Jaarverslag 2021/ jaarplan 2022:
Algemene inleiding:
Het Coronavirus dat zich begin 2020 manifesteerde maakte ook van 2021 in alle opzichten een
bijzonder jaar van Koni.
Manasa Jyothi Trust
Ook In 2021 heeft De Trust in India als gevolg van de Corona crisis minder inkomsten kunnen
vergaren.
In November 2019 werden er door een lid van het bestuur uit Nederland in Koni nog besprekingen
gevoerd om het toekomstplan voor de aankomende jaren te bespreken met de Trust (Bestuur) en
Shobha, Helaas is het voor wat betreft 2020 en 2021 bij “het bespreken van nieuwe plannen”
“gebleven.
Toen het Coronavirus zich begin 2020 ook in India manifesteerde moesten op last van de Centrale
Regering alle activiteiten in (nagenoeg) alle tehuizen in India gestopt worden en de kinderen
allemaal of naar de ouders of naar overheidsvoorzieningen verplaatst worden.
Uiteraard was dit heel triest voor de kinderen en niet te vergeten het personeel.
Het spreekt voor zich dat Maartje medio maart 2020 in de veronderstelling leefde dat zij “snel”
weer naar India zou kunnen terugkeren. Maar het verliep anders.
Koni bleef uiteindelijk tot begin december 2021 geheel gesloten.
In de maanden dat Maartje in Nederland verbleef heeft zij zo goed mogelijk contact proberen te
houden met de familieleden van de kinderen. Helaas was dit bij vele niet mogelijk door
moeilijkheden met de verbindingen aangezien sommige in afgelegen gebieden wonen. Chetena
heeft deze taak op zich genomen in India. Shobha, Chetena en Maartje hadden wekelijks contact.
Hierdoor kon Maartje goed op de hoogte blijven hoe de situatie in India was.
Half december 2021 was eindelijk het moment daar dat het Maartje lukte na zeer veel inspanningen
om een werkvisum te verkrijgen en een “adequate” reis te boeken.
Vol goede moed en vol enthousiasme de kinderen weer te ontmoeten arriveerde Maartje in Koni dus
in de 2e helft van december 2021.
Wat zij aantrof was bijzonder: Shoba en Chetena waren er uiteraard, maar ook de helper vrouwen
en een teacher van voorheen waren er. Er waren op dat moment nog geen kinderen aanwezig
aangezien men nog bezig was met de herstelwerkzaamheden in Koni.
In plaats van uitvoering geven aan de besproken plannen, heeft de lokale Trust gedurende de
afgelopen maanden toezicht gehouden op het gebouw Koni en hebben Shoba en Chetana zeker 1x
per 14 dagen het gebouw concreet gecontroleerd en schoon gehouden. Dat was in ieder geval de
gedachte. Toen in maart 2020 echter heel India werd overgenomen door Covid, werd het voor
iedereen verboden om zijn huis te verlaten. Je mocht alleen met een bewijs naar buiten. Chetena
en Shobha konden daardoor ook niet meer elke twee weken naar Koni om het gebouw goed bij te
houden.
Toen in oktober de regels weer wat werden versoepeld werd het voor Shobha en Chetena mogelijk
om Koni weer te bezoeken. De schade aan het gebouw was groot. Er was inmiddels ook een heftig
regenseizoen overheen gegaan, waardoor Koni veel waterschade heeft opgelopen. De rest van het
gebouw was overgenomen door ongedierte en ratten. Naast dat Koni aan zowel de binnen als
buitenkant geheel beschimmeld was, waren vooral de elektrische apparaten niet meer bruikbaar.
Denk aan de wasmachine, de printers, laptops, de generatoren, televisies en de elektrische
bedrading. Ratten hadden de meeste pijpleidingen kapot gebeten of overgenomen en dit alles
moest vervangen worden. Maar ook de speelplaats was er slecht aan toen. De hele tuin was
overgenomen door planten en ongedierte.
De helper vrouwen, teacher, Chetena en Shobha zijn vanaf begin oktober bezig geweest met de
herstelwerkzaamheden in Koni, met veel hulp van loodgieters, elektriciens en tuinmannen. Eind
oktober zijn de schilders gekomen en deze zijn bijna 2 maanden bezig geweest. Zowel de binnen als

buitenkant van Koni zijn geschilderd en het is fantastisch gedaan. Toen Maartje in december
aankwam zag de binnen en buitenkant van Koni er weer goed uit. Ook de tuin en speelplaats waren
bijna hersteld.
Direct toen Maartje aankwam is zij begonnen met de inventarisatie. Wat is er nodig om Koni weer
zo goed mogelijk te laten functioneren. Samen met de staff is zijn de eerste maand bezig geweest
met het aanschaffen van nieuwe materialen en spullen. Denk hierbij aan; beddengoed, kleren,
televisies, generators, spel en lesmateriaal etc. Nog niet alles is aanwezig, maar Koni kan in ieder
geval weer goed functioneren. In de eerste week van januari kwamen de kinderen weer terug naar
Koni.
Op het moment dat dit jaarverslag wordt geschreven zijn er inmiddels 11 kinderen. Koni geeft ook
onderwijs aan kinderen die thuis wonen, deze kinderen komen dagelijks met de riksja. Er worden
nog 5 nieuwe kinderen verwacht en niet alle kinderen zijn terug gekomen.
Jaarplan 2022:
Enkele opmerkingen vooraf:
Omdat de basis in Koni zeer goed was op het moment dat Koni gedwongen werd abrupt te sluiten,
zal het slechts gedurende de eerste maanden van 2022 nodig zijn om het programma geheel
opnieuw te starten, de herstelwerkzaamheden te verrichten en de nodige nieuwe materialen aan te
schaffen.
Maartje richtte zich al in de eerste maanden van 2020 meer op de continuïteit van Koni en dan met
name gericht op het educatie programma.
Gedurende de 13 jaar daarvoor had Maartje met haar team heel veel methodes, programma’s
en ideeën geïmplementeerd. Juist door in die jaren zo te experimenteren met al deze methodes en
programma’s was daar nu een heel krachtig systeem door ontstaan. En Maartje en haar
staf realiseerden zich toen ook, dat als dit moet worden voortgezet (ook in de afwezigheid van
Maartje) men zou moeten gaan evalueren: wat werkt en wat mag weg. Door de focus te leggen op
wat wel werkt, wordt de continuïteit en kwaliteit gewaarborgd. Het voornemen was dan ook om
geen nieuwe methodes meer te ontwikkelen. Het systeem wat er was zou worden versterkt en
verbeterd. Belangrijkste reden voor deze strategie begin 2020: Maartje en de staf hadden op basis
van al de ervaringen geconstateerd dat met de kinderen van Koni het plafond van mogelijkheden
aan scholing en aanleren van vaardigheden in het kader van de zelfredzaamheid was bereikt en
hogere ambities en pretenties niet realistisch waren.
Het was de bedoeling om al die activiteiten in 2022 voort te zetten en een meer concrete nog
sterkere basis voor de toekomst. Maartje zal dan vooral bezig zijn met het trainen van de teachers,
aangezien zij een belangrijke rol spelen voor de contiuniteit. Daarnaast hebben de kinderen de
afgelopen 18 maanden alleen maar de lokale taal gesproken, waardoor het lesprogramma zich meer
zal gaan focussen op Kannada, de lokale taal.
Met name ook om deze strategie en werkwijze aan te kunnen bieden aan andere
Stichtingen (relevante organisaties), mocht daar in de toekomst vraag naar zijn. Op deze manier
hoopt Maartje meer kinderen met een beperking in ontwikkelingslanden te kunnen helpen die ook
een plek zoals Koni verdienen.
Zoals in het jaarverslag en de jaarrekening reeds vermeld is zijn de donoren die met een dagelijkse
maandelijkse bijdrage Japthi steunen ons al die tijd trouw gebleven, waardoor de hulp en opvang
van de kinderen volledig gecontinueerd kunnen worden. En het was zeer bijzonder dat er rondom de
feestdagen eind 2021 en begin 2022 vele mooie giften werden gedaan na het bericht dat Koni half
december heropend kon worden en een aantal kinderen kort na elkaar weer terugkeerden.
Helper vrouwen
Conform de regelingen voor Nederland heeft de Stichting zich verplicht gevoeld om de
helpervrouwen, teachers en Chetena ( de staff van Koni) die in maart 2020 “naar huis” moesten te
blijven steunen. En dat is een zeer positief resultaat, want twee van de drie helper vrouwen zijn er

nu weer en ook de teacher en Chetena zijn nu weer in Koni aan het werk. Hadden zij geen steun
gehad vanuit de Stichting was hun situatie er niet goed aan toe geweest. door de terugkomst van de
vaste staff is de wederopbouw van Koni een stuk makkelijker gegaan.
Nieuw materiaal
Op dit moment wordt er een inventaris gemaakt van de materialen die als gevolg van de twee
regenseizoenen veel geleden hebben vervangen moeten worden. Daarnaast zal er nieuwe kleding en
zullen mogelijk enkele buitentoestellen en fietsen vervangen moeten worden.
Persoonlijke Noot Maartje uit 2020/2021
Eind 2019/begin 2020 was Maartje aan het nadenken over haar eigen verdere toekomst. Het was –
en is nog steeds – de bedoeling dat Maartje nooit volledig zal weggaan uit Koni. Er zou een andere
formule komen, waarbij Maartje in principe niet meer zo lang in Koni hoeft te verblijven, maar de
voortgang van Koni onder de huidige condities wel gegarandeerd blijven. Een goede coördinatie
voor de komst van “gekwalificeerde” vrijwilligers is hierbij een impliciete voorwaarde. Dit wordt nu
echter bemoeilijkt aangezien India voor toeristen maar een maand visum af geeft. Dit zal in de
toekomst weer veranderen.
Voor 2021 geldt dat Maartje zodra dat mogelijk is zal terugkeren naar Koni om samen met Shoba
en Chetena Koni opnieuw op te starten. Dat zal veel vergen van allen, omdat het op dit moment
nog totaal onzeker is of er gebruik kan (en mag) worden gemaakt van vrijwilligers.
Conclusie voor 2022:
Het is een illusie om op dit moment een concreet jaarplan 2022 te schrijven.
Alle energie zal gericht worden op de wederopbouw Koni. In eerste instantie zal Maartje en de staff
zich focussen op de herstelwerkzaamheden rondom Koni. Daarnaast ligt de focus ook op de
opvoeding en scholing van de kinderen. Deze hebben thuis geen scholing kunnen ontvangen
daardoor er een grote achterstand is ontstaan.
Verder zal het veel energie vragen om de kinderen die nog moeten komen “op te sporen” en terug
te halen. Ook zal Maartje en de staff zich richten op de nieuwe kinderen die zullen komen. Er zijn
de laatste 2 maanden al meerdere aanvragen gedaan voor nieuwe kinderen. Aangezien er nog maar
1 teacher aanwezig is en we Koni nog op zoek is naar een extra helper-vrouw is het niet
verantwoord te veel nieuwe kinderen aan te nemen op dit moment.
En zodra dat allemaal is gelukt zal alle energie gericht worden op het opnieuw inrichten van de
programma’s en verdere activiteiten. Maar dit zal niet concreet kunnen zonder de kinderen opnieuw
aan de situatie te laten wennen en weer te acclimatiseren in het tehuis.
Maartje zal zich de aankomende maanden vooral gaan richten op het trainen van de teachers.
Aangezien Maartje in de toekomst van plan is om niet 12 maanden per jaar meer in Koni te
verblijven is dit nu een van de prioriteiten. Afgelopen week (14 februari) is er een nieuwe teacher
aangesteld.
De vrijwilligers:
Aangezien het nog niet mogelijk is voor toeristen een visum aan te vragen voor een langere periode,
zal het lastig zijn vrijwilligers te vinden. In maart komt er een logopediste uit Nederland die al
eerder is geweest ons team versterken samen met haar zoon. Dus dat is fijn. In april zal de moeder
van Maartje weer komen om het team te versterken. Vanaf 16 april tot eind mei heeft Koni
zomervakantie. Wellicht zijn de omstandigheden omtrent visa in juni weer verbeterd.
Tot slot:
Ondanks dat Koni bijna 18 maanden gesloten is geweest en er niet of nauwelijks contact is geweest
met de kinderen, gaat de wederopbouw buiten gewoon goed. Er is een afscheid gehouden voor de
kinderen die (nog) niet zijn terug gevonden of gekomen en worden zij dagelijks herdacht in Koni. De
saamhorigheid is voelbaar in Koni. De staff, de kinderen en ook ikzelf zitten weer in het oude ritme
en ondanks de omstandigheden lijkt het soms alsof Koni nooit gesloten is geweest.
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