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A 46 éves Rajesh Kumar Sharma 2006-ban alapította ezt az 
iskolát egy híd alatt, az indiai főváros egyik szegénynegyedé-
ben, közel a Yamuna Bank metróállomáshoz. Rajesh tanár úr 
heti hatszor tanítja reggelenként a hátrányos helyzetben élő, 
legalacsonyabb kasztokból származó gyerekeket. A körülmé-
nyek nagyon szegényesek, a felszerelést a híd oldalára agga-
tott táblák jelentik néhány krétával, a 4–12 éves korú tanulók 
matracokon ülve vesznek részt a foglalkozásokon, reggelente 
maguk takarítják az „osztálytermet”, ami a híd alatti poros, 
koszos földet jelenti.
Az indiai tanár segélyszervezetek támogatása nélkül, másod-
állásban kezdte tanítani a munkások, mezőgazdasági alkal-
mazottak, riksások gyermekeit még 1997-ben, azóta ez a har-
madik iskolája. 
Érdekes módon a legnagyobb nehézséget a szülők meggyő-
zése jelenti: a legalacsonyabb kasztokban szinte senki nem 
folytathat iskolai tanulmányokat, így a szülők nem látják értel-
mét, hogy gyermekük megtanuljon legalább írni és olvasni, 
helyette annak látják értelmét, ha besegít a napi munkába.

Rajesh Kumarnak zöldségüzlete van a közelben, a déli nyi-
tás előtti órákban tanítja Újdelhi legszegényebb gyerme-
keit. Ahogy nemrég az Al Jazeera riportjában fogalmazott, 
„a családom nehéz anyagi helyzete miatt nem lehettem 
mérnök, ki kellett iratkoznom a főiskoláról, hogy dolgozzak 
a zöldségesüzletünkben. Reggelenként a gyerekekkel és a 
tanítással azonban úgy érzem, hogy a régi álmomat valahogy 
mégis beteljesítem”.
Az indiai tanár munkájának híre ment az elmúlt években – 
többek közt az Al Jazeera hírtelevízió is velük foglalkozott 
egy 2014-es kampányban –, így az iskola tízéves évforduló-
ján már több önkéntes is segíti misszióját. Adományokat is 
kapnak, ezekből kifestették a gyerekek a hídpilléreket, Rajesh 
pedig már reggelit, füzeteket és köpenyeket is tud vásárolni a 
diákoknak. Közel háromszázan tanulnak nála hindiül, angolul, 
valamint alapvető ismereteket matematikából, történelemből 
és földrajzból.
Simon de Trey-White, az Újdelhiben élő angol fotográfus 2012 óta 
fényképezi az iskola mindennapjait, az ő fotóiból választottunk.  

ISKOLA A HÍD ALATT
Shakarpur, Újdelhi, India. Egy diák söpröget az „osztályteremben” kora reggel, a tanítás megkezdése előtt.
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