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Jeanne Devos
Geboren: 9 januari 1935
Geboorteplaats:
Kortenaken
© Kenny Rubenis

Gekend voor: helpen bij
de allerarmsten in India

Jeanne Devos werd geboren in een boerengezin. Ze had acht broers en
zussen. Het hele gezin was erg gelovig. Na haar middelbare school gaf ze
les. Toen Jeanne 30 jaar was, trad ze in het klooster. Ze droomde ervan
document mag je in een land verblijven en werken. Ondertussen studeerde
ze logopedie en specialiseerde ze zich in het doven- en blindenonderwijs.

Vertrek

Ze waren arm en woonden in een
huis van kartonnen dozen. Elke ochtend vertrokken honderdduizenden
jonge meisjes naar hun werk. Ze
werkten als dienstmeid voor rijke
gezinnen. Daar werden ze behandeld
als slaaf. Ze konden niet naar school
en werden onderbetaald. Ze hadden
geen veilige plek om op te groeien.

Na drie jaar kreeg ze toestemming
om naar India te reizen. Als kloosterzuster was het haar opdracht om
mensen te overtuigen van het katholieke geloof. Algauw gooide ze haar
plannen om. Ze zag de armoede en
besloot mensen te helpen.

Slavernij

Hulp
Heel veel meisjes konden niet anders
dan blijven werken. Jeanne wou er
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Jeanne werd geraakt door de omstandigheden waarin veel kinderen leefden. Velen woonden in sloppenwijken.

De huizen waarin de meisjes wonen.

Jeanne komt de straat op voor rechten.
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in India te werken en mensen te helpen. Ze vroeg een visum aan. Met dat

zijn voor hen. In 1985 richtte ze de
National Workers Movement op.
Ze ijverde voor de rechten van het
huispersoneel. De kinderen die
werkten kwamen elke week twee
uur samen. Vaak waren ze met veel:
wel 750 meisjes per keer. Ze konden
samen spelen, lachen en even hun
ellende vergeten.

Samen
In 2005 werd Jeanne genomineerd
voor de Nobelprijs voor de Vrede.
Die won ze niet. Maar ze werd wel
op andere manieren gehuldigd.
Gedurende al die jaren heeft Jeanne
het leven van duizenden kinderen
en vrouwen veranderd. Dat deed ze
altijd op dezelfde manier: het probleem zien, het beoordelen en er iets
aan doen. Ze leerde dat niets onmogelijk is als je er samen iets aan doet.

