
Bai chara, Fimcap Worldcamp 2009 India (19 juli t/m 6 augustus 2009) 
Een verslag van de deelname van Rudi Verbakel. 
 
18 juli: Om 23.30 uur land ik in New Delhi. Als ik het vliegtuig uitstap, komt de hitte me tegemoet, het 
is ondanks het late tijdstip bijna 35 graden, dat belooft wat voor overdag. In de aankomsthal wordt ik 
opgevangen door iemand van de organisatie en dan vertrekken we naar ons logeeradres.  
 
19 juli: Bij het ontbijt ontmoet ik de andere Europese deelnemers, met wie ik tijdens de voorbereiding 
in Barcelona al kennis heb gemaakt. In totaal zijn we met zo’n 50 deelnemers uit 20 verschillende 
landen. Na het ontbijt hebben we enkele kennismakingsspelen. ’s Middags zijn we met een bus naar 
het CBCI (bisschopscentrum, kantoor/kerk/school) gegaan. Eerst hebben we daar een mis gehad. Na 
afloop van de mis hebben we nog een korte presentatie gehad over een project met straatkinderen en 
vervolgens hebben we een kijkje genomen in de school. Vervolgens was het tijd voor de 
welkomstceremonie. Er waren enkele toespraken en verschillende traditionele dansen.  
 
20 juli: ’s Morgens hebben we een presentatie gehad over ICYM (Indian Catholic Youth Movement) de 
gastorganisatie en enkele workshops over het eten, religie en cultuur in India. Daarnaast nog enkele 
presentaties van deelnemers over hun land en organisatie. 
’s Middags met de bus een city race door Delhi, enkele bezienswaardigheden bezoeken. Als eerste 
hebben we het grafmonument van Gandhi bezocht. Dit was gelegen in een mooi park. De 2e stop was 
een sikh tempel. De tempel is heel mooi, zowel van binnen als van buiten. Vandaar naar het 
presidentieel paleis en het parlementsgebouw. Vanaf het paleis loopt een rechte weg van een km of 2 
naar de India gate. Dit is een monument ter nagedachtenis aan de 2e wereldoorlog. ’s Avonds werd de 
indeling voor de projecten bekendgemaakt. Mijn project is ecological farming in Umran.  
 
21 juli: ’s Morgens info over de projecten en nog wat presentaties van landen/organisaties. ’s Middags 
zijn we vrij. We zijn in groepjes per gemotoriseerde riksja’s naar een markt gegaan. Behalve 
kraampjes en winkels zijn er natuurlijk ook weer straatventers en bedelaars. Het was best een 
bijzondere ervaring het bezoek aan de markt. Het onderhandelen over prijzen heb ik aan de Indiase 
deelnemers overgelaten, die zijn het gewend en weten beter wat het mag kosten. 
 
22 juli: De laatste info over de projecten. ’s Middags waren we weer vrij. Met een man of 10 ben ik 
toen naar het Red Fort geweest. Dit fort is het paleis geweest van diverse Mongoolse sjahs, in de tijd 
dat India bij het Mongoolse rijk hoorde. Het staat op de werelderfgoedlijst. Vlakbij het Red Fort zit een 
moslimtempel, hier zijn we ook nog naar toe geweest.  
 
23 juli: Onze trein vertrok om 6.00 uur. De treinreis was een heel aparte ervaring. Doordat er geen 
ramen in de trein zitten en er veel ventilators in hangen, viel het met de warmte wel mee. Ook was het 
niet overdreven smerig en niet overvol. Omdat het een slaaptrein was, had iedereen zijn eigen plek. 
Het ergste van de reis was, dat het 32 uur duurde. 
 
24 juli: Om ongeveer 18 uur arriveren we in Guwahatti, waar we de nacht door zullen brengen, om 
morgen de reis per auto voort te zetten. De jongens slapen in een seminarie en de meiden in een 
klooster. Na het douchen werden we verwacht voor een welkomstceremonie georganiseerd door de 
plaatselijke parochie. Deze bijeenkomst bestond uit enkele traditionele dansen en enkele action 
songs.  
 
25 juli: Om 6 uur vertrek met auto’s naar Umsning, een plaatsje vlak bij Umran waar de deelnemers 
van het Umran project in gastgezinnen werden ondergebracht. De plaatselijke parochie had een 
ontbijt en een welkom voorbereid. Nadat we ons geïnstalleerd hadden bij ons gastgezin en we met het 
gezin kennis gemaakt hadden, hebben we nog een paar uur geslapen. Om 15 uur werden we 
opgehaald om naar een jeugdkamp van een nabijgelegen parochie te gaan. Hier werden weer enkele 
dansen en actionsongs gedaan.  
 
26 juli: Vandaag zijn we naar Shilong geweest, daar werd een youth peace festival gehouden. Dit 
begon met een mis. Halverwege de mis begon het te regenen, maar gelukkig mochten we op het 
podium gaan zitten. Na de lunch begon het daadwerkelijke festival, dit bestond voornamelijk uit dans 
en muziek van de verschillende culturen die er in die regio zijn. Wij moesten onszelf ook presenteren, 
daarna hebben we nog een paar liedjes gezongen. 
 



27 juli: De eerste dag van het project. We zijn eerst naar het RRTC (Rural Resouce Training Centre) 
gegaan, de plaats waar ons project plaats zou vinden. Het is een trainingscentrum voor lokale boeren. 
Ze leren de boeren om met weinig middelen en minimale investeringen meer opbrengst uit hun bedrijf 
te halen. Na een korte introductie, werden we met een bus naar het politiebureau gebracht. We 
moesten ons daar melden voor paspoort en visum controle. Op de terugweg naar het trainingscentrum 
zijn we nog een kort bezoek gebracht aan een instelling waar ze leprapatiënten, weeskinderen en 
geestelijk gehandicapten opvangen. 
Omdat het na de lunch regende hebben we binnen uitleg gekregen over hoe ze bijen houden in India. 
Na deze uitleg was het droog en hebben we nog buiten bij de bijen gekeken. Daarna zat de 
projectdag er op en hebben we nog wat sightseeing gedaan in de omgeving. Eerst gestopt bij een 
meer, daarna zijn we naar een seminarie/priesterschool geweest. Die stond boven op een hoge 
heuvel, vanwaar we een heel mooi uitzicht hadden.  
 
28 juli:’s Morgens hebben we eerst een school voor voortgezet onderwijs bezocht. Daarna naar het 
trainingscentrum. Voor de lunch hebben we uitleg gehad over hoe ze compost maken. Na de lunch 
werden we in 3 groepjes opgesplitst. Mijn groepje kreeg eerst uitleg over de lokale manier van 
champignons kweken. Daarna zijn we bij de varkens gaan kijken. Vandaar zijn we met de hele groep 
naar de koeien gegaan. Iedereen mocht daar proberen met de hand koeien te melken. Na vertrek van 
het trainingscentrum zijn we weer op bezoek geweest in een parochie. 
 
29 juli: Deze morgen hebben we rijst geplant. Dit was erg leuk om te doen. Na de lunch zijn we met 
ons kleine groepje naar de koeien gegaan, waar we hebben geholpen met het schoonmaken van de 
stal. ’s Avonds hadden we een mis en interactief programma in de parochie van onze gastgezinnen. 
 
30 juli: Vanmorgen hebben we met ons kleine groepje kippen gevaccineerd en drinkbakken 
schoongemaakt. Na de middag zouden we werk gaan doen op een gingerplantage. Toen we daar 
aankwamen bleek dat het werk al klaar was, we hebben toen geholpen met onkruid plukken in een 
naastgelegen paddyveld. ’s Avonds hebben we met de hele groep gedineerd. We waren uitgenodigd 
door een tante van een van de gastgezinnen, die een klein hotel heeft. Het was een heel lekker diner 
met tomatensoep, spaghetti en kip en nog een toetje na. Weer eens iets anders dan rijst. 
 
31 juli: Laatste projectdag. ’s Morgens hebben we chili geplukt. Na de lunch hebben we nog een 
bijeenkomst gehad met de staf. ’s Avonds voor de laatste keer bezoek aan een parochie.  
 
1 augustus: Vandaag hebben we sightseeing gedaan. We zijn naar de natste plaats op aarde 
geweest. Daar was een waterval, maar die konden we niet zien omdat het te bewolkt/mistig was. 
Daarna hebben we nog een bezoek gebracht aan een park, daar was wederom een waterval die we 
niet konden zien. Gelukkig klaarde het wat op toen we er waren, waardoor we wel Bangladesh konden 
zien liggen. Na een lunch bij een parochie hebben we nog een grot bezocht. 
 
2 augustus: Vertrek naar Calcutta. 
 
3 augustus: 5.30 uur aankomst in Calcutta. ’s Middags zijn we naar het Victoria Memorial geweest, 
vandaar naar St Paul’s Cathedral. Daarna hebben we een bezoek gebracht aan de New Market en 
een hindoe tempel. Die tempel was heel indrukwekkend, heel wat anders dan al die kerken en 
kathedralen.  
 
4 augustus: ’s Morgens hebben we evaluatie gehad. ’s Middags waren we vrij.  
 
5 augustus: We zijn de dag begonnen met een wandeling naar het moederhuis van moeder Theresa. 
Daar hadden we in de kamer waar haar graftombe staat de afsluitingsmis. Daarna nog rond gekeken 
in het huis. Na de lunch waren we weer vrij. ’s Avonds hadden we een afsluitingsfeestje. Eerst moest 
elke projectgroep een stukje doen over hun project. Daarna was het tijd voor het diner. Na het diner 
was het informele afsluitingsfeestje, de eerste deelnemers vertrokken de avond al, dus ook de tijd van 
afscheid nemen was aangebroken. Het zit er weer op, morgen ga ik weer naar huis.  
 
 


