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Solidair met India

Na een (dubbele) bestuurstermijn van tien jaar zijn Jan Holleman en Liesbeth
Steenbergen eind augustus 2016 statutair teruggetreden als voorzitter en
bestuurslid van de Stichting Solidair met India. Hun betrokken, belangeloze en jarenlange inzet voor de allerarmsten in India kan niet voldoende
benadrukt worden. Als voorzitter heeft Jan de voorbije tien jaar op vriendelijke en doortastende wijze richting gegeven aan de Stichting. De kritische rol van Liesbeth in het bestuurlijke ‘mannenbolwerk’ verdient alle
lof. De Stichting Solidair met India is beiden zeer veel dank verschuldigd.
Aan de vooravond van Kerstmis vindt u in deze nieuwsbrief weer een
diversiteit aan informatie over de activiteiten van onze Stichting. Mede
namens het bestuur wil ik met name grote waardering uitspreken voor
het vele werk dat door onze vrijwilligers jaar in jaar uit met groot
enthousiasme wordt verricht. Zonder hun belangeloze inzet zou het
bestaansrecht van de Stichting zeker onder druk komen te staan. Wij zijn
hen zeer dankbaar voor hun inzet en betrokkenheid.
Verbetering van het leven van vele mensen in kwetsbare posities in India
blijft het uitgangspunt van onze Stichting. Op velerlei terreinen zal nog
lang ondersteuning gevraagd worden. De uitgestrektheid van het land
maakt onderwijs en gezondheidszorg voor velen nog altijd slecht of helemaal niet bereikbaar. De contrasten in het ‘rijke’ India zijn immens. De
verbetering van de tragische uitzichtloosheid van de allerarmsten in India
blijft derhalve van eminent belang en vraagt onze voortdurende inzet.
‘Stimulering van financiën blijft noodzakelijk’
De werving van middelen voor de financiering van onze projecten is de
voorbije jaren niet eenvoudiger geworden. Lang niet alle projectaanvragen konden gehonoreerd worden. Belangrijke particuliere en semi-particuliere sponsoren zijn (al dan niet onder invloed van een steeds meer >>
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terugtredende overheid) duidelijk afwachtender dan voorheen bij de ondersteuning van projecten van kleinschalige particuliere initiatieven. Dit is
een extra aansporing voor ons om nieuwe sponsoren/fondsen te vinden
en onze activiteiten in brede kring mede met uw hulp meer bekendheid
te geven. Stimulering van lokale fondsenwerving en de uitbreiding en
financiering van inkomsten genererende projecten in India zelf blijven
daarnaast ook naar de toekomst belangrijke aandachtspunten. De kracht
van onze Stichting blijft dat wij geen donaties vragen voor de Stichting
Solidair met India, maar voor bepaalde projecten. Onze directe betrokkenheid bij deze projecten en de transparante structuur van de Stichting
moeten we ten alle tijden koesteren.
Mogelijk ten overvloede wil ik u wijzen op de website van onze Stichting:
www.solidairmetindia.nl. Op de website vindt u onder meer informatie
over alle projecten en verantwoording over het gevoerde beleid. Ter verhoging van onze naamsbekendheid en mogelijk ter verwerving van extra
financiële middelen hierbij het vriendelijke verzoek derden te attenderen
op onze website.

Namens vrijwilligers, directie en bestuur
wens ik u allen een mooi Kerstfeest toe en een voorspoedig 2017.
Alex Peters
voorzitter
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Euro-incassomachtiging sepa
Incassant: Stichting Solidair met India, Abdijstraat 49,
5473 AD Heeswijk-Dinther incassant ID: NL85 ZZZ 171864310000
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.
Geef uw voorkeur (meerdere mag)
O onderwijsprojecten
O medische projecten
O fonds voor de armsten
O sociale projecten
O voor opleiding en pastoraal werk Indiase Norbertijnen
O voor projectnummer ..........................
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten
terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op
met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.
Naam: ..............................................................................Voorletters:.........................................
Adres: ................................................................................................................................................
Postcode:...........................Woonplaats:...................................................................................
Rekeningnummer (IBAN)...........................................................................................................
Plaats en datum:...........................................................................................................................
Handtekening:................................................................................................................................
Deze machtiging kunt u ongefrankeerd terugsturen aan
Stichting Solidair met India
Antwoordnummer 60292
5000 VB Heeswijk

Speciale projecten
Onderstaand treft u enkele projecten waarvoor wij uw steun vragen.
Op aanvraag is een uitvoerige projectbeschrijving beschikbaar. Meer
projecten zijn te vinden op onze website.
Mocht u ons financieel willen steunen, dan kunt u gebruik maken van het
machtigingsformulier of rechtstreeks een bedrag overmaken naar
IBAN nr: NL18 RABO 012.01.10.660
t.n.v. Stichting Solidair met India
o.v.v. het projectnummer.
• 31901 lopende kosten Nirmalaschool, Jabalpur, Madhya Pradesh
Deze school is in 2010 gestart met een kleuterklas. Op dit moment wordt
les gegeven tot en met groep 1 aan 140 leerlingen. De ouders zijn niet in
staat om het volledige schoolgeld te betalen. 18 kinderen uit zeer arme
families krijgen gratis les.
De kosten voor 2017 bedragen € 1.750,=. Hiervoor is nog € 950,= nodig.
• 32304 buitenschools onderwijs Hansa, Jharkand
De avondopleiding is vooral bedoeld voor de schoolgaande kinderen van
Hansa en de omliggende dorpen. Er zijn ongeveer 80 kinderen die hiervan
gebruik maken, omdat de huiselijke omstandigheden zich daarvoor niet
lenen door slechte huisvesting en geen elektriciteit.
De kosten voor 2017 bedragen € 1.700,=. Hiervoor is nog € 1.500,= nodig.
• 33051 schoolkosten in Mirpur, Uttar Pradesh
Mirpur is een klein dorp gelegen in de hoogvlakte van het Maudistrict in
het noorden van India. De bevolking bestaat veelal uit kleine, arme boeren.
De leefomstandigheden zijn zwaar en vooral meisjes zijn erg kwetsbaar.
Gebrek aan kennis over hygiëne en eigen eetgewoontes zijn de oorzaak
van ziektes en andere gezondheidsproblemen. Goed onderwijs is een
waardevolle investering in de toekomst van kinderen. Helaas is dat voor
veel kinderen in die regio een ongekende luxe.
De kosten voor 2017 bedragen € 5.000,=. Hiervoor is nog € 1.400,= nodig.
• 33912 opknappen 4 huisjes in Mirpur, Uttar Pradesh
Het betreft 4 huisjes in Muirpur die in zeer slechte staat zijn. Ze staan op
instorten. Door lage inkomsten en ziekten zijn de bewoners niet in staat
om materialen voor het opknappen te betalen.
De kosten per huisje bedragen € 2.500,=.
• 36114 boarding voor meisjes in Jewargi, Karnataka
Jewargi is een zeer arme, achtergebleven regio. De tribale
bevolking(stammen) behoort tot de meest achtergestelde groepen.
Veel mensen zijn werkzaam als seizoensarbeider/dagloner op de
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landbouwbedrijven van grootgrondbezitters. Veel kinderen van arme
ouders en weeskinderen verlaten voortijdig de school en gaan aan het
werk in kleine winkeltjes of in de landbouw. Meisjes worden van jongs af
aan met huishoudelijke taken en arbeid belast. Vaak worden ze al op zeer
jeugdige leeftijd uitgehuwelijkt.
De kosten voor 2017 bedragen € 6.000,=. Hiervoor is nog € 1.125,= nodig.
• 38602 opleidingscentrum voor kinderen uit de kolonies,
Mananthavady, Kerala
De bevolking bestaat veelal uit tribalen. Het is het meest achtergebleven
gebied in Kerala. 90% van de bevolking leeft van de landbouw. De
inkomens zijn zeer laag. Veel kinderen hebben nog nooit een school
bezocht. Kinderen die de school bezoeken, worden hierdoor in de
gelegenheid gesteld om een betere toekomst voor zichzelf te creëren.
De kosten voor 2017 bedragen € 2.000,=. Hiervoor is nog nodig € 1.800,=.
• 38704 opvang kinderen sloppenwijk Ernakulam, Kerala
Dit project richt zich op kinderen tussen de 6 en 18 jaar uit de
sloppenwijken van Athani Slum Ernakulam District in Kerala. Voor deze
kinderen, uit achtergestelde arme gezinnen, is het moeilijk om zich staande
te houden en ze neigen ernaar om in de criminaliteit te belanden.
Door begeleiding wordt dit voorkomen.
De kosten voor 2017 bedragen € 4.000,=. Hiervoor is nog nodig € 3.500,=.
• 38954 begeleiding vrouwengroepen Mananthavay
Sneha Welfare Society bevindt zich midden tussen 2 kolonies in het
Wayanad District. Mensen worden uitgebuit door tussenpersonen en leven
van dag tot dag. Lezen, schrijven en sparen voor morgen is onbekend. Hier
zijn onder leiding van Sneha Welfare Society 59 zelfhulpgroepen gevormd.
De kosten voor 2017 bedragen € 2.000,=. Er is nog € 1.600,= nodig.
• 37918 computers voor scholen in Tamil Nadu
Op 7 basisscholen in Tamil Nadu dienen computerlokalen te worden
ingericht en computers te worden aangeschaft . Dit is nodig om de
scholen aan te laten sluiten bij de beroepsopleidingen en de eisen die
toekomstige werkgevers stellen.
De totale kosten bedragen € 23.800,=.

Mocht er voor een bepaald project meer geld binnenkomen dan nodig is,
dan zal dit besteed worden aan een soortgelijk project.

Sloppenwijk Mumbai, afwas buiten, binnen is geen plek

Wat heeft het mij gedaan
Ik heb bij velen een bezoek gebracht. Ze hadden mij in het centrum gezien en
ik moest komen. Er komt immers nooit iemand op bezoek en dan nog wel een
blanke. Ik heb menig handen tussen de mijne gehad en hoofden evenzo. Ontroerd door alles wat ik zag, de warmte die ik mocht ontvangen en de enorme
hartelijkheid. Babs, waar ben je toch zelf allemaal mee bezig, wat is nu toch belangrijk in het leven!! Het laat zich eigenlijk niet vertellen, je moet het ervaren.
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Complimenten
Ik heb vele foto’s gemaakt geschikt voor een prachtige power point.
Mijn verblijf in de priorij was zo huiselijk. Ik voelde me thuis. Met de zes
norbertijnen ging ik aan tafel. Wat hadden zij een humor en een plezier
met elkaar en u zult begrijpen ik deed net zo hard mee. In de avond werd
er twee uur gesport. Ik moedigde ze dan aan. Veel respect heb ik voor hen
gekregen met zoveel vreugde dit te kunnen runnen, zo te kunnen handhaven:
compliment, compliment. Ik heb me menig keer afgevraagd: hoe is het
mogelijk? Met alles heb ik mee gedaan, zowel in de BECC als in de priorij. Ik
heb een maand zoveel plezier gehad en heel veel gelachen en rust gevonden.

Mijn dank gaat uit naar Joke, die mij onmiddellijk spontaan mee nam,
hoewel ik haar voordien niet kende. En u allen dank voor de tijd genomen
om mijn verhaal te lezen. Dank u wel.
Babs Grefkens

