Woensdag 9 maart is het Biddag. Een moment om erbij stil te staan dat we – overal op de wereld – in
afhankelijkheid van God leven. Mooi om mee te bidden met broers en zussen wereldwijd! Dit jaar vraagt
Verre Naasten in het bijzonder gebed voor het Anugrah leer- en ontwikkelingscentrum in India. Een plek
waar kinderen met een beperking liefdevol gesteund worden in hun ontwikkeling. Er is een aanbouw
nodig zodat het Anugrah-centrum een opleidingslocatie kan zijn. Bidt én bouwt u mee?

Mensen met een beperking worden op veel plekken in India gezien als
een vloek. Daar wil het Anugrah-centrum verandering in brengen.
Directeur Robert Kumar vertelt hoe dit werk begon: “Ruim 22 jaar
geleden kregen mijn vrouw en ik een prachtige zoon. Door zuurstofgebrek
tijdens de bevalling liep hij ernstige hersenbeschadiging op en bleek
meervoudig gehandicapt. De dagen na zijn geboorte waren ontzettend
spannend en emotioneel. In die tijd liet God mij weten dat hij Anugrah
moest heten. Dat betekent: genade.”
Van vloek naar zegen
Robert bezocht voor zijn werk veel dorpen in de regio. “Ik nam mijn zoontje al van kleins af aan
regelmatig mee. Dit wekte grote verbazing bij de dorpsbewoners. In India worden kinderen met een
beperking gezien als een vloek. Zij worden uit het zicht van de omgeving gehouden. Velen brengen hun,
vaak korte leven, door in een donker kamertje in het huis van hun ouders. Ik zag in die dorpen dat er veel
meer gehandicapte kinderen waren en besloot om voor hen activiteiten te organiseren, gedreven door
Gods liefde. Het project heb ik Anugrah genoemd, naar mijn zoon, en is flink gegroeid. Inmiddels
bereiken we meer dan 430 kinderen en volwassenen met verschillende handicaps.”
Bouw mee
Dit jaar is Anugrah gestart met het aanbieden van een opleiding voor mensen die willen werken met
mensen met een beperking. Dit type opleiding is door de overheid van India verplicht gesteld: een
prachtige ontwikkeling voor betere zorg! Hiervoor is een aanbouw nodig bij het Anugrah-centrum. Er
moeten twee kleine leslokalen en slaapzalen met sanitair gebouwd worden voor de cursisten. Deze
aanbouw is een enorme investering, waar we uw hulp bij nodig hebben. Bouwt u mee aan betere zorg
voor mensen met een beperking in India?
Geef voor een aanbouw bij het Anugrah-centrum! Ga naar www.verrenaasten.nl/biddag
Bid mee!
Ook, of beter gezegd juist in gebed willen we aandacht geven aan het werk van Anugrah.
Onderstaande gebedspunten zijn aangedragen door Robert Kumar, directeur van het Anugrahprogramma. Bidt u mee?
1.
Bid dat kinderen met een beperking toegang blijven houden tot ondersteuning en zorg. De
coronapandemie en bezuinigingen in de zorg maken dit steeds moeilijker. Terwijl juist deze
kinderen – die ook zonder corona al vaak in ‘lockdown’ leven – het zo hard nodig hebben.
2.

Bid voor de gezondheid en veiligheid van het Anugrah-personeel. Zij bezoeken veel kinderen
thuis om therapie te geven en lopen daardoor ook veel risico.

3.

Bid voor de nieuwe opleiding. Dat hiermee veel lokale professionals en jonge mensen leren
om op een liefdevolle en inclusieve manier te werken met mensen met een beperking.

