2017 was het jaar van opbouwen. We zijn twee grote projecten gestart. Beide komen moeizaam van
de grond. Het eerste project is geïnitieerd door Ronella Ras en Michiel van Breugel. Het project
heeft de naam Keep Madanpur Clean gekregen. In samenwerking met twee scholen hebben we de
belangrijkste wegen in het dorp afvalvrij gemaakt. Ondertussen zijn er ook contacten gelegd met
andere organisaties die in de stad hetzelfde werk doen en met recycling bedrijven. Helaas haakten
beide scholen af. Gelukkig betekent dit niet het einde van het project maar wel een drastische
koerswijziging zodat we in kleine stapjes mensen bewust kunnen maken hoe ze kunnen bijdragen
aan een schonere leefomgeving. Dit jaar hebben we een afvalton bij ons huis geplaatst. Moeder
wijst iedereen erop dat daarin het afval gedeponeerd moet worden. Ook wordt afval niet langer in
het vuur gegooid of in de grond gedumpt. We merken dat dit een positieve werking heeft op andere
dorpsbewoners.
Voor 2018 hebben we daarnaast nog een ander plan: kinderen krijgen van Ram computerles in ruil
voor het meenemen van afval. De grote vraag blijft hoe we mensen bewust kunnen maken om
anders met afval om te gaan.
Het tweede project is Vrouwen vrijheid. Het is een voorlichtingsprogramma over menstruatie voor
jongens en meisje en vrouwen die al kinderen hebben. De eerste stappen zijn gezet: de tekst voor
het boek is geschreven, een illustrator en ontwerper hebben hun medewerking toegezegd. Daarnaast
zijn de eerste wasbare pads zijn gemaakt. In 2018 hopen we van start te gaan.
Een grote verandering is dat Ram na zijn examens in Madanpur is gaan wonen. Door zijn
aanwezigheid merken we dat ons Children guest home ineens serieus wordt genomen. Hij wordt
steeds vaker benaderd om hulp te bieden. We hopen dat eind volgend jaar 10 kinderen bij ons in
huis wonen.

