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Vrijheid 
die oog en geest aanspreekt

Hoe ben je in Nederland be-
land?
Ik kwam naar Amsterdam 
vanwege het werk van 
mijn man. We woonden 
in Singapore. Het Neder-
landse bedrijf waarvoor hij werkte, gaf hem een overplaatsing naar 
Amsterdam.
Wat valt je hier het meeste op?
Aanpassing kost tijd, en het is belangrijk de cultuur te begrijpen. 
Als ik één ding zou moeten aanwijzen dat zowel het oog als de geest 
aanspreekt, is het de vrijheid. De mogelijkheid na te streven wat je 
wilt doen, te doen wat je fijn vindt. De eenvoud hiervan is zo duide-
lijk dat het opvalt als uniek.
Wat zou je in Nederland veranderen als je de kans kreeg?
Ik denk dat de inheemse Nederlanders een beetje meer warmte en 
compassie zouden kunnen gebruiken. Misschien hebben ze het wel, 
dan zouden ze het iets meer kunnen laten zien.
Wat mis je het meest van India?
Ik bezoek India zo vaak dat ik niets bijzonders mis. Eten, familie, 
winkelen, we gaan er honderd procent in op als we daar zijn. Als we 
iets missen gaan we gewoon weer op bezoek. Toen mijn kinderen 
jonger waren, miste ik hulp in huis en een 24/7 babysitter. Maar het 
ontbreken ervan heeft ook mijn leerproces bevorderd. Ik kan nu mijn 

huishouden probleemloos 
runnen, en het beste gevolg 
was wel dat ik mijn kinderen 
van minuut tot minuut heb 
zien opgroeien. Toen ze jon-
ger waren wilde ik misschien 

die hulp wel, maar achteraf ben ik blij met de gang van zaken.
Ga je te zijner tijd terug naar India?
Ik woon met veel plezier in Amsterdam en heb helemaal geen haast 
om terug te keren naar India. Ik leef hier nu bijna veertien jaar. Ik 
spreek Nederlands en we zijn geïntegreerd in de Nederlandse taal 
en cultuur. We gaan ieder jaar naar India, soms twee keer per jaar. 
Mijn gezin is hier, ik heb familie daar, dit bevalt ons goed.
Wil je de Nederlandse lezers iets meegeven?
Ik leef in een kosmopolitisch deel van de Nederlandse samenleving 
en mijn ervaringen zijn grotendeels positief. Hier Indiër zijn betekent 
denk ik dat je anders bent, maar niet op een vervelende manier. De 
Hollanders die ik heb ontmoet willen graag meer weten over onze cul-
tuur, ons voedsel, onze familietradities. Een lokale cultuur die tege-
moetkomend is, helpt om je thuis te voelen. Naar mijn mening staan 
Nederlanders open voor vreemdelingen. Als de lezers van dit interview 
Indiër zijn, wil ik hier graag mijn goede ervaringen delen en hen vragen 
een stap vooruit te doen en met de Nederlanders te assimileren. 

Amrita Das
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Nieuwe media geven Gondi 

een stem

'Democratische 
verkiezingen zijn 
niet genoeg,’ zegt 

Shubhranshu Choudary. 
'De media moeten ook 

democratisch zijn, 
zodat iedereen kan 
meebeslissen welke 

onderwerpen op tafel 
liggen.’

 lifanten terroriseren ons dorp, maar de over- 
 heid doet niets.’ ‘Mensen van het dorp naast ons 
 hebben zes hectare teak gekapt om akkers 
 temaken.’ ‘Bouwvakkers die hier aan de nieuwe 
dam werken krijgen het minimumloon niet.’ 
Voor lokale gemeenschappen zijn het dagelijkse problemen; bij 
elkaar opgeteld kunnen ze leiden tot oorlog. Toen BBC-journalist 
Shubhranshu Choudhary, opgegroeid in Centraal Gondwana in Ch-
hattisgarh, zijn geboortestreek bezocht voor een verhaal over de 
moord op 76 politieagenten door maoïsten, ontdekte hij dat die 
beweging zijn voedingsbodem vindt in een ondergronds reservoir 
van onvrede van een arme, machteloze bevolking. Acht miljoen 
mensen spreken Gondi, maar er bestaan 
geen media in hun taal. Hij vroeg zich 
af hoe je mensen in staat zou kunnen 
stellen zelf hun stem te laten horen. Ra-
dio? Ideaal, maar de overheid is uiterst 
terughoudend met zendvergunningen. 
Gedrukte media? Teveel ongeletterde 
mensen. Internet? In Centraal Gondwa-
na is de toegang daartoe 0,7 procent. 
Slechts één medium is tot in de haarva-
ten van de Gondi gemeenschap doorge-
drongen: het mobieltje. Dat werd dus 
de basis van CGNet Swara: de Stem van 
het Central Gondwana Net, het eerste 
nieuwsnetwerk ter wereld gebaseerd op 
mobieltjes.

Burgerjournalisten
De technische kern van het netwerk is een door een onderzoe-
ker van Microsoft Research India omgebouwd voicemailsysteem. 
Mensen bellen naar een bepaald nummer en spreken hun verhaal 
in – inmiddels 500 per dag. Vier moderatoren in Bophal redigeren 
de boodschappen, waarna iedereen ze kan beluisteren door in zijn 

mobieltjesmenu op 2 te drukken. De belangrijkste verhalen worden 
gecontroleerd en op de website cgnetswara.org gezet, als audiotrack 
en vertaald in Hindi en Engels, zodat reguliere media ze kunnen 
oppikken. Met straattheater, muziek en marionettenspelen leggen 
medewerkers van het netwerk de mogelijkheden ervan uit aan toe-
komstige gebruikers in dorpen en steden. Via sociale media en email 
maken ze belangstellenden attent op nieuwe posts. Sinds 2010, toen 
het netwerk de lucht in ging, hebben burgerjournalisten meer dan 
300.000 nieuwsitems gerapporteerd, waarvan 4700 als verhalen op 
de website kwamen en soms verder in de reguliere media. Mensen 
sturen ook liedjes, gedichten, recepten en kruidentherapiëen en 
dragen zo bij aan het gemeenschapsgevoel in de streek.

'Harde’ resultaten zijn er ook. Op de dag 
dat een hoge overheidsfunctionaris een 
op CGNet geregistreerde klacht over 
achterstallig loon kwam controleren, 
verscheen in alle vroegte iemand van het 
betreffende bedrijf in het dorp met het 
geld. Ingrijpender nog is de bewustwor-
ding over malaria die de burgerbericht-
geving in gang zette. Terwijl jaarlijks 
duizenden in Chhattisgarh stierven aan 
de ziekte, stond de overheidsstatistiek in 
2007 op nul. Daarin bracht CGNet Swara 
verandering – een krachtige onderstre-
ping van het belang van het grassroots 
nieuwsnetwerk. Mogelijk helpt dat om 
de financiering – afhankelijk van dono-
ren, waaronder het Nederlandse Hivos – 
op de lange termijn te verankeren.

Liesbeth Sluiter 

cgnetswara.org. 

Zie ook: Shubhranshu Choudary: Giving voice to a ravaged and neglected region, 

Roff Smith, news.nationalgeographic.com

'O

one 
in 17 million

Alka Lal (43) was gediplomeerd 

radiologe toen ze veertien jaar gele-

den, in het voetspoor van haar man, 

aankwam in Amsterdam. Om hier 

haar beroep te kunnen uitoefenen, 

moest ze bijna alle papieren op-

nieuw halen. Dat is gelukt. Ze werkt 

nu fulltime en heeft nergens spijt 

van.
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