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Solidair met India

voorwoord

2014 was er helaas weer regelmatig sprake van oorlog op diverse plaat-
sen in de wereld en rampen en ellende van uiteenlopende aard. Zeer 
terecht werd daarvoor regelmatig een beroep gedaan op hulp en finan-
ciële ondersteuning. Om dan ook weer aandacht en ondersteuning voor 
onze “Solidariteit met de armste der armen in India” te vragen is best 
lastig. Vooral omdat de economie van India een van de snelst groeiende 
is van alle grote wereldlanden. Op de afgelopen Indiadag heb ik daar 
ook aan gerefereerd en gezegd dat het ons, en wellicht ook u, nogal eens 
overkomt dat we te horen krijgen dat India goed in staat is om zichzelf 
te redden. 
Verderop in deze nieuwsbrief leest u in onze “Toekomstvisie Stichting 
Solidair met India” dat de problematiek van India toch wel een heel bij-
zondere is. Ik mag hopen dat u na lezing solidair met ons wilt blijven met 
de armste der armen in India.

Met het kerstfeest staan we stil bij de situatie van medemensen en 
vieren wij met elkaar het visioen van gerechtigheid, vrede op aarde en 
hopen we op rechtvaardige economische en sociale verhoudingen.
Met dat visioen voor ogen rekenen we ook in het nieuwe jaar weer op 
u, met heel veel dank voor de steun die wij gedurende dit jaar voor ons 
werk in India van u mochten ontvangen.
Van ganser harte wens ik u allen namens vrijwilligers, directeur en be-
stuur een mooi en gezegend kerstfeest, vrede en alle goeds in 2015.

Jan Holleman, voorzitter

Gedurende 
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Kerstboodschap
In antwoord op een strikvraag van Farizeeën - 'Meester, wat is het 
voornaamste gebod in de Wet?' - zegt Jezus in Matteüs 22: 'Gij zult de 
Heer uw God beminnen met geheel uw hart, geheel uw ziel en geheel uw 
verstand. Dit is het voornaamste en eerste gebod. Het tweede, daarmee 
gelijkwaardig: Gij zult uw naaste beminnen als uzelf. Aan deze twee 
geboden hangt heel de Wet en de Profeten.' 
Jezus' visie op de kern van de Heilige Schrift is de geschiedenis ingegaan als 
het dubbelgebod van de liefde. Het mag gelden als gezaghebbend en ook 
bruikbaar ijkpunt voor al ons spreken en handelen. Alleen 'God beminnen' 
is namelijk best lastig te vatten. God is Geest, 'niemand heeft ooit God 
gezien'. God is - óók voor gelovigen - vaak niet in directe zin te ervaren. 
'God beminnen' kan dus snel verworden tot een abstractie waar we 
eigenlijk niets mee kunnen. Het tweede stuk echter helpt ons wél op weg. 
De naaste is immers wél zichtbaar en tastbaar: het is eenieder met wie wij 
te maken hebben, in het bijzonder de zwakke en kwetsbare mensen. En 
omdat 'de naaste beminnen' door Jezus zonder omhaal wordt gelijkgesteld 
met 'God beminnen' komt daarmee ook dit laatste tot leven: wie zijn 
naaste bemint, bemint ook God. 
In verpletterende eenvoud en diepzinnigheid brengt Jezus onder woorden 
wat God van ons verlangt. In Jezus Christus is God tastbaar in onze 
geschiedenis getreden. Dát is het grote wonder dat wij met Kerstmis 
vieren. In uw solidariteit met de armen van India toont u zich dankbaar 
voor dit geschenk. Omdat u daarmee heel concreet beantwoordt aan 
het dubbelgebod van de liefde, de kern waar het in de Heilige Schrift om 
draait. Ik wens u allen een oprecht Zalig Kerstmis!

Frank van Roermund, o.praem.
Bestuurslid 
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Lucknow 

In het najaar bezocht Solidair met India-directeur Joke van Zutphen 
weer verschillende projecten van Solidair met India in het land zelf. 
Zo ging zij ook naar de stad Lucknow in het Hardoi district. Middels 
diverse projecten wordt gepoogd de leefomstandigheden van 
iedereen te verbeteren. 

Het Hardoi District ligt op ongeveer 120 kilometer van Lucknow, 
de hoofdstad van Uttar Pradesh. Volgens de laatste telling in 2011 
bestaat de totale bevolking van Hardoi uit 4. 091.380 mensen. De 
geletterdheid in Hardoi is zeer slecht, met name bij vrouwen. De 
ongelijkheid tussen mannen en vrouwen is extreem hoog. Het 
kastesysteem is nog volop aanwezig. Het bijgeloof is groot. Ziektes 
worden toegeschreven aan duivels of boze geesten.
De Ursulinezusters zijn hun werk daar begonnen in 1987. In het begin 
gaven de zusters buitenschools onderwijs aan de arme kinderen 
van de omliggende dorpen. Later zijn ze overgegaan naar een meer 
geïntegreerde aanpak. Daarvoor bezochten de Ursulinezusters de 
verschillende dorpen en constateerden dat de vrouwen geen enkel 
recht hadden in de families, noch in de samenleving en dat de 
meerderheid analfabeet was. De huisvesting was slecht, kinderen 
werden al op jonge leeftijd gedwongen om aan het werk te gaan.

Dorpen
In 2010 zijn de zusters in 13 dorpen met een totaal aantal inwoners 
van 8400 aan het werk gegaan, hun activiteiten waren speciaal 
gericht op vrouwen en kinderen. Het doel was om het volgen van 
minimaal basisonderwijs te promoten en de alfabetiseringstaak te 
verhogen. Daarnaast werd er voorlichting gegeven op het gebied van 
gezondheid en gepoogd de positie van de vrouwen te verbeteren.

Vrouwen weerbaarder 
dankzij diverse projecten

>>
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De zusters hebben inmiddels een goede band opgebouwd met de 
bevolking. Er zijn 14 vrouwengroepen opgericht met in totaal 154 
leden. De vrouwen hebben geleerd hoe ze bankzaken kunnen regelen. 
Ook zorgden de zusters ervoor dat de vrouwen inkomen kunnen 
genereren door middel van het maken van zeep, geiten en kippen 
houden, kruiden telen. Eens per maand vinden er vergaderingen plaats 
in alle dorpen. De leden van de vrouwengroepen en andere vrouwen 
komen hier samen. Er wordt gesproken over moeder en kindzorg, het 
belang van vaccinatie, kruidengeneesmiddelen, seizoensgebonden 
ziektes, kwesties die in het dorp gaande zijn. Het zelfbewustzijn van 
de vrouwen wordt hierdoor sterk vergroot.

Scholing
Kinderen krijgen buitenschools onderwijs. Ze leren lezen en schrijven, 
en worden op deze manier voorbereid om naar de reguliere school 
te gaan. Ouders worden benaderd om hen te stimuleren en om 
hun kinderen scholing te laten volgen. Adolescente analfabete 
meisjes leren lezen en schrijven. Er worden gezondheidskampen 
georganiseerd. Daar wordt voorlichting gegeven op het gebied van 
voeding, veilig drinkwater, gevolgen van gebruik van alcohol, tb-
bestrijding. Zwangere vrouwen krijgen voorlichting. Kinderen van 0 
tot 5 jaar krijgen vaccinaties.

Weerbaar
Kortom: er vinden vele activiteiten plaats om de leefomstandigheden 
te verbeteren. Duidelijk waarneembaar is dat de vrouwen steeds 
weerbaarder worden. Waren de gezichten een paar jaar geleden nog 
volledig bedekt, nu zie je dat ze zich steeds meer durven te vertonen.
Het werk van de Ursulinezusters in het Hardoi district is echter 
nog niet klaar. Zij blijven zich bezighouden met de projecten ter 
verbetering van het leven van de lokale bevolking. 

Joke van Zutphen, directeur
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actiepunten

Wereldwijd verschuiven de machtsposities in de wereld. Sinds 
kort is China supermacht Amerika voorbijgestreefd en de grootste 
economie ter wereld. India groeit echter momenteel bijna twee 
keer zo snel en neemt wellicht nog voor 2050 de positie van China 
over. Regelmatig wordt ons gezegd dat het niet meer nodig is om 
“Solidair met India” te blijven. 

Economische ontwikkeling alleen is echter niet zaligmakend voor de 
bevolking van een land. Het gaat om de kracht en kwaliteit van een 
economie, de welvaart van de gehele bevolking en hoeveel er per 
inwoner wordt verdiend. In dat opzicht ligt het westen nog mijlen ver 
voor op de bevolking van heel Azië en met name op die van India.

Door de enorme bouwactiviteiten stijgen de grondstofprijzen en 
groeien de sloppenwijken rondom de grote steden. Het platteland 
blijft achter in ontwikkeling en de verschillen tussen arm en rijk 
worden steeds groter. Nog steeds moeten van de ruim 1,2 miljard 
inwoners van India zo’n 350 miljoen mensen zien rond te komen van 
hooguit een euro per dag. Met als gevolg dat armoede en honger 
dwingen tot grootschalige kinderarbeid. De uitgestrektheid van 
het land maken gezondheidszorg en onderwijs voor velen slecht of 
helemaal niet bereikbaar. Vrouwen verkeren in een ondergeschikte 
positie en er is nog steeds sprake van kindhuwelijken. In veel streken 
is gebrek aan drinkwater en goed sanitair. Bovendien is ook India 
gevoelig voor natuurrampen. Het kastensysteem, weliswaar officieel 
afgeschaft, rechtvaardigt nog steeds onderdrukking en achterstelling 
van met name Dalits en Tribals. 

Toekomstvisie Solidair met India

>>
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Kortom, er wordt nog voor lange tijd keihard om onze hulp gevraagd 
en onze Stichting verklaart zich dan ook nog steeds Solidair met de 
armste der armen van India en ik mag aannemen u met ons. 
Voorop zij gesteld, dat de kracht van onze Stichting is gebaseerd 
op de jarenlange nauwe samenwerking met de Norbertijnen van de 
Abdij van Jamtara, de Abdij van Manathavadi en de Ursuline zusters in 
Lucknow in zeven deelstaten van India. 
Op basis van een netwerk van lokale projecthouders zijn wij in 
staat om de kwaliteit en voortgang van onze projecten in India 
gecontroleerd te realiseren. 
Ter verzekering van de continuïteit van onze hulp, vinden wij het zaak 
om ons met name te richten op de volgende actiepunten: 
•	 Stimulering	van	fondsenwerving	in	India	zelf.	Met	het	oog	hierop	

volgen 2 Norbertijnen een cursus fondsenwerving gefinancierd 
door Cordaid.

•	 Uitbreiden	en	financiering	van	inkomsten	genererende	projecten	in	
India zelf.

•	 De	naamsbekendheid	van	onze	Stichting	vergroten	door	optimaal	
gebruik te maken van sociale media

•	 Uitbreiding	van	ons	relatiebestand	met	nieuwe	en	jonge	generaties	
om daarmee ons werk breder bekend te maken.

•	 Optimalisering	van	onze	website	en	professionalisering	van	onze	
PR.

•	 Verjonging	van	het	bestuur

Uiteraard hebben deze actiepunten als doel het continu genereren 
van voldoende geldmiddelen. Als laatste punt ziet u staan de 
verjonging van het bestuur. Wij zijn voortdurend op zoek naar jonge 
mensen die werkzaam willen zijn als vrijwilliger bij Solidair met India. 

Namens het bestuur, voorzitter Jan Holleman
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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 middel van een onderhandse overeenkomst.

Het voordeel van een zo vastgelegde periodieke gift is dat er geen 
minimum drempel geldt en er ook geen maximum is gesteld aan de 
aftrekbaarheid van deze gift. De gift is dus totaal aftrekbaar, wat al 
snel betekent dat de fiscus 42% of zelfs 52% van de gift aan u ‘terug-
betaalt’. Als u periodiek een gift doet zonder dit vast te leggen, gelden 
de minder aantrekkelijke fiscale regels van een eenmalige gift. 
Periodieke giften zijn dan ook een goed alternatief voor een eenma-
lige gift, zeker bij kleinere giften die anders niet aftrekbaar zijn door de 
drempel van 1%. De belangrijkste voorwaarden voor periodieke giften 
zijn:
•	 De	gift	is	vastgelegd	met	een	onderhandse	akte	van	schenking.	Wij	

regelen dit graag voor u.
•	 U	moet	de	gift	minimaal	1	maal	per	jaar	gedurende	minimaal	5	jaar	

doen. Vaker en langer mag ook.
•	 De	bedragen	moeten	steeds	(ongeveer)	even	hoog	zijn.
Op onze website www.solidairmetindia.nl vindt u onder het menu 
'Wat kunt u doen, schenken en nalaten' een formulier. Dit kunt u 
downloaden, invullen en printen. Na ondertekening kunt u dit formu-
lier aan ons toezenden, waarna wij voor verdere afhandeling zorg 
dragen. Uiteraard kunnen wij dit formulier desgewenst per e-mail of 
per post aan u toezenden. 
Daarnaast blijft onder bepaalde voorwaarden een eenmalige schenking 
ook aftrekbaar, mits het totaal aan giften meer is dan het zogenaamde 
drempelbedrag	(=1%	van	het	verzamelinkomen	van	de	schenker	met	
een minimum van €	60,=).	Meer	informatie	hierover	is	te	vinden	op	de	
website van de Belastingdienst, giften.

Voordelen periodieke giften

schenken 
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impressie

Adviseur van de Stichting, Bernard Kersten o.praem, ging begin 2014 
naar India. Hij bezocht er talrijke projecten van “Solidair met India”. 
Hij beschrijft enkele impressies.

“Met	aandachtspunten	bedoel	ik	belevingen	(impressies)	die	echt	blijven	
hangen en situaties die in relatie tot onze projecten om aandacht vra-
gen. Met  fr. Salu, Norbertijn van de gemeenschap van Mananthavady, 
ging ik naar het nieuwe “missiegebied” in de streek rond T. Narsipura in 
het zuiden van de deelstaat Karnataka. Het valt me op dat de bouw van 
toiletten voltooid is bij of soms in de huizen. Met moeite is het Salu 
gelukt hierbij ook steun van de overheid te ontvangen. We bespraken 
ook twee grotere projecten; de bouw van een streekschool en de bouw 
van een inkomensgenererend centrum. 

Godavari heuvels
In	het	Wayanad	district	(N.	Kerala)	liggen	de	Godavari	heuvels.	Daar	
wonen honderden gezinnen die door de overheid verjaagd zijn uit hun 
leefgebied; de bossen. Sinds enkele jaren zetten fr. Jose en zijn staf zich 
in voor deze mensen. Hun behuizing is zeer beperkt; vaak hutten zonder 
een fatsoenlijk dak en sanitair. Voor water moesten de moeders kilome-
ters lopen. Veel kinderen gingen niet naar school. Het werk in de thee-
plantages wordt slecht betaald. Solidair met India zet zich al enkele jaren 
in voor hen; er zijn al meer dan 20 huisjes gebouwd of verbeterd. Ik zag 
nieuwe waterputten. Er komt een winkel waar producten van de zelf-
helpgroepen verkocht kunnen worden zoals zeep, thee, huidolie en krui-
den. Een 60-tal kinderen gaat naar de hooggelegen school te Puthiyidam. 
Ik schrok van de bouwvalligheid van het schooltje. Dit wordt nu opge-
knapt. In deze heuvels kunnen verschillende aspecten voor ontwikkeling 
tegelijk ter hand genomen worden; huisvesting, sanitair, drinkwater, me-
dische zorg, onderwijs, werkgelegenheid, met name voor vrouwen. 

Aandachtspunten in India
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Ouderentehuis
In	Eravipuram	(Kerala)	word	ik	altijd	opnieuw	geraakt	als	ik	ons	enige	
project voor ouderen, het tehuis Abhayam, bezoek. Ooit gesticht door 
fr. Joy, een Norbertijn geboren te Eravipuram. Er verblijven gemiddeld 
45 verwaarloosde, oudere, zieke vrouwen. Sommige al meer dan 10 jaar. 
En altijd zijn er nieuwe verzoeken; nu voor een nieuwe computer en 
verbetering en verhoging van de omheining. Lokale bijdragen voorzien 
ongeveer in 25% van de lopende kosten Tot nu toe lukt het niet enige 
steun van de overheid te ontvangen.

Medium School
Op drie uur rijden van Jamtara staat bij Keolari, aan de grens van het 
Mandla district met zijn tribale bevolking, een flink gedeelte van het 
gebouw van een English Medium School met 646 studenten en 18 
leraren olv fr. Eric. Lang was hier door de mensen om gevraagd. De 
verdere bouw gebeurt in fases; alsook de bouw van een huis voor de 
leraren en een omheining.

Meer opbrengst?
Fr. Reji Mathew is de verantwoordelijke voor het sociale werk rond 
de abdij van Jamtara bij Jabalpur. Tevens sinds een jaar directeur van 
het Jogni Training Centre; een soort LTS met beroepsopleidingen voor 
kansarme jongeren met een kostschool voor een twintigtal studenten. 
Het zijn doorlopende projecten. Zoals de ondersteuning van meer dan 
200 kinderen die naar de hal komen voor avondklassen en huiswerk 
van 17-19.30 uur. Maar ook enkele werkgelegenheidspogramma's en het 
onderhoud van de meer dan 75 toiletten die er gebouwd werden. Ik 
zie er enkele huizen die met steun uit Nederland hersteld, uitgebreid 
of helemaal gebouwd zijn. Ik verneem dat voor meer dan 100 kinderen 
winterkleding is aangeschaft. 
Maar het meeste indruk maakt het bezoek met Fr. Reji aan de overzijde 
van een stuwmeer aan enkele geïsoleerde families. Hij heeft medicijnen 
bij zich en wat schoolboeken. Er ontwikkelt zich een gesprek over hoe 
zij meer vis kunnen vangen of meer opbrengst kunnen verwerven van 
de teelt. Dat zijn aandachtspunten.” >>
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contrast 

India is en blijft een land van contrasten. Dat bleek ook weer uit 
twee berichten die wereldwijd de aandacht trokken in de afgelopen 
maanden. Als niet nu, wanneer dan? is de lijfspreuk van Indiase activist 
Kailash Satyarthi. Slaven en kinderarbeid is en blijft een probleem in 
India. 

Half november wordt bekend dat India in absolute aantallen nog de 
meeste slaven in de wereld kent. Maar liefst 14 miljoen, op een getal 
wereldwijd van zo'n 36 miljoen. Dat meldt mensenrechtenorganisatie 
Walk Free in zijn tweede jaarlijkse rapportage over slavernij. De 
organisatie gebruikt de moderne definitie van slavernij, waarbij alle 
mensen die dwangarbeid verrichten, slachtoffer zijn van mensenhandel 
of seksuele uitbating of onder dwang uitgehuwelijkt worden als slaaf 
worden gezien. 

Nobelprijs
Eerder, begin oktober, werd bekend dat de Indiase 
mensenrechtenactitivist en voorvechter van kinderrechten Kailash 
Satyarthi de nobelprijs voor de vrede krijgt.  
Satyarthi verzet zich sinds 1980 tegen kinderarbeid, is oprichter van 
onder	meer	Bachpan	Bachao	Andolan	(BBA),	een	organisatie	tegen	
kinderarbeid en kindslavernij. Hij is altijd blijven switchen tussen 
activisme op het laagste en het hoogste, internationale niveau. 
Miljoenen Indiase kinderen werken in werkplaatsen, naaiateliers, 
steengroeven, mijnen, bordelen en op katoenvelden. Steeds vaker 
slagen	de	activisten	van	Bachpan	Bachao	Andolan	(BBA)	erin	ze	
te bevrijden. “Maar”, zo zegt Satyarthi, “het moeilijkste is om het 

Als niet nu, 
wanneer dan? 
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vertrouwen van de kinderen te winnen. Hun is verteld dat ze moeten 
oppassen voor mensen die hen komen halen, want die zijn uit op het 
verhandelen van hun organen. De angst is soms enorm.”

Kinderarbeid
Als 6-jarige ziet Satyarthi voor de school een jongen van zijn leeftijd 
schoenen lappen, samen met zijn vader. Satyarthi vraagt de vader 
waarom de jongen niet naar school gaat. De man antwoordt dat zijn 
vader en grootvader schoenlappers waren en dus ook hij en zijn zoon. 
En hij voegt eraan toe: 'We zijn geboren om te werken'. 
De logica hiervan ontgaat de jonge Satyarthi en het laat hem niet los. 
Daarom richt hij op 11-jarige leeftijd een voetbalteam op en van het 
geïnde lidmaatschapsgeld betaalt hij leergeld en boeken voor minder 
gefortuneerde kinderen. Als 15-jarige organiseert hij ter ere van de 
100ste geboortedag van Ghandi een door vrouwen van de laagste 
kaste	(de	onaanraakbaren)	bereidde	maaltijd	voor	politici	van	de	
hoogste klasse. Van de genodigden komt niemand. Als zijn moeder hem 
verbant van hun gemeenschappelijke avonddis, besluit hij zijn familiale 
kastenaam in te ruilen voor een nieuwe naam: Satyarthi, wat betekent: 
zoeker naar de waarheid.

Volgens cijfers van het BBA zelf hebben zij inmiddels bijna 
tachtigduizend kinderen gered uit de handen van mensenhandelaren 
en uit de werkplaatsen. Zijn expedities hebben twee collega's het leven 
gekost, zelf is hij vaak met de dood bedreigd, maar opgeven is voor 
hem geen optie. “Als je besluit op te staan tegen sociale misstanden, 
dan moet je voorbereid zijn op alles. Fysiek, emotioneel en spiritueel”, 
stelt hij. En nog steeds gaat de maffia onverstoorbaar haar gang op de 
markt van de kinderhandel en profiteert de middenklasse van gratis 
huis- en seksslaven. Maar inmiddels wordt kinderarbeid en kindslavernij 
steeds minder geaccepteerd en groeit het besef van belang van 
onderwijs voor iedereen. Deze mentaliteitsverandering heeft haar 
weerslag gekregen in een nieuwe wet: het kroonjuweel van de BBA 
en KidsRights. Satyarthi: “Dertig jaar geleden klopte ik vergeefs aan bij 
organisaties, media, kennissen en vrienden om steun voor mijn strijd. 
Nu ervaar ik een grote betrokkenheid. Mijn werk heeft zin gehad. Elk 
bevrijd kind voelt als een overwinning op de slavernij.” 13



Graag geven wij u een overzicht van een aantal ondersteunde 
projecten die dankzij uw hulp tot stand zijn gekomen. Achter deze 
opsomming schuilen duizenden arme mensen die nu ondersteuning 
hebben gekregen op hun weg naar een menswaardig bestaan. 

Afgeronde projecten

 Jamtara/Jabalpur
•	 Uitbreiding	met	8	lokalen,	toiletten,	fase	2,	school	Damoh
 Jharkand
•	 Uitbreiding	school	met	7	klaslokalen	en	toiletten,	Hansa/Khunti
•	 Aanleg	waterputten,	Hansa/Khunti
•	 Aanschaf	waterpompen	om	land	te	irrigeren,	Hansa/Khunti
•	 Reparatie	van	huisjes,	Hansa/Khunti
•	 Aanschaf	fietsen	voor	leerlingen	school,	Hansa
 Uttar Pradesh
•	 Renovatie	huisjes,	Indara
 Karnataka
•	 Aanschaf	schoolbus,	Jewargi
•	 Bouw	toiletten,	school	Jewargi
•	 Bouw	huisje,	NR	Pura
 Tamil Nadu
•	 Meubilair	voor	nieuw	kantoor	school,	Sembattu
•	 Nieuwbouw	huisje,	Sembattu
 Kerala
•	 Bouw	winkeltje	om	inkomen	te	genereren,	Mananthavady
•	 Herbouw	5	huisjes,	Godavarikolonie
•	 Aanschaf	computer	en	printer	voor	bejaardentehuis,	Eravipuram
•	 Verhoging	muur	bejaardentehuis,	Eravipuram
•	 Verschaffen	plastic	zeilen	i.v.m.	overstroming,	Mananthavady

roepia

Voltooide projecten in 2014
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Doorlopende projecten

 Jamtara/Jabalpur
•	 Geven	van	buitenschools	onderwijs,	Jabalpur
•	 Bijdrage	in	schoolkosten,	St.Norbertschool	Keolari
•	 Ondersteuning	lopende	kosten	Abt	Baetenschool,	Jabalpur
•	 Ondersteuning	lopende	kosten	Nirmalaschool,	Jabalpur
•	 Hulp	aan	Tb-patiënten,	Jabalpur
 Jharkand
•	 Bijdrage	in	kosten	jongenskostschool,	Hansa/Khunti
•	 Avondlessen	in	Hansa/Khunti
•	 Ondersteuning	medische	post,	Hansa/Khunti
•	 Ondersteuning	lopende	kosten	scholen,	Hansa	en	Bande
•	 Inkomensgenerende	activiteiten,	Hansa/Khunti
•	 Aanschaf	fietsen	voor	leerlingen	school,	Hansa/Khunti
 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
•	 Sociale	hulp	in	12	dorpen	in	Hardoi	villages,	Lucknow
 Maharashtra
•	 Buitenschools	onderwijs,	sloppenwijken	Mumbai
 Madhya Pradesh
•	 Beroepsgerichte	opleiding	en	huisvesting	voor	jongeren,	Indore
•	 Bijdrage	in	kosten	kostschool	meisjes,	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
•	 Sociale	hulp	aan	4	dorpen,	Narsipura
 Tamil Nadu
•	 Hulp	aan	aidspatiënten,	Sembattu
•	 Bijdrage	in	kosten	voor	school	en	kostschool,	Thiruvettriyur
•	 Naailessen	in	Thiruvettriyur	
•	 Verpleegstersopleiding,	Sembattu
 Kerala
•	 Aanschaf	boeken	en	uniformen,	Eravipuram
•	 Bijstand	aan	30	zeer	arme	familie’s,	Eravipuram
•	 Opleiding	ongeletterde	kinderen	van	tribale	kolonies,	Puthenpura	en	Godavari	
•	 Buitenschools	onderwijs	aan	kinderen	in	sloppenwijken,	Ernakulam
•	 Bijdrage	in	kosten	opvangtehuis	voor	kinderen,	Eravipuram
•	 Bijdrage	in	kosten	huis	voor	ouderen,	Eravipuram
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