volgde een heerlijke Indische 
lunch waarbij leuke contacten met elkaar konden 
gelegd worden. Daarna was er de mogelijkheid om 
met elkaar te overleggen en foto’s (prachtige albums 
van Dehradun en Brahmapuri) en geweven materia-
len (speciaal ontworpen voor de Franse afnemers) te 
bekijken.

Er werd door Pierre ‘s neef nog een toepasselijk lied 
van Georges Brassens gezongen, waarbij iedereen 
meezong. De middag werd afgesloten met een vei-
ling van speciale “collector items”, uit de stock van 
Dehradun.

We kijken terug op een zeer aan Pierre toegewijde en 
respectvolle herdenkingsdag die recht deed aan het 
geweldige werk dat hij met een bijna onmenselijke 
inzet in India heeft verzet.

We zullen Pierre missen.

Hélène, Raf, Peggy, Lisbeth en Bert 

Herdenkingsbijeenkomst voor Pierre op 
15 september 2019 in Parijs

Op vrijdag 13 september vertrokken de bestuursle-
den Hélène, Peggy, Raf, Lisbeth en Bert vanuit België 
en Nederland naar Parijs. Kurukshetra vzw was door 
“Les Amis de KKM” (familie, vrienden en mensen die 
Pierre na stonden) uitgenodigd voor een Herden-
kingsbijeenkomst voor Pierre op zondag 15 septem-
ber, met als thema “Remember Pierre, his work and 
his whole life dedicated to leprocy patients”. 

De genodigden konden ook iets voorbereiden om te 
zeggen over hun relatie met Pierre, zijn werk en ver-
wezenlijkingen in het Noorden van India. Aangezien 
onze verbinding met KKM en Pierre al teruggaat tot 
de jaren negentig van de vorige eeuw, hebben de 
bestuursleden van Kurukshetra leden hierop met veel 
erkentelijkheid toegezegd.

Het was voor enkelen een “hernieuwde” kennisma-
king met de wijk en de straat waar Pierre een apparte-
ment had en met regelmaat terugkeerde om contact 
te hebben met zijn thuisfront. (Foto bestuursleden 
voor appartement) 

De bijeenkomst op zondag vond plaats in het “Gar-
den House”, 19 Rue Vicq d’Azir” in het 19e District. 
Het is een prachtig huis met 2 verdiepingen, een per-
gola en een heel mooie binnentuin. 

Het programma van die dag verliep als volgt:
In de ochtend werden herinneringen gedeeld aan de 
hand van verhalen, foto’s en verschillende muziek-
genres. Onder de aanwezigen waren de zussen van 
Pierre, zijn nicht en neef, vrienden en oude beken-
den uit zijn jeugd, mensen waarmee hij had gereisd 
en natuurlijk de ondersteuners van KKM uit Frankrijk, 
Duitsland en België/Nederland.

Bij de herdenking van Pierre in ParijsPierre en Besaki



India december 2019

18 december
De winterzon is nog achter de bergen van de Hima-
laya als we de jeep van de dokter volgen naar afge-
legen bergdorpen. Onze beide taxi’s rijden omhoog 
langs smalle, hobbelige bergwegen. Het centrum van 
een bergdorp, een tafeltje aan de achterdeur van de 
ziekenwagen, een wachtrij van bergbewoners: het 
is voor ons een ongewoon decor. Met gebaren en 
snoepjes maken we contact. Het hoofd van het dorp 
spreekt enkele woorden Engels. Deze medische hulp 
is noodzakelijk, zegt hij …en of we niets kunnen doen 
om de armsten in zijn dorp te helpen.

19 december
Een jaar geleden waren we ook in het ziekenhuis, 
waarvan de bouw door Kurukshetra gefinancierd is.
Nu zijn we verrast: er is een levendige bedrijvigheid 
ondanks de winterkou. De huisarts, oogarts, tandarts, 
patholoog en 2 verpleegsters werken met hun jas aan 
in het gebouw zonder verwarming. Ze zijn opgewekt 
en enthousiast: koelte is goed voor de gezondheid.

Alleen in de kine zaal staat een straalkacheltje, meer-
dere toestellen zijn in gebruik. De nieuwe afdeling 
voor Ayurvedische behandelingen is degelijk uitge-
rust en ligt er kraaknet bij.

We zijn blij, hier wordt goed werk geleverd. De arm-
sten in de bergstreken krijgen voor een klein bedrag 
degelijke medische verzorging. 

23 december
Het heengaan van hun meester, Pierre Reyniers, was 
een schok voor de melaatsen in de kolonies van Brah-
mapuri en Dehradun. Ze herstellen zich ervan met 
veel moed en vertrouwen nu Manju, dochter van een 
melaatsengezin, en Lawrence, haar echtgenoot, de 
praktische en administratieve zaken regelen.
Beiden zorgen er met toewijding voor dat de dage-
lijkse zorgen en bekommernissen de nodige aandacht 
krijgen. We horen van de melaatsen dat ze tevreden 
en dankbaar zijn, omdat ze op hun oude dag voor el-
kaar kunnen blijven zorgen en omdat wij, Kurukshetra 
vrienden, blijven terugkomen. De enigen zeggen ze: 
velen zijn gekomen en gegaan. 

Medische hulp in de bergdorpenOp bezoek in de melaatsendorpen

Oogoperaties in Ganeshpur

Swami Premananda



Onze vluchtelingenwerking

Ook in 2019 waren er heel wat activiteiten die kader-
den binnen de vluchtelingenproblematiek.                                       
Zonder have en goed en onmachtig van de taal een 
nieuw leven opbouwen in een ongekend land brengt 
voor de zogenaamde ‘nieuwkomers’ heel wat uitda-
gingen met zich mee. Vele van deze mensen gaan 
door een zeer moeilijke periode waarin wat warmte, 
menselijkheid en ondersteuning zeer welkom zijn. 
In 2019 hebben we daar op drie verschillende vlakken 
aan gewerkt:
We verschaften in samenwerking met “Vriendschap 
zonder grenzen” voor het 5e jaar op rij elke vrijdagoch-
tend een ontbijt aan de dienst Vreemdelingenzaken in 
Brussel. Vluchtelingen die we in 2015 en later via dit 
ontbijt leerden kennen, komen nu zelf meehelpen. 

We volgen en steunen ondertussen verschillende 
gezinnen. Sommigen onder hen zijn intussen goed 
ingeburgerd. De Syrisch-Palestijnse Aya bvb. kwam 
spreken op de Kurukshetra avond in ‘De Brug’ en 
volgt nu het 5e jaar ASO in de richting wiskunde-we-
tenschappen. 
Ook onze Gaza familie met 7 kinderen die nu één jaar 
in Belgie wonen doen het goed. Twee meisjes ervan 
kregen een ‘dichtersdiploma’ voor hun poezie in de 
Nederlandse taal. Het gedicht van de 14 jarige Islam 
voegen we hierbij.

In samenwerking met verschillende scholen geven we 
workshops met betrekking tot dit thema en trachten 
zo informatie te verschaffen en te werken aan samen-
brengen en verbinden. Zo was er bv. in het voorjaar 
een Palestijnse dans-workshop in het college van 
Katelijne-Waver en in november hadden we klassen 
uit 4 Mechelsche scholen die werkten rond vluchte-
lingenkampen in Libanon. Zij tekenden en versierden 
‘handjes’ met een boodschap om door te sturen aan 
de kinderen in de kampen in Libanon; ontroerend… 
(zie foto)
In sommige van die klassen zitten intussen zelf kin-
deren uit alle uithoeken van de wereld. Fantastische 
kinderen trouwens die gaan meebouwen aan de toe-
komst van ons land. 

Buiten de werking in Belgie ondersteunen we ook ini-
tiatieven in het Midden-Oosten zelf. In 2019 was er 
o.a. het blijvende contact met de vluchtelingenkam-
pen van zowel Palestijnen als Syriërs in Libanon; de 
maandelijkse steun aan Rozan die in Gaza studeert; 
bijdragen aan de hospitalisatie van Ayoeb, een Pa-
lestijns jongetje met kanker; steun aan huisvesting in 
Syrie en tussenkomst voor het verkrijgen van wettelij-
ke documenten.

Samenwerken en verbinden blijft een opdracht voor 
elke mens. Delen met wie het moeilijk heeft is een 
menselijke plicht.

Kurukshetra vzw IBAN BE29 0012 8701 2164 BIC GEBABEBB

Kurukshetra is aangesloten bij de Raad voor Internationale  
Samenwerking (RIS) in Aalst en Dilbeek, en bij de Adviesraad 
voor Ontwikkelingssamenwerking Antwerpen (AROSA).

A R O S A

Indische maaltijd 

Naar goede gewoonte organiseert Kurukshetra 
ook dit jaar een overheerlijke Indische maaltijd,        
de kans om met onze werking kennis te maken 

en oude en nieuwe vrienden te ontmoeten
Dit gaat terug door in het                                                                                                                                              

St Jozefinstituut Stationsstraat 37 in TERNAT                                                                                                                 
op zondag 17 mei 2020

Graag reserveren bij Raf: 
raphaelvanbelle@gmail.com


