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Het is voor Werkgroep’72 altijd bijzonder fijn als we
verschillende projecten met elkaar kunnen verbinden.
Dat gebeurde dit jaar met de lampjes van Azzura Solar,
de activiteiten van Sinar Pelangi en een project van
Broeder Martin op Flores.

E

nige tijd geleden kwam Werkgroep’72 in contact
met Hemant Chanrai, de oprichter van Azzura Solar.
Hemant, van oorsprong Indiaas, heeft bijna zijn hele
jeugd als expatkind in Indonesië gewoond. Hij ging naar
de JIS en heeft daarna in London gestudeerd, maar is
teruggekeerd naar Indonesië om zijn eigen bedrijf op
te zetten. Want hij had een doel voor ogen. Omdat
een groot deel van de arme mensen in Indonesië, en
dan met name buiten Jakarta, geen toegang heeft tot
het elektriciteitsnetwerk, zijn zij aangewezen op olie- of
petroleumlampen. Met alle gevaren van dien. Azzura Solar
maakt ledlampen die door zonne-energie opgeladen
kunnen worden. Het ledlampenbedrijf is commercieel
maar een groot deel van de opbrengst gaat naar het
door Hemant zelf ontwikkelde Bright Future Program. Het
doel van dit programma is om arme mensen de kans te
bieden om ook als het donker is nog te kunnen werken,
maar vooral ook dat kinderen in het donker nog kunnen
lezen en hun huiswerk kunnen maken in een brandveilige
omgeving. Azzura Solar wil op deze manier helpen met
het bestrijden van armoede in Indonesië. Azzura Solar
ontwikkelt grote zonnepanelen om complete huizen,
bedrijven of hele dorpen te verlichten maar heeft ook een
klein, draagbaar en betaalbaar model geproduceerd.
Het zijn deze lampjes, die gebruikt worden voor het
Bright Future Program. De lampjes laden overdag buiten
in de zon op en kunnen dan zo’n zeven tot veertien
uur branden. Een leuke bijkomstigheid, en populair in
Indonesië, is dat ieder lampje ook een aansluiting en
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meegeleverd snoertje heeft om de telefoon op te laden.
In de praktijk betekent dit vaak dat zodra de lamp leeg
is, de opgeladen telefoon gebruikt wordt als (zak)lamp.
Omdat de projecten die gesteund worden door
Werkgroep’72 meestal in en rond Jakarta gelegen zijn, en
het elektriciteitsnetwerk hier redelijk ontsloten is, duurde
het even voordat de gelegenheid zich voordeed om de
ledlampen van Azzura Solar in te zetten. Eind 2015 kwam
er een dubbele kans voorbij.
Zuster André van Sinar Pelangi was haar ‘hazenlippenreizen’
voor 2016 aan het voorbereiden. Eén à twee keer per jaar
onderneemt zij met een heel medisch team deze reizen,
om kinderen en volwassenen in de buitengebieden van
de Indonesische archipel te laten opereren aan schisis,
open gehemelten en brandwonden. Brandwonden
komen veel voor en ontstaan meestal door omgevallen
olie- of petroleumlampen. Elektriciteit is vaak niet of slechts
beperkt aanwezig in dergelijke gebieden. De lampjes
van Azzura Solar kunnen juist daar veel bijdragen aan
het terugdringen van het ontstaan van brandwonden.
In oktober vertrok Zuster André met veertig lampen
naar Kupang, op Oost-Timor, om daar haar gebruikelijke
operaties uit te voeren. Zij was daar al eerder in contact
gekomen met de directeur van een school in het dorpje
Sublele, op tweeënhalf uur rijden van Kupang. De weg
van Kupang naar Sublele is in slechte conditie en er zijn
geen elektriciteitsvoorzieningen in het dorp. Het schooltje
is het centrale gebouw in het dorp en verder staan er
veelal hutjes. Het bezoek aan Sublele ging gepaard met
een gezondheidscheck bij de oudere inwoners van het
dorp. De zonne-energielampen zijn vervolgens uitgedeeld
aan de kinderen van de school, één lamp per gezin.
De lampen werden met groot enthousiasme en trots in
ontvangst genomen. Nu kunnen de kinderen in Sublele
ook ’s avonds nog hun huiswerk maken, terwijl de ouders
er ook baat bij hebben omdat zij nog werkzaamheden
kunnen uitvoeren nadat de zon onder is gegaan.

Ongeveer rond dezelfde tijd kwam broeder Martin met zijn plan
bij ons om in een gebied op Oost-Flores cashewnootboeren
uit verschillende dorpen te helpen een Fair Trade coöperatie
op te zetten, om zo meer winst te halen uit het verbouwen
van de cashewnoten. Voorheen werden de cashewnoten
onbewerkt doorverkocht aan snode tussenhandelaren en
hielden de boeren hier zelf maar weinig geld aan over. Dit
terwijl de grond er erg vruchtbaar is en de boeren over grote
stukken boomgaard beschikken. Broeder Martin heeft zichzelf
tot doel gesteld om deze boeren te helpen hun welvaart te
verhogen. Door samenwerking in een coöperatie zouden de
boeren de noten zelf kunnen bewerken om zo meer geld te
verdienen. Ook wil hij ze leren hoe ze zelf de administratie en
bedrijfsvoering kunnen doen en hoe een deel van de winst ten
goede kan komen aan het onderwijs voor de kinderen in deze
gemeenschap. Als onderdeel van dit plan zullen er machines
aangeschaft worden waarmee de boeren de cashewnoten
zelf kunnen reinigen en bewerken. Hiervoor zoekt broeder Martin
nog fondsen. In deze gebieden is de infrastructuur zeer slecht
en ook hier is vaak geen elektriciteit aanwezig. Daarom wil hij
deze dorpen voorzien van solar-lampen. In maart 2016 heeft
broeder Martin twintig lampen van Azzura Solar meegenomen
naar Flores en uitgedeeld in één dorpje. De bewoners van het
uitverkoren dorpje hebben de lampen met veel dankbaarheid
in ontvangst genomen. Door het gebruik van deze lampen
kunnen ze nu ook ’s avonds doorwerken. Broeder Martin wil
graag de andere dorpen binnen de coöperatie ook voorzien
van de zonne-energielampjes.
Werkgroep’72 kon deze lampen aanschaffen en doneren
aan Sinar Pelangi en het project van Broeder Martin op
Flores, en heeft zo weer een dankbaar steentje bij kunnen
dragen aan kleinschalige hulp en het verlichten van lokale
leefomstandigheden. Dit keer zowel letterlijk als figuurlijk. Voor
Werkgroep’72 was het een bijzondere gelegenheid om dat
ook eens buiten de grenzen van Jakarta te kunnen doen, niet
in de laatste plaats door de jarenlange samenwerking en het
goede contact met zowel zuster André als broeder Martin.
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