
REISVERSLAG BEZOEK AAN BAALE MANE 2015 

 

18 augustus 2015 

Namaste, 

 

Ik ben in Baale Mane, de laatste stop van deze reis. Het is heerlijk om weer bij de meiden te zijn!  

En bijzonder om te ervaren dat ze me nog herkennen. Renu zingt nog steeds “Hakuna Matata” als ze me ziet; ik 

heb haar dat liedje 4 jaar geleden geleerd (smeltsmelt…). 

 

Eerst nog even terug naar een paar dagen Bangalore. Ik ben bij de projecten van Karen (http://planethope.nl) 

geweest. Ik heb Karen (uit Rotterdam) hier in 2011 ontmoet. Ze was deze keer net vertrokken uit Bangalore. 

Haar man Paul is wel nog hier. Ik heb met hem afgesproken in het restaurant dat ze 2 weken geleden hebben 

geopend. Eén van hun projecten is een hotelopleiding voor “underprivillaged” jongeren. De eerste groep is dit 

jaar afgestudeerd en werkt nu oa in het nieuwe restaurant. Een mooie plek met heerlijk eten! Paul en Karen 

hebben ook aangeboden dat meiden van Baale Mane van harte welkom zijn op de opleiding. Deze week verder 

uitzoeken wie hiervoor interesse/talent heeft. 

Daarnaast hebben zij ook een huis waar ze meiden opvangen. Daar zijn we natuurlijk ook even gaan kijken. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik ben ook bij Kavitha geweest. Was erg gezellig, maar ook wel een beetje vermoeiend. Ik was gast, dus mocht 

niets doen. Toch maar begonnen met groente snijden, toen mocht ik dan eindelijk ook een beetje helpen. 

Zoontje Praveen van ruim 2 maanden is een schatje! Een stevig Indiaas manneke met glanzend dik zwart haar 

(3,7 kg (!) bij geboorte).  Ik vind Indiase jongetjes wel prinsjes, hoor! Als Praveen een kik geeft, dan wordt hij 

opgepakt en krijgt hij eten of op z'n minst aandacht. En er was ook nog een broer en een vriend van Anbu (de 

man van Kavitha) in huis, dus aan aandacht geen gebrek ;-). Ik ben natuurlijk zelf geen moeder. Volgens mij 

gaat het in Nederland toch allemaal wat anders: toch meer rust, reinheid, regelmaat. Mooi om te zien dat de 

mannen wel helpen in de huishouding en als baby sitter. Is niet vanzelfsprekend in India. 

 

 



Kavitha geniet enorm als moeder, hoewel ze het ook vermoeiend vindt. Praveen maakt soms korte nachten, of 

slaapt helemaal niet... We hebben een paar gezellige dagen gehad, met 5 volwassenen en een baby in een 

piepklein huisje.  

Ze hebben me ook caram, een Indiaas spel, geleerd. Ik vond het bijzonder om het leven van een jong Indiaas 

gezin van zo dichtbij te mogen meemaken. 

 

Hoogtepunt van dit familiebezoek was een bezoek aan de bloemenshow tgv Independence Day. Heel 

Bangalore en verre omstreken gaat daar met de hele familie heen, dus wij ook. De bloemenshow is in een kas 

in een groot park. Voor de kas stond echter een heeele lange rij. Daar zijn we maar niet aangeschoven, zeker 

niet met zo’n kleine ukkepuk. Ik bleek voor de Indiërs ook een goed alternatief voor de bloemen te zijn: hele 

hordes wilden met mij op de foto! 

 

 

 

  



 

 

 

 

20 augustus 2015 

De meiden zijn naar school en er is weer stroom, dus gauw ff een berichtje naar Nederland. De stroom valt 

regelmatig uit en je weet nooit wanneer het gebeurt… 

 

In mei zijn twee nieuwe stafleden uit UK gestart. Emily houdt zich o.a. bezig met de externe betrekkingen en 

Tiggy is verantwoordelijk voor de fondsenwerving. Belangrijke contactpersonen dus! Fijn om deze meiden nu 

persoonlijk te ontmoeten en ideeën te delen.  

 

Emily heeft een weekje vrij. Zondag was ze hier met twee vriendinnen. De meiden hebben opgetreden met 

zang en dans. Genieten!! En we hebben allerlei spelletjes gedaan. Was erg gezellig! 

 

Overdag zijn de kinderen naar school. Mary heeft me bijgepraat over de organisatie ontwikkelingen. Ze zetten 

steeds weer nieuwe stappen, goed om te horen! En het is ook te merken dat het allemaal wat beter is 

georganiseerd. Een belangrijke verandering is dat Mary zich helemaal richt op het welzijn van de meiden in 

Baale Mane en dat Emily en (Indiase) Vanaja zich focussen op de zelfstandigheid van de meiden die Baale Mane 

verlaten. Ik vind dit een hele goede knip in de taken van Mary. De meiden zijn ook steeds meer betrokken bij 

het reilen en zeilen in Baale Mane. Met de meiden die in de stad wonen wordt een contract gesloten waarin 

staat wat hun verantwoordelijkheden zijn en wat ze van Baale Mane mogen verwachten.  



Andere positieve ontwikkeling: het eten! De kinderen krijgen nu iedere dag fruit (en in het weekend 2 soorten). 

Verder vaker ei, kip en vis. En veel meer groente. Dat zie je ook aan de meiden: ze zien er veel gezonder uit! En 

dat heeft natuurlijk ook effect voor hun verdere ontwikkeling. 

 

‘s Avonds help ik de meiden o.a. met huiswerk Engels; bij Kannada opgaven (lokale taal) kan ik helaas nog niet 

helpen. 

Saritha kwam me gisteren trots laten zien dat ze een 10 voor haar huiswerk Engels had. Kleine moeite, groot 

plezier :-) 

De opgave van Nagalaksmi was wat ingewikkelder: ze moest 50 “countable” en 50 “uncountable” woorden 

bedenken (ik weet niet eens hoe we dit in het Nederlands noemen). De dingen die je kunt tellen (“countable”), 

dat was makkelijk.  

Maar die “uncountable”…. – zoals “sky, love” etc – daarover hebben we een nachtje moeten slapen. We 

hebben vanochtend het lijstje afgemaakt, met hulp van vier andere meiden. Was leuk om dat samen te doen. 

Ik hoop dat ze dat in de toekomst ook vaker doen. Ze zijn in ieder geval heel goed om het huiswerk van elkaar 

over te schrijven ;-) 

 

Maandag was Fatima even hier. Zij is één van de meiden die ik in 2009 als tiener heb ontmoet. Ze werkt sinds 

vorige week in een chique schoonheidssalon in Bangalore. Was mooi om te zien hoe trots ze over haar eerste 

week vertelde! Zij is de 3e die een baan heeft en nu echt op eigen benen staat. Daar doen we het tenslotte 

allemaal voor!  

Mary en ik gaan in het weekend de meiden opzoeken die in de stad wonen en studeren.  

Maar het zijn niet allemaal succesverhalen: Mary heeft gisteren een stevig woordje met Giridja gesproken. 

Giridja heeft een baan in de beveiliging van de “Taj West End”, een prachtig 5 sterren hotel, geweigerd. Ik denk 

dat dit echt een gemiste kans is! Ik vraag me ook af of ze zich voldoende bewust is van de kans die ze krijgt. 

Mary heeft haar weten te overtuigen van het belang van deze functie en de toekomstmogelijkheden die dit 

bedrijf biedt. Het is nu even afwachten of Taj West End haar een tweede kans geeft. 

 

Het ontbijt staat klaar. Iedere keer weer een verrassing welk heerlijk eten de kok nu weer heeft gemaakt! 

Dus ik ga afsluiten. 

  



Update van Mary 

10 personeelsleden 

• 3 caretakers 

• 3 part time tutors (bijles Maths, English, Accountancy) 

• accountant/administratie 

1x/mnd rapportage voor auditors etc door part time accountant 

• kok, helper van de kok en de tuinman komen uit het dorp 

• Vanaja eerste vervanger van Mary 

 

Meiden 

40  in Baale Mane 

9  studeren en wonen in PG in Bangalore 

4  hebben baan 

3  zijn getrouwd 

10 zijn terug bij familie 

 

 



25 augustus 2015 

Update uit Baale Mane (e.o.): 

• 5 sterren hotel Taj West End heeft Giridja 2e kans voor een baan gegeven. En die heeft ze op haar 

eerste werkdag meteen verknald. Stomstom! Ik hoop dat Taj West End haar niet als voorbeeld van de 

Baale Mane meiden ziet; 

• Giridja heeft wel zelf een andere baan gevonden bij een callcenter; 

• vorige week gemerkt dat de uitspraak van het Indiase Engels toch echt anders is dan dat van mij: ik 

werd regelmatig gecorrigeerd als ik een woord spelde of hardop voorlas; 

• ook weer iets geleerd over het Indiase schoolsysteem: ik had met een meisje een Engelse tekst 

gelezen. Aan het eind van deze tekst stonden een paar vragen. Ik dacht dat die ook onderdeel van het 

huiswerk waren. Nee, de leraar zou de dag erna de antwoorden op de vragen vertellen, daar hoefden 

wij ons niet mee bezig te houden…; 

• gisteravond heerlijke hoofdmassage gehad van Fatima! Toch handig dat één van de Baale Mane 

meiden schoonheidsspecialiste is ;-) 

• met kokosolie in het haar gaan slapen; care taker Vanaja was vanochtend helemaal blij dat mijn haar 

nu zo mooi glansde en zo “smooth” aanvoelde. Nu weet ik niet of dit een voorbeeld van verkeerd 

vertalen was of dat ze het echt zacht vond; ik vond het vooral vet! 

• ik denk dat Vanaja vooral ook blij was dat mijn haar duidelijk was gekamd: vorige week durfde ze na 4 

dagen te vragen of ik mijn haar wel had gekamd ;-) 

(bij eerdere bezoeken was er altijd wel een meisje dat “spontaan” mijn haar kamde, liefst met een 

luizenkam…); 

• zaterdag met Mary en haar vriendin Vanaja gaan shoppen. Er waren verkiezingen in Bangalore. Mary 

zei eerst dat het te druk was om de meiden in de stad op te zoeken en dat bij de verkiezingen ook vaak 

rellen zijn. Maar we zijn toch naar de stad gegaan en het viel allemaal reuze mee. Opkomst 33%, 

uitslag wordt vandaag bekend; 

• gisteren in Bangalore gaan ontbijten bij vrienden van Hannemarie (mijn oud-collega uit Winterswijk 

die in Bangalore heeft gewoond). Zijn we in NL toch niet echt gewend om mensen uit te nodigen voor 

een ontbijtje, zou je toch eens moeten proberen (wel na 9.00 uur) ;-) 

Waren leuke mensen! Ook nog gezellig blijven lunchen. En Babu vroeg of ik een stukje in zijn auto 

wilde rijden. Nou, mag ik bedanken ;-) 

• hoewel, misschien moest ik gewoon vertrouwen hebben dat er niets zou gebeuren en achter het stuur 

kruipen:  

zondag hadden we nl visite van Georgina, een 78 jarige (wijze) dame, die ik in 2009 hier heb ontmoet. 

Zij is erg betrokken bij Baale Mane. Ze komt regelmatig buurten met iets lekkers en geeft de meiden 

(en Mary) ook wijze raad. Ze had salade gemaakt, met behulp van de Baale Mane keuken. Omdat de 

kok (ongezond) water uit de kraan had gebruikt om de groenten te wassen, heb ik de salade laten 

staan (hoewel het er allemaal erg lekker uitzag!). Georgina is wijs genoeg om uit te leggen waarom ik 

haar heerlijke salade niet at.  

Haar antwoord: “just have faith that you will not be sick”. Ik geef in dit geval toch de voorkeur aan 

mijn gezonde verstand (en mijn Indiase reiservaring tot nu toe) en de wijsheid van de Engelsen: “peel 

it, cook it or leave it!”; 

• Georgina is echt een fantastische kok! Ze komt oorspronkelijk uit Kerala. Eén van haar super recepten 

is een kokosnoot soufflé. Uit 2 kokosnoten haalt ze 4 verschillende soorten kokosmelk/-water (ik wist 

niet eens dat dat kon!). Was erg lekker! 



De tijd vliegt voorbij! Nog een paar dagen en ik zit alweer in het vliegtuig naar huis, met een schat aan 

ervaringen en waardevolle herinneringen. 

 

Hartelijke groet en tot ziens, 

Nicolle 


