
Welkom!

aan alle familieleden, vrienden en andere 

geïnteresseerden. We geven in deze presentatie 

een beeldverslag over onze projecten in India Mumbai.



India

is een mystiek en een fascinerend land. Voor 
vele mensen die er geweest zijn, werd het 
een unieke bestemming, voor anderen een 
nachtmerrie…Sommigen kunnen er niet 
genoeg van krijgen, anderen overwinnen 
de cultuurshock niet en keren nooit meer 
terug…

Voor ons werd India, meer bepaald Mumbai, 
een bestemming waar we vanaf 1992 
jaarlijks met Kerstmis naar terugkeerden…



India: enkele gegevens…

Met meer dan1 250 000 000 inwoners (in 2015) 
komt India na China op de tweede plaats wat het 
bevolkingsaantal betreft. Wetenschappers 
voorspellen dat India in 2050 het meest bevolkte 
land ter wereld zal zijn.

India is een bonte mengelmoes, een cocktail van 
uiteenlopende religies, van rassen, nationaliteiten 
en lokale tradities.

Religies: Hindoeïsme(80%), Islam(13%), 
Christendom(2,3%), Sikhisme(2%) en vele 
andere godsdiensten…

De hoofdstad is New Delhi maar de grootste stad 
van het land is Mumbai. 

India is een federale republiek.

De officiële landstalen zijn Hindi en Engels



Kaart van India 



Mumbai: vele goden in één stad…

‘Mumbai is de rijkste stad van India. Ze is gemaakt 

van beton, glas, bakstenen, golfplaat, zeildoek, 

papier, karton, plastiek, staal, hout , juten zakken, 

blik, asfalt, touw en bamboe…

Mumbai ruikt naar bloemen, geslacht vlees, kak, 

urine, wierook, kruiden, vuur, modder, vis en 

uitlaatgassen…

Mumbai heeft de smaak van kruidig pittig eten.

Mumbai is lawaaiig. Maar wat wil je? In Mumbai

wordt gewerkt, gebouwd, gesloopt, gesjouwd, 

gelast, getimmerd, in steen gehakt, aan de weg 

gewerkt.’  
Uit ‘Ster in de stad’  



in 2016 heeft Mumbai meer dan 20 

miljoen inwoners…Uit ‘Ster in de stad’



Mumbai Versova

Huisvesting in Mumbai…



Mumbai Versova

Duplexwoningen op het strand…



Mumbai

Met velen onder één dak!



contrasten



kleurrijk 



Mumbai Malad

verrassend…



heilige koeien…



December 1992

Onze eerste reis naar India

We verkenden de regio rond Mumbai met 
openbaar vervoer wegens staking van het 
luchtverkeer.

We ontmoetten het koppel Claver en Pam
Pinto die ons meenamen naar het 
gehandicaptentehuis in Versova Mumbai.

In dit House of Charity maakten we kennis 
met Italiaanse en Indiase missiezusters

We vroegen hen om ons een adoptiegezin 
toe te wijzen



Zomer  1994

Eerste kennismaking met het adoptiegezin, 
de familie Madri: vader, moeder, Anthony, 
Ashop, Sunanda en de tweeling Yesu Raj
en Emanuel

We engageren ons om deze familie en 
specifiek de tweeling op te volgen en te 
steunen

Yesu Raj en Emanuel zijn op dat moment 2,5 
jaar en ondervoed.

Hun vader sterft een jaar later.



Eerste  

kennismaking met 

de tweeling Yesu

Raj en 

Emanuel Madri

zomer 1994



Mumbai, zomer 1994

eerste kennismaking  



Mumbai zomer1994, 

eerste uitstap met 

de tweeling, familie

en vriendjes



Kerst 1995: Nog meer familie en 

vriendjes:

Ashop, Yesu Das, Jacob,

Thomas, Hiresh, Sunanda,

Emanuel, Jesu Raj



Meer dan 20 jaar later…



Yesu Raj
en 
Emanuel
24 jaar 

januari 2016 

Zuid-India, Varkala



Januari 2016: we maken samen een tour doorheen Zuid-India: Tamil Nadu en Kerala



Waarom we vanaf 1994 elke Kerst naar 
Mumbai reizen…



voor de opvolging van en steun aan 

de tweeling Yesu Raj en Emanuel

2003:  Ze zijn 12 jaar 



… voor de opvolging van en de steun aan hun naaste familie Madri

2003

Van L naar R: Emanuel, broer Anthony, Lydia, Esther (vrouw Anthony), Mary, zus Sunanda, Yesu Raj, broer Ashop



… om met hen India te verkennen. In 2012 bezoeken we de gouden tempel 

in Amritsar dichtbij de grens met Pakistan. De jongens zijn 21.



Hoe we ‘onze’ families ondersteunen:

-door de studies van hun kinderen te financieren

-we sponsoren huisvesting, geven ruime budgetten voor renovaties

-door een extra envelopje met Nieuwjaar

-door ieder jaar een nieuwjaarsfeest te organiseren in ons hotel of elders

-we gaan een dagje shoppen in Malad waar we families voorzien van 

stoffen voor confectie, van nieuwe kleding, van schoenen  …

-Sunanda’s bruiloft werd gedeeltelijk gefinancierd

-we maken boeiende reizen met Yesu Raj en Emanuel

-we brengen elk jaar vele cadeautjes mee

- …



Januari 2016,

Bruiloftsfeest van 

zus Sunanda Madri

met Vinod



Familie Madri op de huwelijksdag 

van Sunanda (06.01.2016)

Van L naar R: Yesu Raj, Anthony, 

Sunanda, Emanuel, Ashop



Familie van oudste broer Anthony Madri



Familie van Anthony Madri: van L naar R:

vrouw Esther met Annie, Shirley, Lydia, Mary, Michael



Annieke Madri



Vigod en Sunanda



Ashop and Sujad





Mozes en Willy



Thomas Madri en Wahida Mohammed, 2015 Frankrijk



Jacob Madri en Wivina





Vikas en Evita

Iman en Regina



Evolutie van ‘onze’ families:



1995



2014



De Boscoboys, zo noemen we de jongens die we naar een Don 

Boscoschool voor straatkinderen op internaat hebben gezet 

voor een opleiding van 2 à 3 jaar…



Kinderen zijn de toekomst…



Welbevinden





20 jaar lang maakten we jaarlijks een daguitstap naar een pretparkje, a picknickplace

waar vele kinderen zich konden uitleven in het kleine speelpleintje en in het 

heerlijk zwembad. De hongerige maagjes werden dan gevuld met ontbijt en lunch 

(rijst met dal) en met een ijsje op het einde van de dag.

Aanvankelijk gingen we met 50 kinderen op stap, het aantal liep op tot meer dan 

450. Wegens de overrompeling en het kostplaatje hebben we deze activiteit 

stopgezet…



Genieten in het pretpark!



Uitbundig!



voor groot en klein… 



Samenwerking met de basisschool PieterBrueghel
Grote-Brogel en Erpekom

en met de missiekring Grote-Brogel tot 2013



Kinderen van de school geven ballonnen mee.



Kinderen van de school geven een zonnebril mee





Kinderen van de school schrijven een wens voor kinderen van Mumbai.



Kinderen van de school geven klein speelgoed mee voor kinderen van Mumbai



Kinderen van de school maken armbandjes voor kinderen van Mumbai





2011 MUMBAI MET VRIENDINNEN



Sponsoring van twee tehuizen in Mumbai, Versova:

Vimila, een ziekenhuis en tehuis voor leprozen en tbc-patiënten

House of Charity, een tehuis voor mentaal gehandicapten





Zuster Bertilla

en 

zuster Mary



leprozen op aparte vrouwen- en mannenafdeling











Zuster Mary



Zusters met 

vrijwilligers 



mentaal gehandicapten, alle leeftijden









Yesu Raj en Emanuel 



1994



2016 



Toekomst?



gemakkelijk?



moeilijk?



Zoek het doel van je reis in elke stap!

Emerson



1994



2016



december  2015 



Stichting Wirja heeft een ANBI-status (is een Algemeen Nut 
Beogende Instelling)

Stichting Wirja

heeft tot doel zich in te zetten voor onderwijs, 

opvoeding, huisvesting en het waarborgen 

van een gezonde toekomst ten behoeve van 

kinderen en volwassenen in 

ontwikkelingslanden, primair doch niet 

uitsluitend gericht op India. 




