VERSLAG BEZOEK AAN BAALE MANE 2017
In december 2017 ben ik weer in Baale Mane geweest. Mary had de meiden die in de stad wonen
gevraagd om in het weekend naar Baale Mane te komen. Dat was een bijzondere verrassing om deze
meiden, die ik vanaf het begin (2009) ken, weer te spreken. Nandini doet een internship bij een
reisorganisatie en Pallavi werkt als accountant bij een vertaalbedrijf. Vanitha is teamleider bij een
bedrijf dat onder andere ontwerpen voor de vliegtuigindustie maakt. Het is mooi om te zien hoe de
meisjes uit 2009 zijn gegroeid tot sterke jonge vrouwen. Onderaan dit verslag ga ik verder in op het
verhaal van Chaitra.
Ook Kavitha en haar gezin kwamen op bezoek. Praveen (2 jaar) genoot van de aandacht van de
meisjes die nu in Baale Mane wonen.
Er zijn afgelopen jaar 10 nieuwe meisjes in Baale Mane komen wonen. Het viel mij op dat de oudere
kinderen nu meer voor de jongere zorgen. Bovendien werken de meiden nog steeds in teams,
waardoor ze meer hun eigen keuzes kunnen maken en inbreng hebben in het reilen en zeilen in
Baale Mane.
Ik heb deze keer gekozen om een beeldverslag te maken. Eén beeld zegt meer dan duizend woorden.

Het verhaal van Chaitra
Chaitra was 6 jaar toen ze begon te werken. Vanaf haar 12e heeft ze in Baale Mane gewoond.
Ze is nu 22 en werkt sinds vorig jaar bij GiftAbled, een Indiase sociale onderneming die werkt met
kinderen en volwassenen met een beperking. Chaitra zet haar creativiteit in voor de ontwikkeling van
middelen voor blinden. Ze heeft onder andere een Rubic’s kubus voor blinden gemaakt.
GiftAbled helpt ook mensen met een beperking aan werk. Ze maken mooie, unieke producten.
Deze producten verkopen wij sinds dit jaar op evenementen.

Chaitra in 2009 (rechts op de foto)

Chaitra in 2017

