
Barodia School India 

Kansarme kinderen op het Indiase platteland aan een betere toekomst helpen. Dat wil de Barodia 
School in India. De school bestaat sinds 2007 en ligt op ongeveer een uur rijden van Djaipur in de 

deelstaat Rajastan. De school is begonnen als een school voor 
kansarme meisjes uit de voormalige kasteloze bevolkingslaag. 
Hoewel het kastenstelsel bij wet officieel is afgeschaft, is de praktijk 
met name in de plattelandsgebieden anders (zie de recente 
gewelddadige verkrachtingszaken in India). De kasteloze kinderen 
hebben in de praktijk nauwelijks toegang tot onderwijs en het 
volgen van een opleiding. Vaak hebben hun ouders er ook geen 
middelen voor.  
Momenteel zijn er 130 leerlingen, verdeeld over de Kindergarten en 
de Standard(klassen) 1 tot en met 8. Hiermee is de school een 
volwaardige Primary School en krijgen de leerlingen, inclusief 
Kindergarten, 9 jaar onderwijs.  
Er wordt onderricht gegeven in Hindi; Engels; Wiskunde; Geografie; 
Natuurkunde; Computerles en praktische vakken als Hygiëne, 
Naailes en Farming. Elke zaterdag dragen leerlingen en leraren 
samen zorg voor het schoonmaken van de school en het 
schoolterrein. Hierna wordt er gezamenlijk gesport (cricket, voetbal, 

tafeltennis, volleybal, badminton, atletiek). Ter afsluiting wordt er soms gekeken naar een 
voorlichtingsprogramma of een leuke film op LCD scherm.  
Eens in de zes weken worden de ouders van de kinderen uitgenodigd voor overleg met de leraren 
over de schoolprestaties. Elke schooldag begint met gezamenlijke yoga-oefeningen, onderdeel van 
de Indiase cultuur. Na afronding van de Primary School kunnen leerlingen door naar een Secondary 
School. Voor deze 
leerlingen is een beurs in 
het leven geroepen. De 
beurs dekt de kosten voor 
de boeken, kleding en het 
vervoer. De eerste zes 
leerlingen zijn in het 
schooljaar 2013-2014 
overgegaan naar de 
Secondary School in het nabijgelegen plaatsje Chaksu.  
De diaconie van onze Protestantse Gemeente Zandvoort is kerndonateur van de Barodiaschool. Dit 
houdt in dat jaarlijks 300 euro wordt gedoneerd om de school draaiende te houden. 


