
 

Wie ben je?  
 

Ik ben Antonius Dindajal, heb 3 kinderen en woon in Monnickendam.  

 

Waar stond je wieg?  

 

Ik ben in Paramaribo geboren en mijn grootouders kwamen uit India. 

 

Uit wat voor een gezin kom je? 

 

Ik kom uit een groot katholiek gezin en heb 12 zussen en broers. Het was een groot en warm gezin.  

Er heerste discipline en respect voor anderen. Normen en waarden waren heel belangrijk. 

 

Hoe was je jeugd? 

 

Het was een prettige jeugd, maar wel keihard werken. Mijn ouders hadden een boerderij voor 

landbouw en veeteelt. Er was geen elektriciteit en geen waterleiding. Wij hadden 6.000 kippen 

En 10 koeien. Water haalden we elke dag met emmers uit de 300 meter verderop gelegen 

waterputten. De koeien gingen anders dan hier in Nederland elke avond op stal en werden daar 

gemolken en kregen dan ook weer vers gras. Dit gras sneden we met een sikkel. Vanaf 4 jaar hielp 

ik al mee. De melk werd aan de kant van de weg gezet voor de melkman. Er kwamen ook wel 

kaaimannen en slangen op het erf die werden weggejaagd of gedood omdat die als de vijand gezien 

werden.  Op 15 jarige leeftijd kwam ik naar Nederland. In het begin was het moeilijk om te wennen 

en geaccepteerd te worden. 

 

Wat zijn je hobby’s? 

 

Dat is voetbal. Ik ben 15 jaar lang leider geweest in Monnickendam bij de voetbaljeugd. 

Verder is Oosterse filosofie  mijn hobby en lees ik veel van dat soort boeken.  

 

Vertel eens over je vrijwilligerswerk 

 

Ik doe verschillende dingen. Zoals mensen vervoeren voor een bezoek aan het ziekenhuis en het 

duwen van mensen tijdens de rolstoelvierdaagse. Ook volgde ik een cursus om mensen te bezoeken 

tijdens het preventief Huisbezoekproject. Dit was erg leuk om te doen en die mensen te ontmoeten. 

Maar soms ook wel droevig. 

 

Waarom doe je dit? 

 

15 jaar geleden kwam ik in Monnickendam. Eerst wilde ik naar Afrika gaan om daar als vrijwilliger 

te gaan helpen met het maken van waterputten. Na overleg met mijn gezin koos ik ervoor om eerst 

in mijn omgeving te kijken wie er hulp nodig had. Op een gegeven moment kwam ik terecht bij de 

SGOM.  


