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Vastenactie van de sint Elisabethparochie is ook in 2018 bestemd voor 
gezondheidszorg van de allerarmsten in India. 
 
Voor het derde jaar is de vastenactie van de Elisabethparochie in de kanaalzone van 
Zeeuws-Vlaanderen bestemd voor het werk van de Stichting Medisch Werk Mumbai.                                          
Deze stichting is opgericht door de in Sluiskil geboren Carlo van de Bilt en zijn vrouw 
Trees, beiden arts. De stichting verleent sinds 2004 medische zorg aan de  
Dalitbevolking  in de regio Gulbarga in India. Een gebied met naar schatting 100.000 
inwoners. Dalits zijn de z.g. untouchables, onaanraakbaren, behorend tot de 
kastelozen in India.  
Ondanks de verbeterde economische situatie blijft India, mede door de kastencultuur, 
een land met grote tegenstellingen en  onbeschrijfelijke armoede bij de kastelozen. .    
In India geldt de marktwerking in de zorg d.w.z. Geen geld – geen zorg!!    
Publieke gezondheidszorg in India is min of meer onbetaalbaar voor 50-60% van de 
bevolking!!!  Meer dan 500 miljoen mensen in India hebben zodoende geen goede 
gezondheidszorg. Met name de prijzen van medicijnen zijn gestegen. Vooral op het 
platte land in India ontbreekt het aan een goed beleid inzake voorlichting, preventie, 
hygiëne. 
Een analfabetisme van 35-40% !! is niet gunstig om veranderingen door te voeren.    
 

   
Op het spreekuur.               Januari 2017, de renovatie van het Theresa Hospital. 
 
Het geld van de vastenacties in  2016, 2017 en 2018  
Omdat de Vastenacties in de St Elisabeth Parochie in de kanaalzone over meerdere 
jaren aan het werk van onze stichting Medisch Werk Mumbai werden toegekend, 
konden wij op langere termijn investeren in projectonderdelen. Deze continuïteit is 
van wezenlijk belang voor een blijvend succes van de hulp. 
 
Wat hebben we gedaan en wat doen we nog met uw hulp: 
 

• We hebben een grondige opknapbeurt uitgevoerd van het bestaande Theresa 
Hospital en de bijgelegen afdelingen voor aidspatiënten en Tbc-patiënten o.a. 
sanitair, vloeren, elektra, schilderwerk, nieuw indeling gebouw. Betegeling 
rond het gebouw. Dit hospitaal vervult een centrale functie voor alle medisch 
activiteiten. 
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• Meer Street shows en optochten in de dorpen met voorlichting over ziekten 
zoals aids en tb, hygiëne, toiletten, eetgewoonten. 

• Voorlichting en gezondheidszorg op scholen   
• Intensievere medische zorg op locatie in de dorpen met een arts, verpleegster, 

fysiotherapeut, sociaalwerker en het verstrekken van medicijnen.  
• Begeleiding van vrouwengroepen met het wijzen op hun rechten en initiëren 

van werkgroepen met een microcrediet. 
• De mensen en vooral de overheid wijzen op de discriminatie van vrouwen en 

meisjes. 
• Ontmoedigen van kinderhuwelijken en het betalen van  traditionele 

bruidsschat.  
• Verbetering van de verloskunde door de opleiding van vroedvrouwen in de 

dorpen. 
• Gericht zoeken in de afgelegen dorpen naar kinderen met een geestelijke en 

lichamelijke beperking en hun ouders motiveren de kinderen te laten 
begeleiden op het in 2016 geopende CWD centrum ( Centrum Children With 
Disability).  

• In samenwerking met onze dochter Christine streven naar een 
kwaliteitsverbetering van de behandeling in dit CWD centrum door de 
aanschaf van oefenmaterialen en het beter instrueren van de  therapeuten in 
het centrum.   

 

 
Revalidatie en begeleiding van kinderen met een beperking 
 
De toekomst van het project.     
Wij hopen nog enkele jaren door te gaan met dit project maar realiseren ons tevens 
dat het zelfstandig worden van een dergelijk gezondheidsproject een groot probleem 
is. 
Dit is de armste plattelands regio van India met vnl. Dalit bevolking ( de 
onaanraakbaren)  
De bouw van het beoogde wat luxere hospitaaltje zal wel geld generen van het 
rijkere deel van de bevolking, maar zal niet voldoende zijn om alle kosten te dekken. 
Daarom gaan we het goed renderende English medium onderwijs in het nabij 
gelegen schooltje, van de dezelfde congregatie van  Sacred Heart Broeders, 
koppelen aan de gezondheidszorgactiviteiten. Wij zullen trachten u, via dit 
parochieblad, de komende jaren op de hoogte houden.  
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Conclusie: 
Evenals in de afgelopen jaren 2016 en 2017 hopen wij weer op een mooie opbrengst 
van de vastenactie in de St Elisabethparochie in de Kanaalzone. 
Ook dit jaar willen wij tijdens de vastentijd graag ons werk toelichten op de 
verschillende bijeenkomsten en op de scholen in uw regio van de Kanaalzone.  
Uw hulp is hard nodig, juist op dit moment nu de verschillen tussen arm en rijk steeds 
groter worden in de wereld en het vluchtelingen probleem niet meer is in te dammen. 
Het meest effeciient  om het vluchtelingenprobleem op te lossen is de mensen een 
betere toekomst te bieden in hun eigen land. Nu vluchten door armoede en frustratie 
veel mensen naar het rijke westen en zijn veel jonge mensen  beïnvloedbaar met 
radicale ideeën en sluiten zich aan bij groeperingen als IS.     
Zo hebben een onvoorstelbaar groot aantal mensen uit India elders in de wereld een 
nieuw bestaan opgebouwd 
Wij hopen van harte op een gulle bijdrage aan de vastenactie in 2018 ten bate van 
ons werk in India. 
  
Zie verder onze website www.stichtingmumbai.nl  
 
Namens de stichting Medisch Werk Mumbai 
Carlo en Trees van de Bilt 
Hoofdstraat 94 
5473AT Heeswijk Dinther 
Tel 0413294314 
 M:    0651536402 
Email:vdbilt.uil@wxs.nl 
 


