
Van father Joaquín Castiella 

Ik ben father Joaquín Castiella, al 55 jaar missionaris in India en een van de begunstigden 

van Shisha Seva. Die organisatie doet schitterend werk door het ondersteunen van 

onderwijs voor honderden arme Indiase jongens en meisjes in vele lagere scholen, 

technische scholen, missieposten… Shisha Seva doet dat werk met uw steun. Dankzij u, de 

sponsors, kunnen die kinderen degelijk onderwijs krijgen. 

U vraagt zich wellicht af wat er met dit project, met die kinderen is gebeurd de voorbije twee 

jaar, toen de coronapandemie het vervoer, de bedrijven, de communicatie lam legde. Het 

was een heel moeilijke tijd voor iedereen. Ik kan vooral getuigen over wat er in India 

gebeurde met de werkende mensen en de armen van wie de kinderen bij ons onderwijs 

krijgen. 

Toen de situatie acuut werd, vaardigde de overheid onmiddellijk een algemene lockdown uit: 

alle bedrijven dicht, alle transport opgeschort, alle scholen gesloten en de kinderen naar huis 

gestuurd. Dat duurde ruim anderhalf jaar.  

Ook de kinderen van onze scholen bleven thuis. Maar de leerkrachten kwamen wel, en zij 

probeerden de richtlijnen van de overheid te volgen door online onderwijs te geven. Zoals ik 

nu tegen een tablet zit te praten, zag ik leerkrachten in een lege klas enthousiast les staan 

geven voor een smartphone, in de hoop dat ergens in die afgelegen dorpen een kind naar 

hen zou luisteren. Maar in die dorpen is er geen internet, geen wifi. En als er in het gezin een 

mobiele telefoon is, neemt de vader die mee naar zijn werk. De werkelijkheid is dat al die 

kinderen lange tijd geen onderwijs konden volgen.  

Dat was niet het enige probleem. Die arme gezinnen hebben geen reserves, geen 

spaargeld, niet eens een koelkast om eten te bewaren. Toen door de pandemie werk en 

inkomen wegvielen, zaten zij binnen de kortste keren zonder eten. Daarom trokken vanuit al 

onze missies mensen naar de dorpen om die families te bevoorraden. Ook Shisha Seva 

hielp daarbij, zodat de mensen konden overleven.  

Vanwege de strenge lockdown moesten wij, zoals de andere missies, aan de overheid een 

speciale toelating vragen om met één voertuig en vier mensen naar de dorpen te mogen 

rijden. Alle paters en zusters die betrokken zijn bij het onderwijs, waren die dagen bezig met 

voedselprogramma's. Toen na twee maanden onze voedselvoorraden op geraakten, kwam 

er hulp uit onverwachte hoek. Een islamitische ngo, van wie de mensen blijkbaar gezien 

hadden hoe dorpelingen in nood, weduwen, kroostrijke gezinnen kwamen aanschuiven bij de 

jeep van de missie, stuurde ons – zonder dat wij erom gevraagd hadden – een vrachtwagen 

vol voedselpakketten van 20 kilo elk. Zo konden we weer anderhalve maand verder. 

Dit was de realiteit in India tijdens de ergste corona-maanden. Maar sinds maart 2021 kreeg 

men vooral in Noord-India de pandemie stilaan onder controle. Want terwijl de bevolking 

aanvankelijk weigerachtig stond tegenover vaccinatie, vanwege bijgeloof en negatieve 

geruchten – zoals "Van dat vaccin ga je dood!" - veranderde dat, deels ook door ons werk. 

We gingen van huis tot huis om de mensen te overtuigen. Zelf liet ik me als een van de 

eersten vaccineren, als voorbeeld en om de mensen te tonen: "Zie je wel, ik ben niet dood 

en ook niet van plan om dood te gaan!" 

Gelukkig produceert India zelf vaccins, in die mate dat het ook kan exporteren. De 

meerderheid van de Indiase bevolking is nu gevaccineerd. Misschien samen met het klimaat 

en het feit dat je in India buitenshuis leeft, is dat de reden waarom het virus zich niet verder 

verspreidt. Feit is dat er in India geen vrees voor covid bestaat: het wordt niet meer ernstig 

genomen, wat misschien niet zo goed is… En terwijl tijdens de lockdown het dragen van een 



mondmasker verplicht was, zijn die maskers vandaag vooral nuttig als bijverdienste voor de 

politie: die houdt je tegen en geeft je 200 roepie boete als je zonder masker rondloopt. En 

dus dragen veel Indiërs een mondmasker om hieraan te ontsnappen, al houden ze het ook 

wel op in binnenruimten, banken en zo. In onze missieposten hebben de scholen een 

boarding of internaat. De kinderen gaan niet naar buiten, er komen geen mensen binnen, en 

dus dragen de kinderen er geen masker. Dat doen ze wel als ze terugkeren naar hun dorp. 

Wat jullie wellicht niet zullen weten, is dat ook de post in India volledig is stilgevallen. Vooral 

dan de post van en naar het buitenland, want er zijn nog geen commerciële internationale 

vluchten. En in India zelf doen de postbodes hun rondes niet, uit schrik voor covid.  

Velen onder u zullen zich dus afvragen of de hulp nog nodig is, of de kinderen weer op 

school zijn en kunnen studeren… Ik kan u verzekeren dat dit het geval is. Hun schoolse 

kennis heeft natuurlijk geleden onder de situatie. Leraren zeggen me dat hun werk van het 

voorbije anderhalf jaar verloren is, omdat online lesgeven niet uitvoerbaar bleek: de school 

heeft daarvoor niet de faciliteiten, de kinderen hebben geen eigen mobiele telefoon of laptop. 

Al die kinderen hebben dus al die tijd geen onderwijs gekregen. Toen ze in maart 

terugkeerden, begonnen de leraars geduldig weer op te bouwen wat was ingestort. Maar 

wees gerust: de scholen zijn open, de kinderen zijn terug.  

En omdat er in India gelukkig niet echt sprake is van een derde (!) golf, is er geen lockdown. 

De mensen kunnen vrij bewegen. De overheid onderzoekt momenteel welk vaccin er onder 

welke voorwaarden kan worden toegediend aan kinderen. Diverse laboratoria in India testen 

welke dosis kinderen het best beschermt.. Ze kunnen immers covid hebben zonder het te 

weten, en de ziekte toch overdragen naar anderen. Voor kinderen is covid geen dodelijke 

ziekte, maar ze kunnen hun ouders en grootouders besmetten.  

We hopen in elk geval dat we deze pandemie onder controle krijgen, zodat het werk van 

onze missieposten én van Shisha Seva hervat kan worden zoals het voordien was: aan de 

armste kinderen degelijk onderwijs bieden dat voor hen de mogelijkheden opent op goede 

jobs en een beter leven. 


