Abba Child Care International
ABBA CHILD CARE (korte geschiedenis)
Het prille begin
Bewogen met het lot van de allerarmsten
begon Jaap Dieleman zijn Indiase vrienden te
helpen met de zorg voor de straatkinderen,
de wezen en vondelingen die soms op de
stoep of in een kerk werden achtergelaten.
Vanuit bewogenheid besloot hij een kinderhuis te laten bouwen in het stadje Guntur aan de
oostkust van India. Al gauw waren er 100 kansloze kinderen die hier weer een hoopvolle
toekomst kregen. Zie hier het eindrapport van dit project.
St. Abba Child Care - 2010
Om de visie en projecten in goede banen te leiden werd er een
stichting in het leven geroepen, zodat giften en donaties fiscaal
aftrekbaar zouden zijn en er een gedegen verantwoording zou zijn.
Op 18 oktober 2010 werd St. Abba Child Care een feit. Sindsdien
worden alle activiteiten en projecten vanuit deze organisatie gedaan.
Stroomversnelling
Al snel kwam het werk in een stroomversnelling want samen met onze Indiase partner, Kingsly
Lazarus van “Sharing Hands”, werd er niet alleen zorg verleend aan de ± 200 kinderen in het
eerste kinderhuis in Chennai, maar ook aan de ± 100 kinderen in Guntur, Andhra Pradesh.
Later kwamen daar nog eens 380 kinderen uit Orissa en 420 uit Rajasthan bij. Alles bij elkaar
waren dat meer dan 1000 kinderen in vier verschillende staten. Het werk groeide harder dan
we aankonden, met meer dan 1000 kinderen in vier locaties over heel India. Vanwege de
snelle groei in Rajasthan wilde we daar een ‘kinderdorp’ bouwen met zo’n 40 huisjes waarin
elk 25 kinderen met begeleiders zouden wonen. Maar vanwege oppositie en op advies van
lokale partners hebben we dit project afgebroken en kregen een heel nieuwe strategie.
Familie-georiënteerde kinderzorg
We werden ons bewust dat een kind niet alleen een dak, eten, onderwijs en medische zorg
nodig heeft, maar vooral ook de liefde van een vader en moeder. Vanuit dat besef groeide een
nieuwe strategie om de kinderen in adoptiegezinnen te plaatsen. Arme Dalit-gezinnen
stonden open om deze kansloze kinderen een thuis te bieden en wij boden deze arme
gezinnen wederkerig hulp door hun een stukje land in bruikleen te geven waarom ze een eigen
bestaan kunnen opbouwen. Dit idee hebben we verder uitgewerkt en zo ontstond de slogan:
“Geef een kind een familie en die familie een toekomst”.
Abba Family Homes
In eerste instantie kochten we 6 hectare land waarop
zo’n 300 gezinnen een nieuw bestaan hebben gekregen.
Anno 2016 hebben we inmiddels meer dan 12 hectare
land, verdeeld over diverse locaties, waarop in totaal
ruim 600 gezinnen een nieuwe toekomst hebben gekregen en dus ook 600 weeskinderen deel
zijn geworden van een familie. We noemen dit project: “Abba Family Homes”.
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Schoon drinkwater
Water is een fundamentele behoefte. En in het gebied waar de Dalit-adoptieouders wonen
ontbrak dit. Zo ontstond de visie om in de dorpen waar we werkzaam zijn een waterbron te
slaan. Met de financiële hulp van een vriend is er geboord naar grondwater dat via een pomp
in een tank wordt opgeslagen zodat men via een kraantje schoondrinkwater kan tappen.

Levend Water Festival
Om dit met de dorpsbewoners te vieren dat ze de beschikking
hebben gekregen over schoon drinkwater, hadden we een festival
georganiseerd en noemden dit het “Living Water Festival” Tijdens
dit festival hebben we 10.000 waterpotten uitgedeeld aan de
allerarmsten, want hoe moet je anders water uit de bron mee naar
huis nemen? En zo hebben we ze verteld over onze drijfveer van
Gods liefde die ons bewogen had om dit voor hen te doen. Velen
wilde meer weten over ‘onze God’ die hen zo geholpen had. En zo
ontstond de visie voor een multifunctioneel centrum in elk dorp.
Multifunctionele dorpshuizen
Deze multifunctionele dorpshuizen zouden
doordeweeks dienst kunnen doen als schooltje
waar de kinderen les krijgen. In de avond
kunnen de ouders geleerd worden over
hygiëne, family-planning, de vrouwen les
krijgen
in
naaien,
de
mannen
in
landbouwtechniek etc. Op gezette tijden kan
een arts er spreekuur houden en medicijnen
verstrekken en op zondag kan het gebouw
dienstdoen als kerk waar we ze leren over de
God die ons geïnspireerd heeft om dit alles te doen. Verder is er een depot met hulpgoederen
en bij elk dorp slaan we ook nog een schoondrinkwater voorziening. Een prachtig integraal
concept.
Dit plan werd geboren in 2013 en is gestart in 2014. Inmiddels (eind 2016) zijn er 26 van deze
dorpshuizen gerealiseerd die al op volle toeren draaien en een zegen zijn voor de lokale
bevolking. In diverse dorpshuizen zijn we nu ook begon met naaischooltjes om de
ongeletterde vrouwen te leren naaien zodat ze zelf ook kunnen bijdragen aan de zorg voor
hun kinderen. Inmiddels zijn er al zo’n 7 naaischooltjes.
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Mobiele medische kliniek
Naast schoondrinkwater is medische zorg een andere belangrijke
primaire levensbehoefte. Om in dit achtergestelde gebied hieraan
te voldoen hebben we met de hulp van sponsors een medische
mobiele kliniek gekocht van waaruit we de meest afgelegen dorpen
kunnen bereiken en primaire medische zorg en medicatie kunnen
bieden, tevens kan deze auto dienen als ambulance om in geval van
nood mensen naar het ziekenhuis te vervoeren.
Onderwijs
In de gerealiseerde dorpshuizen zijn nu ook schooltjes gestart waar de kinderen uit het dorp
onderwijs krijgen. Zonder onderwijs is er nauwelijks enig toekomstperspectief voor deze
kinderen maar nu kunnen ze zich ontwikkelen en ontplooien.
Overige activiteiten
Naast de genoemde activiteiten hebben we ook
nog de zorg voor een aantal weduwen, die we
helpen in hun levensonderhoud. Want veel
weduwen zijn in India verstoten. Verder bezoeken
we ook elk jaar de melaatsen-kolonie waar onze
partner Sharing Hands nu wekelijks iemand stuurt
om hun wonden te verzorgen. Begin 2016 mochten
we hen een nieuwe waterpomp geven voor hun
drinkwater, want die was stuk. Zelden heb ik zulke
dankbare mensen ontmoet want de melaatsen
worden in India over het algemeen gemeden als de
pest. De angst om besmet te maken speelt hierbij een grote rol, met het gevolg dat het hen
bijzonder kwetsbaar maakt. Een vergeten groep die onze zorg en liefde waard is. Bij ons
bezoek hebben we eten, zeep, tandenborstels, dekens, etc. en een hoop knuffels gegeven. Op
de foto ziet u mij hier met mijn vriend Ambrosius.
Slotconclusie
Dit zijn de kids waar we het voor doen.
Uiteraard is dit een korte samenvatting
van alles wat we doen. Er valt nog zoveel
meer te vertellen wat ongezegd en
ongeschreven is gebleven. Feitelijk
zouden we er een dik boek mee kunnen
vullen. Voor wie meer wil weten, u de
site bezoeken, waar u filmpjes,
nieuwsbrieven, projecten, magazines
etc. kunt inzien en downloaden. Onze
website is: www.abbachildcare.org
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Kort overzicht van de geschiedenis van Abba Child Care
2008 – Spontaan initiatief voor de bouw van eerste kinderhuis in Guntur
2009 – Sponsorprogramma gestart om sponsorouders te vinden voor de kinderen
2010 – Oprichting St. Abba Child Care - projecten worden daarin ondergebracht
2011 – Groei i.s.m. Sharing Hands naar meer dan 1.000 kinderen in 4 locaties door heel India
2012 – Begin Abba Family Homes (AFH) – kinderen worden in adoptiegezinnen geplaatst
Aankoop 6 hectareland voor adoptiegezinnen en start landbouwcoöperatie t.b.v. AFH
November 2012 - bouw 50 watervoorzieningen in 50 dorpen
Feestelijke viering met de dorpsbewoners tijdens het Living water festival
2013 – Lancering visie voor multifunctionele dorpshuizen
2014 – Start bouw eerste 3 multifunctionele dorpshuizen
Aankoop meer land voor adoptieouders. Bouw koeienschuur
2015 – Officiële opening eerste 3 dorpshuizen
Aanschaf Mobiele Medische Kliniek
Start bouw volgende 8 multifunctionele dorpshuizen
Uitdelen 1000 noodhulp-pakketten vanwege zware overstromingsramp
2016 – Officiële opening 8 nieuwe dorpshuizen
Start bouw 15 nieuwe dorpshuizen –inmiddels 21 voltooid
Aanschaf nieuw land t.b.v. 140 nieuwe adoptiegezinnen
Planning 2017-2018
Inmiddels hebben we zo’n 12,5 hectare land waar 600 families, die een kind hebben
geadopteerd in hun gezin, een zelfstandig bestaan hebben gekregen.
Voor het einde van dit jaar zijn er 26 multifunctionele dorpshuizen gerealiseerd die een
grote zegen zijn voor de arme, vaak gediscrimineerde Dalit bevolking.
In de komende 2 jaar willen we de overige 24 dorpshuizen realiseren, het landbouwproject
verder ontwikkelen en helpen om de lokale economie zelfvoorzienend te laten worden.
Verder zoeken we fondsen voor de leerkrachten, artsen, en voorgangers.
Totale kosten € 500.000,- We hebben voor dit doel 500 aandelen van €1.000,- uitgegeven.
Jaap Dieleman
St. Abba Child Care
Boomkleverlaan 263
3893JW- Zeewolde
info@abbachildcare.org
Mobil: 0624397654
Site: www.abbachildcare.org
Bank: ING IBAN: NL85INGB0005892986
BIC: INGBNL2A
INCASSO ID: NL40ZZZ510883120000
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