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COLOFON
Deze nieuwsbrief verschijnt twee 
maal per jaar, in december en in 
juni. Wij willen hiermee belang-
stellenden en donateurs van het 
werk van de Stichting Solidair  
met India informeren.

Kosten Gratis.

Aanvragen 
Stichting Solidair met India
Postbus 60
5473 ZH Heeswijk 
tel. (0413) 296 384 / 299 209
info@solidairmetindia.nl
www.solidairmetindia.nl

Giften graag onder vermelding van 
het nummer van het betreffende 
project: Rekening t.n.v. Stichting 
Missieprocuur Abdij van Berne 
'Solidair met India', 
rek. nr. 1201 10660 Rabobank 
Bernheze.

Eindredactie Ellen van der Hart 
Coördinatie Joke van Zutphen 
Druk Berne Media, Heeswijk 

Wij houden ons aanbevolen voor 
opmerkingen en suggesties.

Bezoek ook eens onze website 
www.solidairmetindia.nl  
met informatie over de Stichting, 
de projecten, interessante links 
en veel foto’s.
Zeker een bezoekje waard!

in memoriam 

Op 20 november j.l. is Ton Rooijmans 
overleden. Ton was een van onze 
trouwe vrijwilligers en werkzaam 
voor onze Stichting sinds 2010.
Wij zijn hem zeer dankbaar voor zijn 
inzet voor onze projecten in India.



Solidair met India

voorwoord

vooravond van Kerstmis vindt u in deze nieuwsbrief weer een
diversiteit aan informatie over de activiteiten van onze Stichting.
Het resultaat weer van het vele werk dat door onze vrijwilligers 
verrichten onder de bezielende leiding van directeur Joke van 
Zutphen. Mede namens het bestuur wil ik grote waardering 
uitspreken voor onze vrijwilligers die zich jaar in jaar uit met groot 
enthousiasme inzetten. Helaas is op 20 november van dit jaar een 
van onze trouwe vrijwilligers, Ton Rooijmans, overleden. Hij was 
werkzaam voor de Stichting sinds 2010. Wij zijn hem zeer dankbaar 
voor zijn inzet. 

In september  bezocht Joke samen met Fr. Xavier, onze
projectcoördinator in India, projecten in Zuid-, Midden- en Noord-
India. Per vliegtuig, trein, auto en te voet heeft zij in amper 25 
dagen bijna 15.000 km afgelegd. Ter plaatse worden intensieve 
gesprekken gevoerd met de verantwoordelijke projecthouders, de 
gang van zaken wordt gecontroleerd. Deze lange en vermoeiende
bezoeken legt zij twee keer per jaar op verzoek van het bestuur af 
om daarmee een verantwoorde besteding van de gelden die
wij jaarlijks mogen ontvangen te verzekeren. Voor de financiële 
ondersteuning die wij ook dit jaar weer mochten ontvangen, en 
de vele blijken van betrokkenheid, wil ik alle goede gevers van 
harte bedanken. Namens onze onvolprezen vrijwilligers, directeur 
en bestuur wens ik u allen een gezegend kerstfeest, vrede en alle 
goeds toe voor 2014.

Jan Holleman,
voorzitter

Aan de 
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Met hart en ziel voor elkaar

Kerstboodschap 

Op de Indiadag van 9 november 
hebben velen van ons elkaar weer 
kunnen ontmoeten. Een jaarlijks 
terugkerende gelegenheid om 
weer eens bij te praten en ons te 
laten informeren over het werk 
van de Stichting Solidair met 
India, mogelijk gemaakt door de 
enorme inzet van zo velen. In 
de presentaties werd een reëel 

beeld geschilderd van de prachtige resultaten die door de jaren heen zijn 
bereikt, van hoopgevende initiatieven en ook van moeilijkheden die worden 
ondervonden. Eén daarvan is het gevaar van teruglopende interesse om zich 
in te zetten voor een land dat economisch gezien zo sterk groeit. Enerzijds 
is zo'n reactie heel begrijpelijk. Maar anderzijds moet worden geconstateerd 
dat die economische groei slechts een kleine bovenlaag ten goede komt, 
terwijl de ontelbare menigte aan armen steeds armer wordt. Daarom - zo 
werd terecht gezegd - is en blijft het belangrijk om dóór te gaan. Wij kunnen 
natuurlijk niet ál die miljoenen helpen, maar: iedere mens telt! In deze 
Kersttijd mogen we weer stilstaan bij de geboorte van Jezus Christus. En als 
íemand ons voorhoudt dat wij geroepen zijn om voor elkaar te zorgen, dan 
is Hij het wel. In het groot én in het klein. Want ook voor Jezus geldt: iedere 
mens telt, iedere individuele mens is als een waardevolle parel in Gods 
hand. Stilstaan bij Jezus' geboorte zou inhoudsloos blijven als wij niet ook 
willen stilstaan bij zijn boodschap en zijn opdracht aan ons. Welnu, uw aller 
oprechte betrokkenheid bij onze Stichting is een teken dat u die opdracht 
serieus neemt.
Ik wens u allen daarom een Zalig Kerstmis, en een gezegend 2014! 

Frank van Roermund o.praem.
bestuurslid
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Opvang

Project ECHO, 36012

ECHO staat voor ‘Empowerment of Children and Human Rights 
Organisation’ en heeft in o.a. Bangalore een centrum opgericht om 
jongeren op te vangen die met justitie in aanraking zijn gekomen. 
Maar ook voor andere kinderen in nood die zorg en bescherming 
behoeven. Alle kinderen in het ECHO-centrum volgen uiteraard 
onderwijs. Na hun toelating wordt er voor ieder kind een studieplan 
gemaakt, afhankelijk van hun interesse. De oudere jongens gaan naar 
college, KOS (Karnataka Open School), naar TPAP (Traffic Assistance 
Program) of naar een op een baan georiënteerde cursus.
Tevens krijgen zij les in basiskennis computergebruik, omdat 
computervaardigheden zo belangrijk zijn in de hedendaagse wereld.
Naast de zo belangrijke psychologische begeleiding krijgen de 
kinderen ook sociale vaardigheden bijgebracht en wat hun eigen 
rechten zijn. Maar ook de ouders van de kinderen worden niet 
vergeten, zij krijgen eveneens de nodige begeleiding. 
Dit alles met maar één doel: deze kinderen een stevige basis geven 
voor hun terugkeer in de maatschappij. Wij vragen uw speciale steun 
voor dit project omdat elk kind recht heeft op een menswaardig 
bestaan.

Rehabilitatie delinquente jongeren 

Kinderen Echo 

55



Impressie

Bezoek aan India

School Hansa in aanbouw

Fr. Francis Xavier o.praem. Indische coördinator van onze projecten 
in India en Joke van Zutphen, directeur van Stichting Solidair met 
India hebben een reis gemaakt van 15 september tot 10 oktober 
2013. Ze hebben in totaal 12 plaatsen bezocht in 7 deelstaten. 
Hier worden enkele impressies weergegeven.

In de plaats Hansa in de noordelijke deelstaat Jharkand is het deel 
voor de jongenskostschool gevestigd in een oud schuurtje. In deze 
tribale omgeving is goed onderwijs nog niet zo lang beschikbaar. 
Er verblijven 28 jongens in de kostschool omdat de afstand naar huis 
te groot is of omdat de levensomstandigheden zodanig zijn dat ze 
niet thuis kunnen verblijven. Het huidige gebouw is in een zodanige 
slechte conditie dat nieuwbouw hard nodig was. 
Over een paar maanden is deze gereed, een geweldige verbetering 
voor de jongens. Het nieuwe pand biedt bovendien plaats aan meer 
jongens. Ook de school kampte met ruimtegebrek. De huidige school 
geeft les vanaf groep 6. In de omgeving zijn scholen die les geven 
vanaf groep 1 maar de kwaliteit van het onderwijs is zeer slecht. 
Soms kunnen kinderen na 5 jaar onderwijs nog niet lezen en schrij-
ven. Daarom is besloten om de school uit te breiden met extra klas-
lokalen voor de groepen 1 tot en met 5. De bouwwerkzaamheden zijn 
gestart en we hopen het volgende schooljaar het gebouw in gebruik 
te kunnen nemen.
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Impressie
Migranten
Wayanad ligt in het noorden van de deelstaat Kerala. Het ligt op de top van 
het Decanplateau. Wayanad is een van de minst ontwikkelde gebieden in 
Kerala. 90% van de bevolking is afhankelijk van de landbouw (koffie, thee, 
cacao, peper en rijst) en werkt als dagloner. In de kolonies wonen migranten, 
die van plaats naar plaats trekken om een definitieve verblijfplaats te vinden. 
De overheid heeft ze een klein stukje land gegeven om zich te huisvesten. 
Ze hebben echter geen land om te cultiveren, zodat ze compleet afhankelijk 
zijn van derden. De lonen zijn erg laag en de vrouwen doen alles om aan het 
werk te komen om zo in hun dagelijks onderhoud te voorzien. 2 maaltijden 
per dag is eerder uitzondering dan regel. Afgelopen jaar is er een gebouw 
neergezet, waar inkomensgenererende activiteiten plaatsvinden. Er worden 
naailessen gegeven, paddenstoelen gekweekt en kleding, zeep en paraplu's 
gemaakt. Alles wordt verkocht zodat de vrouwen een inkomen hebben. 

Onderwijs
In Damoh, deelstaat Madhya Pradesh wordt de school uitgebreid met loka-
len. De meeste mensen behoren tot de lagere kaste en worden gedomineerd 
door de hogere kaste. Ze maken lange dagen (12 uur) en krijgen lage lonen. 
De levensstandaard is erg laag, bijna 80% van de mensen is volledig afhan-
kelijk van de landbouw. De school is erg gewild en daarom was uitbreiding 
noodzakelijk. De nieuwe lokalen bevinden zich op de eerste verdieping. 
Het eerste gedeelte is al in gebruik genomen en het tweede gedeelte is in 
aanbouw. Door deze uitbreiding krijgen zo’n 480 kinderen extra de kans om 
goed onderwijs te krijgen.

Toiletten
Kovilmedu village ligt bij Ooty in de deelstaat Tamil Nadu. Fr. Benjamin is 
daar een jaar geleden gestart met zijn werkzaamheden. Het dorp ligt op 
een schuine helling aan de rand van de wildernis op zo’n 2500m hoogte. Er 
zijn geen toiletten, daarom doet iedereen zijn behoefte in de nabijgelegen 
bossen. Infectiegevaar is groot omdat men later door datzelfde gebied weer 
op blote voeten loopt. Diarree, cholera, en wormziekte komen veel voor. 
Verder slangenbeten en andere gevaren uit de natuur. Op dit moment wor-
den er toiletten gebouwd wat de hygiëne in het dorp aanzienlijk verbeterd. 
Er zijn inmiddels ook wat huisjes opgeknapt en er is een watervoorziening 
aangelegd. 7



Uit India

Op de goedbezochte Indiadag van 9 november jl. bracht de Indiase 
coördinator fr. Francis Xavier de aanwezigen op de hoogte van de 
laatste stand van zaken rondom de projecten. Fr. Prem Arockia o.praem. 
(voormalig directeur van de Stichting) kon op deze dag niet aanwezig 
zijn. Uiteindelijk verbleef het tweetal bijna een maand in Nederland: 
een gesprek met de beide heren op de abdij in Heeswijk-Dinther.

Praten met frs. Prem Arockia en Francis Xavier: 
“Sociale betrokkenheid kun je leren”

Wat de nieuweling in Nederland meteen opviel? “Koud, schoon, 
vriendelijke mensen maar vooral weinig mensen op straat.” Fr. Francis 
Xavier o.praem. lacht terwijl hij dit vertelt. Fr. Prem Arockia o.praem 
knikt beamend. Ja, dat herkent hij meteen. Zo ook de onbekendheid 
met het Nederlandse eten. Voor hen een beetje te flauw, de Indiase 
gerechten hebben meer pit. Daarom is het voor fr. Xavier wat moeilijk 
om de eerste dagen te kunnen genieten van het voor hem onbekende 
brood met een lapje beleg. “Maar ik klaag niet hoor”, benadrukt hij. 
De paters zijn bovendien wel wat gewend. Zij werkten beiden in 
Sembattu, waar hun woning naast een leerlooierij stond. “De eerste 
week kreeg je geen hap door je keel. De stank van de leerlooierijen is 
overweldigend. Gelukkig is dat inmiddels wel verbeterd, met onder 
meer een ondergronds afvoerstelsel.”

Diversiteit
India is een heel divers land, vertellen beiden. Van noord naar zuid 
zijn er veel culturele verschillen, andere muzikale voorkeuren, meer 
of minder corruptie en analfabetisme, het voedsel is minder pittig in 
het noorden en ga zo maar door. En in India komen veel mensen naar 
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Leerlingen school Indara

de kerkelijke diensten. Hier zag fr. Xavier er maar weinig, zijn eerste 
zondag in Nederland, vertelt hij met enige verbazing. “De kerken staan 
in India natuurlijk wel waar de meeste mensen katholiek zijn. Dat 
maakt een verschil. Mensen gaan er zelfs tijdens de lunchpauze naar 
de mis. Toch zijn wij als priesters eigenlijk meer sociale werkers dan 
dat we bezig zijn met het bekeren. Wij zetten ons in voor het opheffen 
van de sociale achterstand van vele Indiërs. Dit is van belang.” En 
zo komt het gesprek op donaties. Een veelgestelde vraag, die ook 
terugkeerde op de Indiadag, is natuurlijk: Waarom moeten wij vanuit 
Nederland geld sturen als er zoveel geld is in India? In India staat 
het duurste huis ter wereld en blijkt de regering geld over te hebben 
voor deelname aan een Mars-expeditie. Het tweetal legt samen uit: 
“Slechts 20 procent van de mensen bezitten 80 procent van het geld. 
Zij zijn inderdaad rijker dan menig Europeaan. Maar het probleem is 
dat wij van nature geen sociale verantwoordelijkheidsgevoel hebben. 
Dat moet ons worden aangeleerd. De verdeling in sociale lagen speelt 
de hulpverlening parten. Mensen met een comfortabel leven met 
alle mogelijke luxe, willen nogal eens hun achtergrond vergeten. Een 
zakenman is geen sociale werker. Dat zit er gewoon niet in!” 

Bureaucratie
“Als Stichting Solidair met India zijn wij slechts een kleine groep die 
hierin verandering probeert aan te brengen. Wij strijden wel tegen 
de bureaucratie en tegen corruptie. Maar het is ook voor ons niet 
helemaal vermijdbaar. Gezocht wordt altijd naar de balans, en dan 
maak je de keuze voor het minst slechte. Nog steeds is er in bepaalde 
staten sprake van intimidatie bijvoorbeeld. Er worden zelfs priesters 
vermoord, vorig jaar nog in Bangalore. En dan is er helaas ook nog een 
gebrek aan goede infrastructuur en middelen. Dankzij de sponsorgelden >>
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uit Nederland kunnen wij wel veel goeds doen in India.” Maar hoe zit 
het dan met de regering, en haar ontwikkelingsprogramma's voor de 
bevolking? Ook deze vraag werd gesteld tijdens de Indiadag. “Helaas 
blijft er veel van het overheidsgeld hangen bij de lokale politici. Dat 
komt dus niet terecht bij de projecten. Daarom werkt onze vorm van 
directe steun zoveel beter. Het meeste komt echt bij de projecten 
zelf terecht. De rijke mensen zouden deze corruptie absoluut kunnen 
doorbreken.”

Scholing
In India leven 1,2 miljard mensen. Er komen er steeds meer rijken maar 
ook steeds meer armen. 32,7 % van de bevolking is arm. Toch verbetert 
het leven in India dag bij dag. Zeker voor de meisjes, onder meer 
dankzij de groei van onderwijsvoorzieningen. In 1900 kon slechts 5% 
van de bevolking onderwijs volgen, in 2011 al 74%. “Educatie bevordert 
de levensstandaard van de jongeren voor de toekomst. Een nadeel is 
dat een student niet kan werken, en dus geen inkomen kan generen 
voor zijn familie. Een meisje wordt vaak nog meer als een belasting 
gezien voor haar familie, ze kost eigenlijk alleen maar geld. Ze moeten 
een bruidsschat voor haar betalen. Na haar huwelijk moet ze haar 
schoonfamilie ondersteunen, niet haar eigen ouders.”

Druppels
Zowel fr. Prem als fr. Xavier wijzen op het belang van het werk van de 
Stichting dat mogelijk is dankzij de sponsoren: “Natuurlijk kun je wat 
wij doen zien als alleen maar een begin, een druppel. Maar vele kleine 
druppels vormen wel uiteindelijk een grote oceaan. De Indiase mensen 
worden gaandeweg steeds meer sociaal bewust. Hierdoor komt meer 
economische en mogelijk sociale gelijkheid. 80 procent van de door 
ons geholpen jongeren komen absoluut beter terecht. Dat geeft toch 
bevrediging aan zowel de geldschenkende persoon als aan de directe 
hulpverlener.” Tot slot nog een opmerking van de beide heren, gericht 
op alle ondersteuners van Solidair met India: “Als u ooit denkt dat uw 
bijdrage slechts een druppel op een gloeiende plaat is, denk er dan 
alstublieft aan dat vele druppels echt een oceaan laten ontstaan!”

Links fr Prem Arockia en rechts fr. Xavier 
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Indiadag

Op 9 november j.l. vond de jaarlijkse Indiadag plaats. 
Onder veel belangstelling werden er diverse presentaties gehouden. 
Het was wederom een boeiende dag. Daarbij werd door de 
aanwezigen gretig gebruik gemaakt om weer met elkaar bij te praten.

▲ Canan Usal en Babet Zevenbergen geven een spontane uiteenzetting 
over hun werkzaamheden bij Echo en hun ervaringen in India .

▲ Fr. Francis Xavier o.praem. vertelt boeiend over de geschiedenis 
van de Norbertijnen in India, de diverse soorten projecten en over 
zijn werkzaamheden bij de leerlooierijen in Sembattu. 

▼ Jos van der Burght geeft uitleg over de financien van het jaar 2012. ▼ Pater Bernard Kersten legt enthousiast het belang van 
onderwijs uit en vermeldt dat er op dit moment ca. 25.000 
kinderen gebruik maken van de scholen die door Stichting 
Solidair met India gerealiseerd zijn.
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Samenwerken

Stichting Care & 
Welfare Foundation
“Op deze manier ben je erg betrokken bij een project. Je weet waar je 
gelden naar toe gaan.” De heer Pim Marcus spreekt als secretaris namens 
Stichting Care & Welfare Foundation over de samenwerking met Stichting 
Solidair met India.

De familie Marcus heeft al jaren een warme band met destijds 
Missieprocuur en nu met de stichting Solidair met India. “Mijn vader 
is al jarenlang donateur”. Wij zijn een zakelijke familie, en hebben de 
mogelijkheid om goede doelen te steunen”, vertelt Pim Marcus. 
“In 2011 heb ik het initiatief genomen om een stichting op te richten die 
speciaal gericht is op het ondersteunen van goede doelen. De heer Wout 
Dekker werd de voorzitter van deze Stichting Care & Welfare Foundation. 
Hij bracht een frisse kijk. We hebben toen besloten om één belangrijk en 
binnen ons bestedingsbudget passend project te adopteren: dat werd een 
school in India vanwege onze warme band met dit goede doel. De Sint 
Norbert school in Keolari.”

Betrokkenheid 
“Op deze manier ben je meer betrokken bij een project. Je weet waar je 
donaties naar toegaan. Maar het is dus niet alleen maar geld geven, je krijgt 
affiniteit met het project. Begin dit jaar hebben we ons voor de komende 
10 jaar gecommitteerd aan de verdere ontwikkeling en hulp in exploitatie 
van de school. Deze biedt nu plaats aan 646 leerlingen tot en met klas vijf. 
We willen gaan uitbreiden naar onderwijs tot en met klas 12 waarna de 
leerlingen Universiteit of HBO kunnen gaan volgen. Dit is natuurlijk niet 
te vergelijken met het Nederlands onderwijsstelsel. Onze betrokkenheid 
is niet alleen financieel, maar we praten ook mee over het masterplan en 
over de investeringsbegroting, geven advies en praktische hulp. We denken 
mee.” Eind volgend jaar gaan voorzitter Dekker en secretaris Marcus samen 
naar India om het door hen gesteunde project zelf te bekijken. 

Leerlingen school Keolari
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Open en transparant
Naast zo'n directe betrokkenheid bij een zelfstandig project, steunt 
deze vrij jonge stichting ook alleen financieel diverse goede doelen. 
Zo wordt geld overgemaakt voor hulp op de Filipijnen na de recente 
ramp daar. Pim Marcus: “Goede doelen staan soms ter discussie.” Hij 
benadrukt het feit dat de Stichting Care & Welfare Foundation liever 
open en transparant werkt. “Bij de grote goede doelen stichtingen 
zoals bijvoorbeeld KWF weet je als gever niet wat er precies met 
je geld gebeurt. Bovendien gaat daar een hoog percentage naar 
algemene kosten, terwijl dat bij ons als kleine stichting hooguit twee 
tot drie procent is. Dit is het pure noodzakelijke, en dan gaan we er 
uiteraard wel vanuit dat het in India allemaal goed terechtkomt.” 
Daar maakt hij zich geen zorgen over. In november had het bestuur 
ook de gelegenheid om de priesters fr. Francis Xavier o.praem (de 
Indische coördinator van onze projecten in India) en fr. Prem Arockia 
o.praem te ontmoeten. “Dat heeft ons gesterkt dat het daar allemaal 
heel goed gaat.” 

CWF Cycling Team
De stichting Care & Welfare Foundation heeft als missie het 
ondersteunen van goede doelen. Met als kernwaarden Kwaliteit, 
Resultaat, Samenwerken, Verantwoordelijkheid en Betrouwbaarheid. 
Voorop staat hulp op het gebied van zorg & welzijn in het bijzonder 
voor kinderen. Care & Welfare richt zich uitsluitend op concrete 
en zogeheten meetbare projecten waarmee onder meer vanuit 
Nederland een relatie kan worden opgebouwd. De Stichting gaat 
met de projecten een verbintenis aan voor een langere tijd. 
Het CWF CyclingTeam is recentelijk opgericht om mensen met een 
passie voor wielrennen meer te laten doen dan alleen fietsen. In 2014 
neemt de Stichting met twee teams deel aan de Alpe d'Huzes (voor 
KWF kankerbestrijding). 

Leerlingen school Keolari
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In het onderstaande overzicht ziet u de voltooide projecten die 
met uw hulp tot stand zijn gekomen. Dankzij deze projecten zijn 
duizenden arme mensen op weg naar een menswaardig bestaan. 

Jamtara/Jabalpur
•	 Opleiden	begeleiders	sociaal,	medisch	werk	en	buitenschools	onderwijs,	Jabalpur
•	 Geven	van	buitenschools	onderwijs,	Jabalpur
•	 Ondersteuning	beroepsopleiding	jongeren,	Jabalpur
•	 Uitbreiding	met	lokalen	St.	Norbertschool,	Keolari
•	 Bijdrage	in	schoolkosten,	St.Norbertschool	Keolari
•	 Uitbreiding	met	lokalen	Abt.	Baetenschool,	Jabalpur
•	 Ondersteuning	lopende	kosten	Abt	Baetenschool,	Jabalpur
•	 Hulp	aan	Tb-patiënten,	Jabalpur
•	 Uitbreiding	met	lokalen,	school	Damoh
•	 Aanschaf	computers	St.	Norbertschool,	Keolari

Bihar & Jharkand
•	 Aanleg	waterputten,	Hansa,	Khunti
•	 Aanschaf	waterpompen	om	land	te	irrigeren,	Hansa/Khunti
•	 Reparatie	van	huisjes,	Hansa/Khunti
•	 Bijdrage	in	kosten	jongenskostschool,	Hansa/Khunti
•	 Avondlessen,	Hansa/Khunti
•	 Ondersteuning	medische	post,	Hansa/Khunti
•	 Ondersteuning	lopende	kosten	scholen,	Hansa	en	Bande
•	 Aanschaf	fietsen	voor	leerlingen,	Hansa
•	 Aanschaf	computers	school,	Hansa

Uttar Pradesh
•	 Naailessen,	Indara
•	 Bijdrage	voor	kostschool	voor	jongens,	Indara
•	 Bijdrage	voor	kostschool	voor	meisjes,	Mirpur
•	 Bijdrage	in	schoolkosten,	Indara
•	 Bijdrage	in	schoolkosten,	Mirpur
•	 Medische	posten	in	Mirpur	en	Ghosi
•	 Informeel	onderwijs	in	Ghosi	en	Mirpur

Realisatie

Voltooide projecten in 2013
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•	 Sociale	hulp	in	12	dorpen	in	Hardoi	villages,	Lucknow
•	 Uitbreiding	school,	Mirpur
•	 Schooluniformen,	Mirpur

Maharashtra
•	 Studiehulp	en	aanschaf	schoolmaterialen	voor	kinderen,	Puna
•	 Buitenschools	onderwijs,	sloppenwijken	Mumbai

Madhya Pradesh
•	 Beroepsgerichte	opleiding	en	huisvesting	voor	jongeren,	Indore
•	 Bijdrage	in	kosten	kostschool	meisjes,	Indore
•	 Nieuwbouw	Bent’s	home	(vakopleiding	voor	jongeren),	Indore

Karnataka
•	 Opvang	jongeren	die	met	justitie	in	aanraking	zijn	geweest,	
 Echo Bangalore en Mysore
•	 Bijdrage	in	kosten	Bernyschool	en	meisjes-	en	jongenskostschool,	Jewargi
•	 Informeel	onderwijs,	Jewargi
•	 Ondersteuning	vrouwengroepen,	NR	Pura
•	 Renovatie	van	huisjes,	NR	Pura
•	 Dieselpompen,	Ravoor
•	 Bouw	huisjes,	Mallanthur	en	NR	Pura
•	 Aanleg	waterput,	Mallanthur
•	 Aanschaf	dieselpompen,	Ravoor
•	 Bouw	toiletten,	Narsipura

Tamil Nadu
•	 Zaden	voor	landbouworganisatie,	Thiruvettriyur
•	 Fietsen	voor	de	leerlingen	van	de	school,	Thiruvettriyur	
•	 Hulp	aan	aidspatiënten,	Sembattu
•	 Bijdrage	in	kosten	voor	school	en	kostschool,	Thiruvettriyur
•	 Medische	post,	Thiruvettriyur
•	 Naailessen,	Thiruvettriyur	
•	 Sanitaire	voorzieningen,	Ooty

Kerala
•	 Beroepsopleiding	studenten,	Eravipuram
•	 Aanschaf	boeken	en	uniformen,	Eravipuram
•	 Bijstand	aan	30	zeer	arme	familie’s	,	Eravipuram
•	 Opleiding	ongeletterde	kinderen	van	tribale	kolonies	in	Puthenpura	
 en Godavari 
•	 Renovatie	huisjes,	Mananthavady
•	 Buitenschools	onderwijs	aan	kinderen	in	sloppenwijken,	Ernakulam
•	 Herbouw	van	huisjes	na	overstroming,	Mananthavady
•	 Bijdrage	in	kosten	opvangtehuis	voor	kinderen,	Eravipuram
•	 Bijdrage	in	kosten	huis	voor	ouderen,	Eravipuram
•	 Bouw	voor	inkomensgenererend	project,	Mananthavady
•	 Drinkwatervoorziening,	Mandamoolakolonie
•	 Schoolbus,	Godavarikolonie
•	 Herbouw	10	huisjes,	Godavarikolonie
•	 Aanleg	toiletten,	Godavarikolonie
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