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Voordelen periodieke giften 

Schenkingen zijn van groot belang om ook de komende 
jaren India te kunnen blijven steunen. Als u jaarlijks of 
vaker geld wilt geven aan Solidair met India, kunt u dat 
ook doen middels een periodieke gift. Dit kan door mid-
del van een onderhandse overeenkomst. 
Het voordeel van een vastgelegde periodieke gift is dat 
er geen minimum drempel geldt en er ook geen maxi-
mum is gesteld aan de aftrekbaarheid van deze gift. De 
enige voorwaarde van periodiek schenken is dat u gedu-
rende minimaal vijf jaar een vaste bijdrage schenkt en 
dit vooraf vastlegt in een schriftelijke overeenkomst. 
Wanneer u ons periodiek steunt, weten we welke in-
komsten we op langere termijn kunnen verwachten. Dat 
geeft stabiliteit en inzicht in de inkomstenstroom en dat 
is een groot voordeel bij de planning van ons werk. Een 
schriftelijke overeenkomst met Solidair met India is heel  
eenvoudig te regelen . Bel even of stuur een e-mail naar 
info@solidairmetindia.nl en wij zorgen voor toezending 
van een overeenkomst. 

 

Aankondiging Indiadag 

De jaarlijkse Indiadag is dit jaar op 7 november a.s. Te zij-
ner tijd zullen wij u het programma doen toekomen. 

Nieuwe abt Jamtara 

Er is nog meer nieuws te melden. In maart j.l. heeft de 
Abdij van Jamtara een nieuwe abt gekozen voor de peri-
ode van 9 jaar. Gekozen is voor de heer Marcus Cham-
pia, geboren in 1968 in Bundumail in de deelstaat 
Jharkand. De abtszegening heeft op 30 april plaatsge-
vonden.De 47-jarige Marcus Champia volgt abt Bernzes 
Thomas op. In 2000 is hij gewijd als priester. Vervolgens 
heeft hij een studie Master of Business Administration 
(M.B.A.) gevolgd 
aan de universiteit 
in Jabalpur. Na deze 
studie is hij be-
noemd tot Provisor 
van de Abdij in Jam-
tara. In 2013 heeft 
hij zijn studie PDH-

economie afgerond 
aan de Unviersiteit 
in Bangalore. Van 
2013-2015 was hij 
prior in de St. Nor-
bert Priorij in Indara 
in Uttar Pradesh.  

Voorwoord 

Voor u ligt onze nieuwsbrief nieuwe stijl. Wij willen u deze  
tweemaal per jaar toezenden. Op deze manier kunnen wij 
u  kort en bondig informatie verstrekken over onze activi-
teiten, deze nieuwsbrief is makkelijker en met minder kos-
ten te verspreiden onder  meer lezers. De Kerstnieuwsbrief 
blijft in de oude vorm gehandhaafd. 
Op de Indiadag 2014 heb ik de sterke economische groei 
van India gememoreerd, met als gevolg toenemende be-
langstelling van het Nederlandse bedrijfsleven en bezoeken 
van handelsdelegaties.  De meest recente en omvangrijkste 
tot nu toe was de handelsmissie van ca. 80 bedrijven begin 
juni onder aanvoering van minister-president Rutte, minis-
ter Ploumen en staatssecretaris Dijksma. 
Positieve ontwikkelingen, maar feit blijft dat nog steeds 
ruim 300 miljoen Indiërs onder de armoedegrens leven. 
Solidair met India blijft zich inzetten om hun levensomstan-
digheden te verbeteren d.m.v. onderwijs, gezondheidszorg 
en sociale voorzieningen. Door intensivering van onze p.r. 
hopen we in te spelen op de toenemende belangstelling 
voor India en hiermee ons bestand van donoren uit te  
breiden. 
Namens medewerkers en bestuur wens ik U een mooie  
zomer! 

 

Jan Holleman, voorzitter 

Nieuw 

Ook onze website heeft een nieuw jasje. Kijk eens op 
www.solidairmetindia.nl. Op de website vindt u  informatie 
over de projecten en de behaalde resultaten. Regelmatig 
verschijnen er nieuwsberichten. Ook is het mogelijk om 
online te doneren! Om kosten te besparen op onze porto-
kosten willen we de nieuwsbrieven en overige post zoveel 
mogelijk via de e-mail gaan versturen. Wij verzoeken u 
daarom uw e-mailadres door te geven via  
info@solidairmetindia.nl 
Mocht u correspondentie en nieuwsbrieven liever per post 
blijven ontvangen, dan is dat uiteraard mogelijk. U hoeft 
dan niets te ondernemen.   
Ook zijn wij via facebook te volgen: via 
www.facebook.com/SolidairmetIndia. 
Door onze pagina te 'liken' blijft u op de hoogte. 
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Bezoek India 

In het voorjaar heeft Joke van Zutphen, directeur van Soli-
dair met India weer verschillende projecten bezocht van 
Solidair met India. Zo bezocht zij ook o.a. NR Pura. Een kort 
verslag: 
De discriminatie van vrouwen komt nog steeds veel voor, 
met name op het platteland in India. Ook toegang tot de 
financiële markt is zeer moeilijk. Daarvoor zijn zgn. Selfhelp-
groups opgericht. Zo’n groep bestaat uit ca. 15 vrouwen. In 
de regio van NR Pura bestaan 280 vrouwengroepen. Geza-
menlijk staan ze veel sterker. Ze komen eens in de twee 
weken bij elkaar. Er worden inkomens genererende activi-
teiten ontplooid, leiderschapstrainingen gegeven, vrouwen 
worden op hun rechten gewezen, ze krijgen meer invloed 
op de politiek. Daarnaast is er een hulplijn voor vrouwen die 
slachtoffer zijn van geweld en verkrachting. Ze worden be-
geleid en indien nodig in opvanghuizen ondergebracht.  
Als inkomen genererende activiteiten worden er hier cham-
pignons gekweekt, sarees gemaakt, zeep gemaakt, naailes-
sen gegeven, naaimachines verstrekt om thuis te kunnen 
werken. Tevens wordt er binnen de groepen gesproken 
over het belang van onder meer educatie en hygiëne. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Lisha maakt zeep 

 

Joke van Zutphen bezocht ook het dorpje Sattkoli. Een zeer 
achtergebleven dorp met heel weinig voorzieningen, maar 
een zeer hechte gemeenschap. Sinds anderhalf jaar zijn hier 
4 zelfhulpgroepen voor vrouwen actief. 
Zo bleek dat een van de vrouwen in Sattkoli onlangs was 
bevallen van een baby en bovendien plotseling haar man 
had verloren. Ze bleef achter met een schuld van van   
€ 500,=. Het was voor haar onmogelijk om dit af te lossen 
en daarmee had ze dus een groot probleem. Haar dorpsge-
noten hebben daarop besloten om allemaal een dagloon af 
te staan om haar te helpen. Daarnaast heeft zij geld gekre-
gen van de vrouwengroep. Er bleef nog een schuld over van 
ca € 200,=, deze is afgelost door Solidair met India. De jonge 
moeder is nu in staat om haar leven weer op de rit te 
zetten, zonder schulden.  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Bewoners Sattkoli 
 

Tijdens het bezoek aan de school Thiruvettriyr inTamil Nadu 
bleek dat het sanitairgebouw absoluut niet voldeed aan de 
eisen. Er zijn veel te weinig toiletten. Er is bij Soldair met 
India een verzoek binnengekomen om een nieuw  
toiletgebouw te plaatsen en het bestaande gebouw te reno-
veren. Mede dankzij de geweldige sponsoractie van het 
Fioretticollege in Veghel zijn inmiddels zijn hiervoor de be-
nodigde gelden al verworven en is met de bouw gestart. 
Een grote verbetering voor de school.  

Oud toiletgebouw Thiruvettriyur 

 

In Mananthavady is de school, gelegen op de top van de 
berg, geheel gerenoveerd dankzij sponsorgeld. Het gebouw-
tje zag er slecht uit, lekkages, scheuren in muren en ga zo 
maar door. Het gebouw is  opgeknapt en nu ziet het er weer 
goed uit.  
Naast deze plaatsen zijn ook veel andere projecten bezocht. 
Geconcludeerd mag worden dat er wederom veel werk ver-
zet is  door de plaatselijke projectcoördinatoren voor de 
minderbedeelden in India. 
 

Jaarrekening  
De jaarrekening 2014 is door het bestuur vastgesteld op 24 
april 2015. Bij de jaarrekening werd een goedkeurende con-
troleverklaring verstrekt door Ernst & Young Accountants te 
Eindhoven. Het boekjaar 2014 werd afgesloten met een 
resultaat van negatief ca. € 4.000 en is als volgt ontstaan: 
Baten uit eigen fondsenwerving afgesloten  
projecten     €    992.000 

Baten uit beleggingen en overige baten  €      72.000 

Som der baten (A)    € 1.064.000 

Besteed aan afgesloten projecten   €    994.000 

Kosten organisatie    €      74.000 

Som der lasten (B)    € 1.068.000 

Resultaat  (A-B)  negatief €        4.000 

Het bedrag dat in 2014 besteed is aan afgesloten projecten 
kon nagenoeg volledig gedekt worden door de sponsorop-
brengsten. De kosten organisatie werden gedekt door baten 
uit beleggingen en overige baten. Het totaal aan ontvangen 
donaties bedroeg in 2014 ca. € 845.000. Dit bedrag wordt 
aan een reeks van grote en kleine projecten besteed. In 
2014 is er gewerkt aan 123 projecten en zijn er 105 pro-
jecten gerealiseerd. Tijdens de Indiadag op 7 november 
wordt nadere toelichting  gegeven op de jaarrekening 2014. 
 

Jos van der Burght, penningmeester 



 

Proj.nr. 32304 Buitenschools onderwijs voor kinderen in Hansa 

Deze avondopleiding is vooral bedoeld voor de schoolgaande kinderen van Hansa en de 
omliggende dorpen. Er zijn ongeveer 80 studenten die gebruik te maken van dit program-
ma. Twee leraren zijn aangesteld om hierbij te helpen. Dit programma is gestart omdat de 
kinderen thuis niet in staat zijn om te studeren of huiswerk te maken vanwege de slechte 
huisvesting en omdat er geen elektriciteit is. Bovendien is de kwaliteit van het overheidson-
derwijs onder de maat. Om de kinderen op een bepaald niveau te laten studeren en om 
schooluitval te beperken,  wordt er in een hal bijlessen gegeven en ruimte geboden om te 
studeren. Hierdoor behalen ze betere resultaten op school en daardoor is er een beter toe-
komstperspectief. De jaarlijkse kosten bedragen € 3.000.  Dit is € 37,= per kind.  

 

 

Proj.nr. 33506 hulp aan dorpen in Hardoi district Uttar Pradesh 

 

De Ursulinenzusters bieden hulp aan 12 dorpen in het Hardoi district. Het analfabetisme in 
dit district is hoog. De ongelijkheid tussen mannen en vrouwen is groot. Er is weinig kennis 
op het gebied van hygiëne. Er heerst veel bijgeloof. Er zijn zelfhulpgroepen voor vrouwen 
opgericht, waar zelfgenererende activiteiten plaatsvinden. Er wordt voorlichting gegeven op 
het gebied van gezondheidszorg, er wordt buitenschools les gegeven, vrouwen worden be-
wust gemaakt van hun rechten. Jonge kinderen worden ingeënt. Zwangere vrouwen wor-
den begeleid. Jeugdgroepen zijn geformeerd. Voor € 400,= wordt 1 dorp geholpen.  

Proj.nr. 36110 lopende kosten school Gulbarga, Karnataka 

De Bernyschool is in 2005 gestart. Op deze (kost)school zitten nu  383 leerlingen. De school 
staat in een zeer arm gebied in het noorden van Karnataka. De bevolking bestaat voorna-
melijk uit tribals en dalits. De schoolkinderen komen uit gemarginaliseerde gezinnen, heb-
ben ouders met HIV of zijn wees. Het zijn ook kinderen van alleenstaande ouders en kin-
deren met een handicap. Vanwege de arme achtergrond zijn de ouders slechts beperkt in 
staat schoolgeld te betalen. Voor € 40,= kan een kind naar school.  

 

Proj.nr. 37912 Bouw 5 klaslokalen Kuruvikulam, Tamil Nadu 

In deze omgeving was er geen goede school, daarom is er een school gestart. De bevolking 
bestaat voor 70% uit dalits, deze bevolkingsgroep  vormt de onderkant van de samenleving.  
Op dit moment zitten er 65 leerlingen in de onderbouw. Er zijn veel aanmeldingen, maar er 
is ruimtegebrek. Door de bouw van 5 klaslokalen en een toiletblok kunnen ze meer kinderen 
een kans geven om onderwijs te volgen. Ons werd een bijdrage gevraagd van € 71.759,=. Nu 
is er nog nodig € 46.759,=. 

 

Onderstaand treft u enkele projecten waarvoor wij uw steun vragen. Op aanvraag is een uitvoerige projectbe-
schrijving beschikbaar. Mocht u ons financieel willen steunen dan kunt u gebruik maken van het machtigingsfor-
mulier of rechtstreeks een bedrag overmaken naar  
rek.nr. NL 18 RABO 012.01.10.660 t.n.v. Stichting Solidair met India 

o.v.v. het projectnummer. 
 

Voor meer projecten verwijzen wij u graag naar onze website www.solidairmetindia.nl 
 

 

http://www.solidairmetindia.nl/wp-admin/media-upload.php?post_id=2808&type=image&TB_iframe=1&width=753&height=673
http://www.solidairmetindia.nl/wp-admin/media-upload.php?post_id=3630&type=image&TB_iframe=1&width=753&height=673
http://www.solidairmetindia.nl/wp-admin/media-upload.php?post_id=2938&type=image&TB_iframe=1&width=753&height=673
http://www.solidairmetindia.nl/wp-admin/media-upload.php?post_id=2893&type=image&TB_iframe=1&width=753&height=673


EURO-INCASSOMACHTIGING SEPA  

Incassant: Stichting Solidair met India, Abdijstraat 49, 5473 AD Heeswijk-Dinther 

Incassant ID: NL85ZZZ171864310000 

  

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Stichting Solidair met India om:  
O een eenmalige incasso-opdracht ad € ……………….. 
O incasso-opdrachten ad € ……………….. per maand/per kwartaal/per jaar   
te sturen naar uw bank om het bedrag van uw rekening af te schrijven wegens donatie en uw bank om het bedrag van uw 
rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van de Stichting Solidair met India. 
  

Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving 
contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. 
  

Naam: 
Adres: 
Postcode:     Woonplaats: 
Land: 
Rekeningnummer (IBAN): 
Plaats en datum:    Handtekening: 
  

Deze machtiging kunt u ongefrankeerd terugsturen 

Stichting Solidair met India 

Antwoordnummer 60292 

5000 VB  Heeswijk-Dinther 

Kijk  ook eens op onze webshop 
www.webshop.solidairmetindia.nl 

Dankzij kleine bedragen is een klas van gemiddeld 40 leerlingen een 
maand lang aan onderwijs geholpen. Uw bijdrage vertaalt zich letterlijk 
in dat wat nodig is; Indiase leraren, stoelen die lokaal geproduceerd 
worden, tafels, schriftjes en potloden.  
Uiteindelijke zorgt kennis ervoor dat zelfs de allerarmsten zich kunnen 
verweren en een betere toekomst kunnen opbouwen. 


