Internationale onderscheiding voor Wahid Saleh
Berkel en Rodenrijs - Onder grote belangstelling werd in India de internationale
onderscheiding 'Pravashi Community Service award' toegekend door GOPIO (Global
Organisation of People of Indian origin). De onderscheiding werd in New Delhi uitgereikt
door de Indiase Minister for Overseas Indian Affairs Vayalar Ravi aan Berkelaar Wahid
Saleh; voor al het werk dat hij verzet om te komen tot een goede samenwerking op
verschillende terreinen tussen zijn geboorteland India en zijn nieuwe vaderland Nederland.
Wahid werd geboren in het Zuid-Indiase Assam. Na bedrijfstechniek gestudeerd te hebben in
Kerala vertrok hij richting Duitsland om vervolgens neer te strijken in Nederland. In 2002
reeds ontving de Berkelaar een Koninklijke Onderscheiding voor al zijn inspanningen.
De heer Saleh publiceerde in 1992 de eerste Indiawijzer. Een lijvig naslagwerk over de
Indiase cultuur in Nederland. Het boek telde 142 pagina's. Zeven jaar later volgde een tweede
druk, maar toen 412 pagina's dik. Momenteel is het meeste ervan via internet te lezen.
"Als gratis service naar de gemeenschap," aldus Wahid. "Men kan er alles vinden over India."
En over de hem onlangs uitgereikte onderscheiding vertelt hij: "Verspreid over de hele wereld
wonen 25 miljoen Indiërs. De Amerikaanse organisatie GOPIO kiest elk jaar enkele mensen
uit die in aanmerking komen voor een award. Zij hebben zich allemaal ingezet voor de
gemeenschap en verrichten sociaal werk. Een groep uit Amsterdam heeft mij dit maal
voorgedragen. Ik kreeg eind vorig jaar een telefoontje vanuit de Verenigde Staten. Of ik naar
de bijeenkomst in New Delhi wilde komen; een bijeenkomst voor mensen uit India die in het
buitenland wonen. De bijeenkomst werd georganiseerd door de Indiase regering en men
ontving er ruim 2000 bezoekers."
In elke boot een been
Aansluitend aan de bijeenkomst werd Wahid Saleh tevens uitgenodigd als spreker voor een
congres in Assam.
"Het Assam Institute of Management organiseerde een internationale conferentie over de
ontwikkeling van de provincie Assam: 'Epigenesis Assam 2007'. Daar hield ik een lezing
'Networking for growing'. Over mogelijke netwerken tussen mensen in Assam en mensen die
vanuit Assam momenteel elders wonen of werken."
Vervolgens: "Ik ben nu een westerling, maar aan de andere kant ook een Indiër. Ik woonde tot
mijn 22ste in India en vanaf 1968 in Nederland. Eigenlijk sta ik met elk been in een andere
boot. Ooit nam ik me voor na mijn pensionering - ik werkte bij het CBR - terug te gaan naar
India, maar dat idee heb ik opgegeven. We blijven hier, want ik houd van een liberaal
Nederland."
Beroemd in Assam
Terug op zijn geboortegrond wachtte Wahid nog een hele uitdaging.
"Vorig jaar veranderde de naam Assam in Asom. Met als reden, dat de naam Assam werd
gegeven door de Engelsen. Ik ging op onderzoek uit en stelde vast dat de naam Assam veel
ouder is dan de 'kennismaking' met de Engelsen. Ik las onder andere een dagboek van een

Hollander (1661) die meereisde op een VOC schip: Frans Josef van der Heiden. Het schip liep
vast op een zandbank. In dat dagboek kwam de naam Assam al voor; daar reisde hij als
soldaat naartoe. Bovendien ontdekte ik de naam Assam op een kaart uit 1661, terwijl de
Engelsen pas in 1824 voet aan wal zetten."
Wahid onderzocht alle gegevens vanaf 1542 en publiceerde dat in september 2006 in de
nationale krant van India. "Ik overhandigde een petitie bij de minister, maar men lijkt niet van
zins de naam Assam weer te laten terugkeren. Via internet heb ik inmiddels al heel wat
mensen uit Assam benaderd die de petitie ondertekenden. Bovendien werd een comité in het
leven geroepen om de naam Assam in ere te houden. Het stond in alle kranten, was op radio
en tv. Tijdens mijn bezoek dit jaar was ik ineens een 'beroemde Indiër'."
Medisch toerisme
Wahid Saleh is een gedreven mens en kan maar moeilijk stilzitten.
"Ik heb me ingespannen een organisatie in het leven te roepen om Indiase studenten met
elkaar in contact te brengen. Daarnaast ben ik bestuurlijk actief in het bevorderen van handel
tussen India en Europa in de Stichting Business Proces Innovation. Met name het medisch
toerisme kan hiermee op een hoger peil worden gebracht."
In India ondersteunt Wahid Saleh twee basisscholen die voornamelijk worden bezocht door
weeskinderen of kinderen uit gezinnen van de allerlaagste maatschappelijke ladder. Om ook
hen in staat te stellen goed onderwijs te kunnen volgen.
"Er is op veel terreinen nog erg veel werk te verzetten. Daar zet ik me graag voor in," aldus de
bescheiden en sociale Berkelaar.
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