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Verboden gebied
Lange tijd mocht je als buitenlander niet in
Noordoost-India komen. Dat duurde tot de jaren
1970 in de vorige eeuw. Vooral het gebied in de
Himalaya dat grenst aan China was verboden.
Ook priesters, paters en zusters van de katholieke
kerk waren niet welkom. Nu is dat anders. In het
noordoosten van India werken nu veel zusters en
priesters. Zij helpen om de mensen een beter leven
te geven. Bijvoorbeeld door scholen te bouwen
en les te geven. Of door naar de bergdorpen in de
Himalaya te gaan en voor de zieken te zorgen.

India is een groot land met meer dan een
miljard inwoners. In het noordoosten ligt een
bijzonder gebied. Het ligt een beetje apart van
de rest van het land. Ze noemen het wel de
‘zeven zussen’, in het Engels ‘Seven Sisters’.
Dat komt omdat het gebied bestaat uit zeven
deelstaten. Er leven veel verschillende volken
en er zijn wel 220 officiële talen. Dat maakt het
samenleven niet altijd gemakkelijk. Sommige
volken willen onafhankelijkheid en voelen zich
achtergesteld bij de rest van het land.

PAKISTAN
Hier ligt
het dorp
Yangte

NEPAL

Lieve God,
ik hoor uw stem.

NOORDOOSTINDIA
BANGLADESH

Gebed uit India
Ik hoor uw lied

MYANMAR

Overal waar ik ga,
hoor ik uw woord.
In de lucht en in de wind,
in het ruisen van de bladeren aan de boom

INDIA

Golf van
Bengalen

en in het kabbelen van een beekje

Arabische
Zee

hoor ik uw lied.
Amen.

School
De school in het bergdorp Yangte heeft geen
computers of digiborden. Maar de kinderen en hun
ouders zijn blij dat er een school is. Want dat betekent
dat de kinderen later een beroep kunnen kiezen en
een baan krijgen. Ze willen graag een nieuwe school
bouwen. Het is wel moeilijk om leraren te vinden voor
de school. Het dorp Yangte ligt erg afgelegen in de
Himalaya.

Thee
In Assam, een van de zeven deelstaten zijn
veel theeplantages. De helft van de Indiase
thee komt hier vandaan. Over de ontdekking
van thee bestaat een legende. De Chinese
keizer Shennong zou al in 2737 voor
Christus de smaak ontdekt hebben.
Terwijl hij uitrust onder een boom, valt een
blaadje thee toevallig in kokend water.
De keizer probeert de drank en vindt
hem heel lekker.

Zusters in
de Himalaya
De ‘Touring Sisters’ gaan naar de meest afgelegen
dorpen in de Himalaya. Ze noemen zich zo omdat
ze veel onderweg zijn. Ze blijven dan een paar
weken bij de mensen, helpen hen, zorgen voor de
zieken, en bidden met elkaar.

Milieuvervuiling
In Meghalaya, een andere deelstaat,
werken mensen in de kolenmijnen.
Het is gevaarlijk werk. Er gebeuren
vaak ongelukken. En het zorgt ook
nog eens voor milieuvervuiling.
Het water van de rivier is besmet en
er zitten zware metalen in. Daardoor
zijn de kinderen hier vaak ziek.

Wat kun jij
doen voor de
kinderen in
NoordoostIndia?
Kijk voor meer
informatie over
Noordoost-India
op onze website
www.missiokids.nl
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Help jij mee?

In het eerste weekend van
oktober vieren we in de
katholieke Kerk Wereldmissiedag
van de kinderen.
Dit jaar is dat op 5 en 6 oktober.
Overal ter wereld helpen kinderen
andere kinderen. Dat doen
ze door van hun zakgeld een
beetje opzij te leggen en in het
spaarzakje van MISSIO te doen.
Dat kun jij ook doen!
Dit jaar helpen we de kinderen
in Noordoost-India.

