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COLOFON
Deze nieuwsbrief verschijnt twee 
maal per jaar, in december en in 
juni. Wij willen hiermee belangstel-
lenden 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!



Solidair met India

voorwoord

zijn de schijnwerpers gericht op onze projecten in 
de Indiase deelstaat Tamil Nadu. U vindt het reisverslag van ons 
bestuurslid Liesbeth Steenbergen. Samen met haar echtgenoot 
Joep van der Hart en bureaumanager Joke van Zutphen heeft zij een 
aantal projecten in India bezocht. Evenals mijn echtgenote en ik 
drie jaar geleden kwamen ook zij door alles wat zij gezien en erva-
ren hebben, enthousiast en extra gemotiveerd terug in Nederland.

Het doet ons genoegen vier mensen voor te stellen die toetreden 
tot ons Comité van Aanbeveling. We hopen met nog twee leden 
het Comité te completeren. Wij verwachten dat zij de bekendheid 
en continuïteit van onze stichting versterken. 

Ondanks de recessie en bezuinigingen op ontwikkelingshulp heb-
ben we in 2011, dankzij de steun van velen van u, opnieuw een lange 
reeks van kleine en grote projecten kunnen realiseren waarvoor wij 
allen die daar aan hebben bijgedragen hartelijk danken.
Namens vrijwilligers, directie en bestuur wens ik u veel leesplezier, 
inspiratie en motivatie voor ons werk en vooral ook een mooie 
zomer (vakantie).

Jan Holleman,
voorzitter

In deze nieuwsbrief 
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Vooraankondiging Indiadag 2012

De jaarlijkse Indiadag van de Stichting Solidair met India 
vindt plaats op zaterdag 17 november 2012. U ontvangt 
na de zomervakantie een uitgebreide uitnodiging

Met hart en ziel voor elkaar
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Solidair

samen

Dankzij vele giften is het weer mogelijk geweest om samen de 
projecten tot stand te brengen. Graag willen wij iedereen van harte 
danken. Kent u fondsen, bedrijven en/of particulieren die India een 
warm hart toedragen en kunnen steunen: laat het ons weten.
Weet u dat u schenkingen notarieel vast kunt laten leggen? 
Het voordeel is dat u deze schenkingen af kunt trekken in uw 
belastingaangifte, als u minimaal 5 jaar op een rij doneert. Bij een 
jaarlijkse gift van meer dan € 500,= per jaar nemen wij de notariële 
akte voor onze rekening. Wilt u meer informatie hierover, neem dan 
contact met ons op.

Ter ondersteuning van onze activiteiten is het Comité van 
Aanbeveling opgericht. Wij stellen alvast vier leden aan u voor.  
Zij hebben zich verbonden aan onze Stichting omdat zij zich kunnen 
vinden in de doelstellingen en onze werkzaamheden in India een 
warm hart toedragen:

Drs. J.W.M. (Ans) Buys (1949) Heusden. Vanaf 1971 werkzaam als lerares 
Nederlands, adjunct-directeur onderwijsontwikkeling en personeel, 
rector van het Bossche St. Janslyceum en sinds 2002 directeur van 
Fontys Lerarenopleidingen in Tilburg. Landelijk actief m.b.t. het 
opleiden van leraren, daarnaast maatschappelijk betrokken als 
bestuurder en toezichthouder in organisaties zoals CITO en Cultuur 
Netwerk Nederland.

Het Comité van Aanbeveling

>>

55



W.T.G. (Wim) Bens (1960) Heesch. Werkt sinds 1980 bij de 
Coöperatieve Rabobank en vervult sinds 1992 directiefuncties bij 
diverse lokale banken, waaronder Bernheze Maasland. Per 1 maart 
2012 is hij benoemd tot directievoorzitter van de Rabobank Tilburg 
en omstreken. De heer Bens is ook voorzittercommissaris van de 
woningbouwcorporatie Brabant Wonen en vicevoorzitter van 
ZorggoedBrabant. 

J.A.M. (Jan) van Homelen (1941), Boxtel. Gedurende ruim 30 jaren 
burgemeester in Noord-Brabant, laatstelijk in Boxtel. Altijd 
maatschappelijk betrokken geweest, onder andere via nevenfuncties 
op het gebied van zorg, onderwijs, ontwikkelingswerk en kerkelijke 
aangelegenheden. Hij was ook 9 jaren voorzitter van de Bernekring.
 
Mr. P.H.A.M. (Piet Hein) Peters (1947), Rosmalen. Vanaf 1975 werkzaam 
geweest in het notariaat, de laatste 23 jaar als notaris in Rosmalen. 
Nu nog actief als estate-planner. Hij heeft zowel binnen als buiten 
het notariaat vele bestuursfuncties vervuld. Zo was hij ook actief als 
bestuurslid en later als voorzitter in de specialistenvereniging EPN 
(Estate Planners in het Notariaat). Daarnaast was hij actief op het 
gebied van onderwijs en kerk.
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Solidair

ontwikkeling

Tamil Nadu nader bekeken

>>

De deelstaat Tamil Nadu is gelegen aan de zuidoostkant van 
India. Het beslaat een gebied van 130.000 km2 en heeft een 
bevolkingsaantal van ca. 72 miljoen. De cultuur is meer dan 5000 
jaar oud; de staat is bekend om zijn prachtige hindoetempels.

Tamil Nadu is een van de rijkere staten van India, maar behoort 
volgens de Global Hunger Index toch tot de gebieden waar het 
hongerpeil ´alarmerend´ is. Ruim 15 miljoen mensen leeft er onder de 
armoedegrens. 

In 1993 zijn de Norbertijnen gestart met een nieuwe missie in 
Thiruvetriyur, gelegen in het Ramnad district in het zuidoosten van 
Tamil Nadu. Ze hebben de zorg op zich genomen op het gebied 
van educatief, sociaal en pastoraal werk in 16 dorpen. De bevolking 
bestaat vooral uit dalits, behorende bij de laagste kaste. Ze zijn veelal 
afhankelijk van de landbouw. Als er te weinig regen valt tijdens de 
moesson, mislukt de oogst en zijn er nauwelijks inkomsten. 

Om de armoede te bestrijden en een betere toekomst te creëren, is 
er in de loop der jaren een groot aantal activiteiten opgestart door 
de Stichting. Zo is er in 2000 een school gestart met 36 leerlingen, 
inmiddels zijn er ruim 600 leerlingen. Er is een hostel voor 54 
kinderen. 
Er is een landbouworganisatie opgericht, er zijn medische 
voorzieningen, apotheek, voorlichting op het gebied van gezondheid 
en hygiëne, inkomensgenererende activiteiten ontplooid en huisjes 
gebouwd voor zeer arme mensen. Er worden naailessen gegeven, 
bijlessen aan kinderen, trainingsprogramma’s voor de landbouwers, 
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waterputten aangelegd, vrouwengroepen opgericht en een 
opslagplaats voor granen gebouwd. Kortom, op elk gebied worden 
activiteiten ontplooid. Het een kan namelijk niet zonder het ander. 
Want wat heb je aan scholing als je honger hebt? Of hoe kun je 
werken als je ziek bent?

In Sembattu, gelegen in het Trichi district, is eveneens een aantal 
activiteiten opgestart. In dit gebied wonen veel dagloners, mensen 
die in leerlooierijen werken en landbouwers. Een groot aantal 
leeft onder de armoedegrens. Ook hier is een school gebouwd, 
voor inmiddels 2000 leerlingen. Er is een dokterspost, hulp aan 
aidspatiënten, maaltijden voor oude vrouwen die aan hun lot 
zijn overgeleverd, vrouwengroepen en zelfinkomensgenererende 
activiteiten zoals de bouw van een boekbinderij. 
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leven

Liesbeth Steenbergen, bestuurslid sinds 2006, bezocht begin 2012 
projecten in vier Indiase deelstaten. Zij was in gezelschap van 
haar man Joep van der Hart, Joke van Zutphen (coördinator in 
Nederland) en Fr. Arulanandu o'praem (coördinator in India).  
Een persoonlijk verslag van Liesbeth Steenbergen. 

Liesbeth Steenbergen: "Ik heb in diverse werelddelen armoede 
gezien en je went er nooit aan. Je neemt het waar, je doet er iets 
aan door projecten te steunen of te geven, maar je weet ook dat 
het een druppel op een gloeiende plaat is. Toch is het belangrijk: 
voor degenen die je helpt maar ook voor je eigen gevoel. Ik kan de 
wereld niet veranderen maar ik kan wel mijn best doen mensen te 
helpen waar mogelijk. Doe ik dat om mijn geweten te sussen? Doe 
ik het uit betrokkenheid? Doe ik het omdat ik het kan aftrekken 
van de belastingen? Doe ik het omdat mijn ouders dat mij hebben 
meegegeven? Ik weet het niet en eigenlijk maakt het waarom ook 
niet uit. Ik vind dat ik het moet doen!
Het zien van erbarmelijke behuizing, het constateren van slechte 
medische omstandigheden, het geconfronteerd worden met dakloze 
mensen die nog niet eens weten hoe die dag aan eten te komen, 
kinderen die aan hun lot worden overgelaten en niets of niemand 
hebben om op terug te vallen: dat zijn voor mij onacceptabele 
omstandigheden waar ik niet aan voorbij kan gaan.

Leven in armoede

>>

Solidair
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Tijdens mijn reis in India was ik in een weeshuis voor verwaarloosde 
jongens in Karunya Theeram. Er verblijven daar 24 jongens.  
De omstandigheden zijn slecht en er moeten dringend aanpassingen 
worden gedaan aan het gebouw. De overheid, die zelf geen cent 
investeert, heeft de leiding een jaar de tijd gegeven om (de dringend 
noodzakelijke) aanpassingen aan het gebouw te doen. Gebeurt dit 
niet, dan wordt het huis gesloten. Hiervoor is echter geen geld en 
er wordt een beroep gedaan op Solidair met India voor een bedrag 
van € 31.500,= Dit bedrag is voor het noodzakelijke voortbestaan 
van het tehuis, niet voor luxe zaken. Anders komen deze 24 kinderen 
op straat, zonder een enkel perspectief. Nu worden ze opgevangen 
en gevoed, ze krijgen onderwijs en hebben geborgenheid: een veilig 
leven. De kinderen stralen blijdschap uit. 
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Ik zou het armoede vinden als wij niet in staat 
zouden zijn de aanpassingen te kunnen betalen en 
concreet deze kinderen een toekomst te bieden. 
Wie helpt ons daarbij?”

Liesbeth Steenbergen, bestuurslid
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Solidair

India

'Verschrikkelijk de moeite waard'

Het reisgezelschap Liesbeth Steenbergen, Joep van der Hart en 
Joke van Zutphen werd tijdens hun reis in januari geraakt door de 
armoede in het land. Zij bezochten projecten van Solidair met India 
in de deelstaten Tamil Nadu, Kerala, Karnataka en Madhya Pradesh.

"We hebben veel gereisd, grote afstanden afgelegd en de dagen 
waren zeer vermoeiend maar zo verschrikkelijk de moeite waard. 
Overal waar we kwamen, wachtte ons een warm welkom met een 
bloemenkrans, een omslagdoek, gekleurde stip op het voorhoofd, 
thee en dansjes van kinderen. Je voelt je enigszins gegeneerd.  
Zij maken kosten om je te ontvangen terwijl ze zo weinig hebben. 
Maar als je dat met hen bespreekt besef je ook dat dit een manier is 
om hun dankbaarheid te tonen. 
 
We hebben heel veel verschillende projecten bezocht. Zoals scholen 
(soms met opvangcentra), opvanghuizen en overvolle weeshuizen. 
Zelfhulpgroepen voor vrouwen met aandacht voor educatie, hygiëne 
en naaicursussen. Projecten voor medische en sociale hulp aan de 
allerarmsten. Verder een coöperatie van boeren met ieder een klein 
stukje grond, simpele huisjes voor de allerarmsten enz. Een confronta-
tie met mensen die niets hebben, die alles moeten missen terwijl jij ze 
een beter bestaan toewenst en een leven dat ik een ieder zou gunnen. 

12



Wat mij vooral opviel: 
•	 Grote	indruk	hebben	op	mij	de	projecthouders	gemaakt,	die	

letterlijk dag en nacht bezig zijn om de omstandigheden te 
verbeteren of menswaardiger te maken. We mogen blij zijn met 
mensen die zichzelf zo wegcijferen voor hun medemens.  
Diep respect voor wat zij doen en volhouden!!

•	 Er	wordt	geen	onderscheid	gemaakt	in	geloofsovertuiging.	 
Het enige dat telt, is het bieden van hulp of de kans op een beter 
leven vanuit een christelijke visie.

•	 De	mensen	zijn	zo	ongelooflijk	dankbaar	voor	de	geboden	hulp.	Ze	
leven echt in erbarmelijke omstandigheden en je vraagt je af hoe 
ze het zouden kunnen redden zonder de hulp die wij met onze 
stichting bieden. 

•	 Geroerd	en	trots	was	ik	op	de	scholen	die	dankzij	de	Stichting	
bestaan. Je ziet elke dag grote groepen jongens en meisjes met de 
schoolbus, te fiets of te voet naar de school komen. Allemaal in 
uniform, meisjes met dezelfde kleur strikken in hun haar. Ze zijn 
vooral gelukkig dat ze onderwijs mogen volgen. In totaal hebben 
al zo'n 45.000 leerlingen de mogelijkheid gehad te leren via onze 
Stichting. >>
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•	 Klassen	zijn	vaak	overvol,	zo'n	60	kinderen.	Met	minimaal	drieën	
op één bankje is heel gewoon. Op één school kan zelfs overnacht 
worden, onder minimale voorzieningen. De enige ruimte die ze 
hebben is het matje waar ze op slapen. Zittend op de grond wordt 
het huiswerk gemaakt, schrijnend.

•	 Ook	veel	medische	en	sociale	projecten	gezien.	Tegen	heel	
beperkte vergoedingen werken verpleegsters en artsen om primaire 
medische zorg te geven aan mensen die geen geld hebben!

•	 Vrouwen	werken	er	hard.	In	huis,	op	het	land,	als	onderwijzeres	
of in de bouw als sjouwer. Ze verdienen weinig, maken lange uren 
en zijn in de besluitvorming over hun omstandigheden afhankelijk 
van hun man. Op het platteland gelden deze regels nog steeds, 
onvoorstelbaar voor ons westerlingen. Zo ook het kaste-systeem 
dat het sociale leven sterk beheerst. Wij hebben mensen ontmoet, 
de Dalits, die zelfs buiten dit kaste-systeem vallen en daarom in de 
ogen van velen niet de moeite waard zijn.

•	 De	weeshuizen	en	opvanghuizen	zijn	zeer	sober.	Stapelbedden	
staan dicht op elkaar waardoor mensen absoluut geen ruimte voor 
zichzelf hebben. Als je zo je oude dag moet slijten: verschrikkelijk!

•	 De	bewoners	van	door	de	Stichting	gebouwde	huisjes	zijn	erg	
blij, maar voor onze begrippen is het zeer minimaal: een of twee 
kamers, zonder bedden, wel met ‘ramen’, een open stuk in de muur 
en de keuken buiten. Maar de mensen slapen veilig en droog! Er is 
een grote nood aan huisjes als je ziet hoeveel mensen wonen in 
een erbarmelijke behuizing. 
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Drie weken India heeft mij nog meer overtuigd van de noodzaak 
om mensen daar te ondersteunen. De armoede is zo immens groot! 
Wij kunnen door het beschikbaar stellen van geld veel betekenen 
in het verbeteren van de toekomst. Ook ben ik blij persoonlijk te 
hebben geconstateerd dat het door ons ingezamelde geld direct ter 
beschikking komt aan de projectaanvragers die belangeloos en vanuit 
christelijke betrokkenheid het leven van de medemens draaglijk 
proberen te maken.”

Liesbeth Steenbergen, bestuurslid
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Solidair

duurzaam

Tijdens het bezoek aan India bezocht het drietal Joke van Zutphen, 
Liesbeth Steenbergen en Joep van der Hart in het totaal zo'n 50 
projecten. Hieronder worden enkele van hen beschreven door Joke 
van Zutphen.

English medium school in Koppa
Koppa is een agrarisch provinciestadje in het district Chickmagalure, 
gelegen in het zuidwestelijke deel van de deelstaat Karnataka.  
Het district telt ruim 1 miljoen inwoners. 84% van de bevolking 
woont op het platteland en leeft voornamelijk van de landbouw.
De school ligt in een prachtig gebied, omringd door heuvels en 
bossen. In 2004 zijn ze hier begonnen met 34 leerlingen, inmiddels 
zijn er al 630 leerlingen! Een aantal kinderen uit de allerarmste 
gezinnen betaalt geen of slechts een deel van het schoolgeld.  
Door de sterke groei was dringend uitbreiding gewenst. In november 
jl. is gestart met de uitbreiding van de school met 8 klaslokalen.  
De bouw verloopt voorspoedig. 

Mallanthur
Mallanthur ligt in een sterk achtergebleven gebied. Dit door bossen 
omringde gebied heeft een oppervlakte van ca. 35 km2 en ca. 3000 
inwoners. Het merendeel is landarbeider. De opbrengst van hun klein 
lapje grond is helemaal afhankelijk van de moesson. De lonen zijn erg 
laag, uitbetaald in geld maar ook in rijst. Het dagloon van de mannen 
bedraagt € 0,65 en van de vrouwen € 0,45. De huisvesting is zeer 
slecht en drinkwater is slechts zeer beperkt aanwezig. Konekere is 
een van de gehuchten. De bevolking moet, na een dag hard werken, 
twee kilometer lopen voor drinkwater. Het gevolg is dat open water 
gebruikt wordt, en dat is zeer slecht voor de gezondheid. 

Projectenbezoek 
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Het is erbarmelijk om te zien hoe deze mensen moeten leven. 
Besloten is dat hier een waterput wordt gegraven voor drinkwater 
maar ook om de lapjes grond te kunnen bevloeien. Tevens zullen er 5 
huisjes worden gerenoveerd die er het slechtste aan toe zijn. 

Sembattu
Sembattu ligt in Tamil Nadu. Hier is het Shape Centre van de 
Norbertijnen gevestigd. Shape staat voor Social Help and Awareness 
of Progressive Emancipation. In dit centrum vinden diverse 
activiteiten plaats, waaronder buitenschools opvang, hulp aan oude 
hulpbehoevende vrouwen, zelfhulpgroepen voor vrouwen en een 
eerste hulp post. Op dit moment wordt er een boekbinderij opgezet 
als inkomensgenererende activiteit. Ook zijn er bijeenkomsten voor 
aidspatiënten. Er wordt hulp geboden aan 30 families (totaal 40 
personen) door middel van het verstrekken van voedselpakketten, 
algemene medicijnen en assistentie bij het genereren van inkomen. 
We ontmoetten er Lashmi. Zij heeft een schoolgaande dochter en 
zoon. Lashmi is 7 jaar geleden besmet geraakt door haar echtgenoot. >>
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Haar echtgenoot is vrachtwagenchauffeur. Ook haar zoon is 
aidspatiënt. Hun behandeling vindt plaats in het overheidsziekenhuis. 
De inkomsten zijn 25 euro per maand. Zij hebben vooral behoefte aan 
goed voedsel. Graag zou Lashmi een naaimachine willen, om extra 
inkomsten te verwerven. 
En Muthuselvi. Zij is 9 jaar geleden door een bloedtransfusie besmet 
geraakt. Zij heeft een dochter en een zoon. Ook haar dochter is 
besmet. De inkomsten van de familie zijn 16 euro per maand. Zij 
hebben vooral behoefte aan goed voedsel. 
Dit zijn slechts enkele van de vele schrijnende verhalen.
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Even voorstellen 
projectcoördinator 

Fr. Arulanandu O.praem. 

Drie weken optrekken met 'Arul', de coördinator 
in India, blijkt een waardevolle ontmoeting met 
een gedreven man voor Liesbeth Steenbergen, 
Joke van Zutphen en Joep van der Hart. 
Arulanandu wordt geleid door één vraag: “Wat 
brengt de toekomst voor India?”

Hoezeer hij alle hulp voor India ook waardeert, hij 
realiseert zich terdege dat het Westen niet 'heel' 
India kan helpen. “De problematiek van India is zo 
divers dat je niet kunt zeggen dat je een grote zak 
geld moet sturen en dat de problemen dan wel 
worden opgelost. Daarvoor zijn er teveel zaken 
die aangepakt moeten worden. Beter is het, zoals 
Stichting Solidair met India doet, om individuele 
projecten aan te pakken en ze vervolgens op de 
voet te volgen.”

Groot voorstander is Arul van de huidige aanpak: 
op grote schaal het onderwijs steunen. Dat is 
veel beter dan één project uit te kiezen en dat 
tot een prestige object te maken. “Onderwijs is 
een noodzaak om de huidige jongere generatie te 
stimuleren en hen uitzicht op een menswaardige 
toekomst te bieden.  >>
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Via Solidair investeren wij daar zeer veel in. We bouwen scholen om 
kinderen een goede basis te bieden voor hun leven. Hierdoor kan 
overigens wel een kloof ontstaan tussen die opgeleide kinderen en 
hun ouders die elke scholing hebben moeten missen. Maar kinderen 
opleiden is noodzaak. Het gaat om hun toekomst!” Uit cijfers van de 
bevolkingsgroei blijkt, zo zegt Arul, dat in de komende tien jaar er 
behoefte is aan 20.000 scholen.

Over de toekomst van het land is hij vrij somber. Hij is meestal 
goedlachs maar als het hierover gaat, verdwijnen de pretlichtjes uit 
zijn ogen. Politici vertrouwt hij absoluut niet: zij zijn alleen maar uit 
op eigen gewin, dat is elke dag te lezen in de krant.  
Maar hij is beducht voor een grote botsing tussen de verschillende 
bevolkingsgroepen in de toekomst, met name vreest hij de opkomst 
van het moslimextremisme. Bang is hij niet, waarbij zijn gelovige 
achtergrond een grote rol speelt, maar hij heeft niet de overtuiging 
dat sommige verkeerde ontwikkelingen in India te voorkomen zijn.
Als hij over de activiteiten van Solidair spreekt, komt er een vleugje 
hoop in zijn stem. Hoop dat met de hulp uit Nederland vele Indiërs 
een toekomst krijgen zoals hij heeft: een gelukkig man, maar wel met 
grote zorgen. 

Joep van der Hart
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inspirerend

Schrijnende tegenstellingen

Dagelijks wordt een hoeveelheid informatie over ons uitgestort 
over de beroerde financiële toestand waarin Europa verkeert. Het 
ene rampenscenario is nog niet verwerkt of het andere bereikt 
ons via televisie, radio en kranten. Steeds weer wordt de nadruk 
gelegd op de beroerde toestand. De beurzen wereldwijd lijken op 
flipperkasten met enorme uitschieters naar boven en beneden. 

Dan stap je in een vliegtuig en landt op het vliegveld van Bangalore in 
India. Je trekt bijna drie weken rond in het zuiden van India en wordt 
dagelijks geconfronteerd met een schrijnende armoede. Behuizingen 
voor mensen waarvoor in Nederland geen woord bestaat: wat stukken 
plastic en een paar rieten wandjes. Kinderen die letterlijk langs de 
straat leven, hun behoefte daar doen en proberen wat eten bij elkaar 
te scharrelen. Ouderen die telkens hun hand ophouden om een 
aalmoes te krijgen. Een aalmoes waar ze nog niet eens om durven 
te vragen. Jonge mensen die geen toekomst hebben en de hele dag 
letterlijk 'rondhangen', wachtend op die ene kans om een paar roepie 
te verdienen. Een maatschappij waar mede door het kaste-systeem 
een enorme ongelijkheid heerst, waar bittere armoede als een 
natuurverschijnsel wordt uitgelegd en waar rijkdom niet leidt tot delen 
van jouw overvloed. Stomverbaasd, kwaad maar ook zeer geroerd 
sta je daar dan: een dikke blanke westerling van wie de overvloed 
afstraalt. Denkend aan je spaarpot doe je een greep daarin. Je moet 
wel, zoveel ellende om je heen en thuis krijgen we weer ons pensioen 
en onze AOW. Maar wat het meest raakt, is de uitzichtloosheid 
waar jouw 'druppel op de gloeiende plaat' weinig aan verandert. Die 
uitzichtloosheid in de ogen van die vader met dat prachtige kind op 
zijn arm, in de ogen van die vrouw die dankbaar jouw gift accepteert 
zodat ze weer vier weken kan leven met haar kinderen.

Solidair
>>
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Terug in het vliegtuig lees je weer over de opgelaaide financiële onrust 
op de Europese markten. Onrust over miljarden euro’s die in India iets 
structureels zouden kunnen veranderen, maar die nodig zijn om ons 
weer gerust te laten slapen zonder zorgen voor de verre toekomst. 
Alleen de toekomst van de mensen in India moet ons wel wakker 
houden! Zij moeten kunnen blijven rekenen op onze goedgeefsheid. 
Honderd euro kun je hier missen, maar in India is dat bepalend voor 
overleven. 

Joep van der Hart
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De jaarrekening 2011 van de Stichting is door het bestuur 
vastgesteld in haar vergadering van 16 mei 2012. 
Bij deze jaarrekening werd een goedkeurende controleverklaring 
verstrekt door Ernst & Young Accountants te ’s-Hertogenbosch.

Het boekjaar 2011 werd afgesloten met een resultaat van negatief  
ca € 38.000. Dit bedrag is in mindering gebracht op de reserves en fondsen. 
Het resultaat is als volgt ontstaan:

Baten uit eigen fondsenwerving  € 1.068.000
Baten uit beleggingen en overige baten €      44.000
Som der baten   € 1.112.000
Besteed aan projecten € 1.068.000
Kosten organisatie €      82.000
Som der lasten   € 1.150.000 _

Resultaat  negatief  € 38.000

Het bedrag dat in 2011 besteed is aan projecten kon volledig gedekt worden 
door de sponsoropbrengsten welke werden ontvangen. Echter de kosten van 
de organisatie konden niet geheel gedekt worden als gevolg van de tegenval-
lende baten uit beleggingen en overige baten. Dit had een negatief resultaat 
tot gevolg van ca € 38.000. In 2011 konden van de 164 projecten er 83 projec-
ten worden afgerond. Naast de continuïteitsreserve, de bestemmingsreserve 
voor  beschikbare gelden in geval van rampen en het bestemmingsfonds 
onderhoud, bedraagt de vrij besteedbare reserve ca € 252.000. Dit bedrag is, 
naast de reeds getroffen voorziening van ca € 136.000 inzake doorlopende 
projecten, naar verwachting onvoldoende om ook in de komende jaren deze 
te kunnen blijven financieren. Tijdens de Indiadag op 17 november a.s. zal een 
verdere nadere toelichting worden gegeven op de jaarrekening 2011.

Jos van der Burght, penningmeester

roepia

Jaarrekening 2011
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