
Verslag van onze reis in Zuid India van 31 januari tot 12 februari 2019. 

Voorafgaand aan onze vakantie in Zuid India hebben wij  met onze zwager Stan Rombouts en 

zijn vrouw Bertie Achten, de zus van Hanneke, van 12 januari tot 31 januari een rondreis 

gemaakt over het eiland Sri Lanka met zijn prachtige natuur en gastvrije bevolking. 

Bangalore in India. 

Op 31 januari zijn wij in de namiddag geland in Bangalore, een stad met meer de 12 miljoen 

inwoners. Fr. Jesudoss en zijn chauffeur Alex stonden ons op te wachten. Omdat we met 

minimaal 6 personen rond zouden gaan reizen hadden wij een auto gehuurd met 8 

zitplaatsen. In het Banyam Tree Guesthouse van het St. John`s Academisch Ziekenhuis 

werden wij door Manoger, de manager van het gastenverblijf, verrast met een heerlijke 

Indiase maaltijd. Vrijdag 1 februari begon met een uitgebreid ontbijt waar ook fr. Jesuraja en 

de kersverse echtgenote van Manoger  Manohar Kamatchi bij aanwezig waren. Manoger, die 

ook de persoonlijk assistent van fr. Jesudoss is,  leidde ons rond over het  ziekenhuis complex 

en bezocht met ons onder andere de wasserij en de 3 keukens waar dagelijks voor 6500 

personen, waaronder ruim 1800 patiënten, maaltijden worden bereid.   

 

 

 

 

 

 

 

Mysore en Sathiyamangalam 

Onder leiding van fr. Jesuraja vertrokken we op 3 februari om 7 uur `s morgens naar Mysore 

165 km voor een bezoek aan het paleis  van de  Maharadja. Onderweg bezochten we nog 

een moslim tempel en een katholieke kerk. Tot onze verbazing mocht er in het paleis, in 

afwijking van vorige jaren, nu wel gefotografeerd worden maar 

niet geflitst. Het was er onvoorstelbaar druk. Na gebruik van de" 

KFC maaltijd" vertrokken we om 14 uur voor een tocht van 3 uur ( 

136 km. ) via de High Way 209 naar Sathiyamangalam de 

woonplaats van de moeder van pastor Joe uit Schijndel. Deze 

plaats ligt in de bergen op een hoogte van 1105 meter. De weg telt 

27 haarspeldbochten en wordt blijkbaar met name door 



vrachtauto`s gebruikt die de meeste bochten niet ineens konden nemen.  Resultaat: de rit 

duurde niet 3 maar ruim 5 uren.  

In de namiddag had fr. Jesudoss en pastor Joe zich bij het gezelschap gevoegd en was fr. 

Jesuraja weer vertrokken. Wij maakten op de avond kennis met de moeder ( ons moeder 

zoals pastor Joe haar steeds noemde) en een zus van pastor Joe. Er was een parochiefeest. 

Helaas waren wij te laat voor de plechtige H. Mis maar liepen gedurende ruim een uur wel 

mee in de lichtprocessie. 

Naar Valipalayam 

4 Februari is een gedenkwaardige dag geworden in 

onze vakantie. Vanuit Nederland hadden wij extra 

bagage voor pastor Joe meegebracht en deze ( circa 

40 kilo!!) werd geleverd in Valipalayam bij de zus van 

pastor Joe, die in dat huis een eigen étage bleek te 

hebben. Wij bezochten de weverij van de zwager van 

pastor Joe. De 6 weefmachines maakten veel lawaai. 

Sinds ons bezoek is hij verplicht oordoppen te 

gebruiken!! 

Wij bezochten in de voormalige woonplaats van pastor Joe, het kerkje dat door financiële 

steun uit Nederland is afgebouwd. Pastor Joe toonde ons vol trots de monstrans die hij ooit 

in Nederland cadeau had gekregen. Voor de lunch bij de nonnen, van de Congregatie 

Presentation Sisters van oorsprong Frans, bezochten wij klassen van de Primary School ( 450 

leerlingen ) en de High School ( 350 leerlingen) waarvan de meeste leerlingen de lessen 

gezeten op de grond volgden. Wij zagen dat op  het schoolterrein proefwerk werd gemaakt 

De leerlingen komen uit een in de omgeving gelegen weeshuis en uit de ruim 40 kleine 

dorpjes in dit bergachtig gebied. De mensen zijn echt  arm. 

 



Na de lunch werden we officieel welkom geheten door de directrice en een leerling, die ons 

in het Engels toesprak. Onder begeleiding van het schoolorkestje en verdere muziek werden 

door meer dan 10 groepjes jongens en meisjes dansjes uitgevoerd. Heel indrukwekkend was 

de act waarin de duivel probeerde een kind bij Jezus weg te trekken.  Volgens pastor Joe zijn 

de diverse dansjes in 2 dagen tijd ingestudeerd. Dit is volgens hem mogelijk omdat alle 

leerlingen op deze school standaard bepaalde danstechnieken leren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De schoolleiding had De Vriendenkring om 100 banken en tafels gevraagd. Kosten 650.000 

Rupees ( € 8.125,-- ). Fr. Jesudoss heeft de leerlingen, onderwijzers en schoolleiding 

toegesproken. Hij wees de leerlingen op 

het belang van het volgen van onderwijs 

om zo een goede toekomst op te 

bouwen. Fr. Jesudoss zei het niet van 

deze tijd te vinden als leerlingen, tot wel 

16 jaar, de lessen gezeten op de grond 

moeten volgen. De 100 banken en tafels 

zijn toegezegd en de schoolleiding is 

gevraagd een voorstel te doen zodat alle 

leerlingen de lessen kunnen volgen 

gezeten op een bank en aan een tafel. 

In deze regio is geen openbaar vervoer. Het was indrukwekkend te zien hoe leerlingen het 

schoolterrein verlieten en naar hun woonplaats gingen. Te voet, sommige moeten minimaal 

3 kilometer lopen, per fiets, opgehaald per auto of tuktuk of zelfs door een tractor!!   



 

Naar Ooty en Coimbatore 

Op 5 februari gingen we door de bergen naar Ooty gelegen op 2240 meter boven N.A.P. 

Onderweg bezochten wij pastor Marie Jozef. Hij was in 2010 in de parochie te Vlijmen. Fr. 

Marie Jozef is pastor in 2 kleine dorpjes met circa 200 katholieken en leidt een sober en 

eenzaam leven. In India worden geen parochies opgeheven. 

Kenmerk van de bosrijke regio 

van Ooty is dat er veel wilde 

dieren leven zoals apen. Om het 

dieren welzijn te beschermen is 

het gebruik van plastic in dit 

gebied verboden!! Wij werden 

onderweg aangehouden door 

parkwachters. Omdat wij 

gewaarschuwd waren hadden 

wij alles wat met plastic te 

maken had zorgvuldig 

opgeborgen. 

In de botanische tuin in Ooty troffen wij een groep van zeker 50 nonnen aan die een dagje 

uitwaren. Binnen No Time waren de eerwaarde heren fr. Jesudoss en pastor Joe in gesprek 

met de goed gemutste nonnen. De sfeer was prima.  

Afgesproken was dat wij, na een bezoek aan een nichtje van fr. Jesudoss, in Coimbatore 



zouden gaan overnachten. De bijna 4 uur durende afdaling, door een gebied vol bochten en 

een invallende duisternis, naar Coimbatore was op zijn zachts gezegd: spannend. 

Naar Kochi en Alleppey 

De afstand van Coimbatore naar Kochi is bijna 200 kilometer. Deze weg legden wij op 6 

februari af. Wat tijdens deze tocht opviel was dat grote wegenbouwprojecten in uitvoering 

waren. De wegen gaan door tunnels; maar staan ook op pilaren door de dorpen. Er is veel 

kritiek op deze geprivatiseerde projecten. Het zijn tolwegen, waarbij het voor de lokale 

bevolking nagenoeg onmogelijk is de tol te betalen. 

De smalle straatjes van Kochi, met zijn vele winkeltjes, ademen nog steeds de geest uit van 

de Portugezen, de Hollanders en Engelsen. Kochi was voor hun de uitvalbasis naar hun 

koloniën zoals naar Nederlands Indië. Wij waren voor de derde keer in Kochi, maar dit was 

de eerste keer dat de Joodse Synagoge bezocht kon worden. 

Uiteraard moesten er shawls etc. gekocht worden. De dames bepaalden met hun 

kennersogen de keus. Handelaar fr. Jesudoss moest de prijs afspreken. Zijn stopwoordje 

was: Juiste prijs. De vraagprijs van 24.100 rupees voor een  aantal artikelen ging naar 6.000 

rupees (€ 75,-- ) !!! 

 

De volgende dag gingen wij naar een house 

boat in Alleppey voor een tocht, met 

overnachting, over de Backwaters. In dit 

gebied waren enige maanden daarvoor zware 

overstromingen geweest. Van schade was niet 

veel meer te zien. De tocht viel wat tegen, 

omdat vooral op grote open wateren gevaren 

werd en niet door kleine watergangen zoals 

tijdens onze vorige bezoeken 

Naar Valparai en Bangalore 

Van Alleppey naar Valparai was 210 km. De reis ging onder andere door een oerbos van ruim 

60 km waar ook tijgers etc. leven. Uitstappen was verboden. Wegens een niet geplande 

maar “noodzakelijke” sanitaire stop kwamen wij bij een stuwmeer.  Tot veler vreugde zagen 

wij een groep van 12 olifanten, die water kwamen drinken. Op 8-9 februari hebben wij 

overnacht in een Bed en Breakfast gelegen op 1205 meter hoogte omgeven door 

theeplantages. De eigenaar van de B en B is een ingenieur die onderzoek doet naar ziekten 

bij theestruiken. De terugreis naar Bangalore was 424 km. Onderweg werd natuurlijk een 



tempel en een kerk bezocht. Het was een prachtig landschap met onder andere een weg 

door het gebergte met 40 haarspeldbochten. Op deze weg was het ook verboden uit te 

stappen, omdat er een agressieve soort aap leeft. Wij gebruikten weer een "KFC maaltijd. 

Toen wij Bangalore, van oost naar west 60 km. naderden hadden wij te maken met een 

gigantisch onweer met veel regen en een verkeerschaos. Bij het Sint John`s Academisch 

Ziekenhuis kwamen wij om 22 uur aan . Daar had het niet geregend!  

Winkelen in Bangalore en naar Nederland. 

Na het bijwonen van een H. Mis op zondag 10 februari moest in aanwezigheid van fr. 

Mariyan, hij was ooit in Nederland, inkopen gedaan worden. De dames hadden bepaald dat 

fr. Jesudoss een bepaald nieuw overhemd moest krijgen. Er volgde een vermakelijk 

schouwspel, want fr. Jesudoss had, met zijn vlugge ogen,  de aankoopprijs gezien. Hem werd 

voorgehouden dat hij er als Associate Director-Finance van het St. John`s representatief uit 

moet zien. Hij volgde 

uiteindelijk het advies van fr. 

Mariyan en ging de koop door.  

 

 

De thuisreis via Dubai met De 

Emirates verliep vlekkeloos en 

waren op 12 februari weer in 

Vlijmen. Samen met onze 

zwager en ( schoon-) zus 

hebben wij een fijne vakantie 

gehad.   

Hanneke en Piet. 

 

 

 


