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Solidair met India

voorwoord

heeft een politieke aardverschuiving plaats gevonden. Na de verkiezin-
gen heeft de hindoe-nationalistische partij BJP een verpletterende over-
winning behaald op de jarenlang regerende Congrespartij onder leiding 
van Rahul Gandhi. Narendra Modi wordt de nieuwe premier, hij zal een 
neo-liberaal en hindoe-nationalistisch beleid gaan voeren. De komende 
tijd zal leren wat dit beleid kan gaan betekenen voor de islamitische, 
christelijke en overige minderheden in India. In deze nieuwsbrief wordt 
nader ingegaan op verloop en mogelijke gevolgen van deze politieke 
aardverschuiving. Het is nog te vroeg om hierover een definitief beeld te 
kunnen geven. 

Hoe het ook zij, voor de armste lagen van de bevolking blijven de harde 
tijden onverminderd voortduren en zal ons nog lang ondersteuning op 
velerlei terrein gevraagd worden. Des te meer jammer dat de gevolgen 
van de economische crisis van de afgelopen jaren nog steeds merkbaar 
zijn bij de werving van middelen voor de financiering van onze projecten. 
Een extra aansporing voor ons om nieuwe sponsoren te vinden en onze 
activiteiten in brede kringen mede met uw hulp bekendheid te geven.

Verder aandacht voor:
•	 het	reisverslag	van	onze	vrijwilligster	(oud-lerares)	Tineke	van	Schijn-

del. Samen met Joke van Zutphen bezocht zij in februari projecten in 
India.	Tineke	gaat	nu	met	haar	opgedane	ervaringen	scholen	bezoeken	
in de regio.

•	 het	bezoek	van	zuster	Shaila.

Rest mij u mede namens onze vrijwilligers, directie en bestuur van harte 
een hele mooie zomer toe te wensen.

Jan Holleman, voorzitter

In India 
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schenkingen

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. 
Sinds 1 januari 2014 hoeft dit niet meer bij door een akte bij de notaris, 
maar kan dit door middel van een onderhandse akte.

Het voordeel van een op deze wijze 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 in zijn geheel aftrekbaar, wat al snel 
betekent dat de fiscus 42% of zelfs 52% van de gift aan u ‘terugbetaalt’. 
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 eenmalige 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 formulier aan ons toezenden, waarna 
wij	voor	verdere	afhandeling	zorgdragen.	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. Meer informatie op www.belastingdienst.nl, giften.
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verkiezingen

De uitslag van de verkiezingen in mei gaat een ommezwaai 
teweegbrengen in India, is de algemene verwachting. Aan de 
verkiezingen namen meer dan 550 miljoen van de 814 miljoen 
kiesgerechtigden deel. Indiase media noemen de verkiezingsuitslag 
‘de overwinning van hoop over vrees’. 

Volgens analisten hebben de kiezers afgerekend met de in hun 
ogen falende regering van de Congrespartij. De omstreden 
hindoenationalist	en	neoliberaal	Narendra	Modi	(afkomstig	uit	een	
van	de	lagere	kasten,	zoon	van	een	theeverkoper)	behaalde	een	
verpletterende verkiezingszege. Hij verzette zich in zijn campagne 
tegen ‘het van God gegeven recht’ dat de gegoede Nehru-Gandhi-
familie	(aanvoerder	van	de	Congrespartij)	‘zich	aanmeet	om	het	land	
te leiden’. Hij benadrukte dat India een hoopvolle economische 
toekomst heeft. Modi wil India’s beruchte bureaucratie aanpakken, 
die er de afgelopen tien jaar voor zorgde dat grote infrastructurele 
projecten vertragingen op liepen of zelfs werden afgeblazen. 
Hij wil het bedrijfsleven stimuleren en de omstandigheden voor 
internationale investeerders verbeteren. Dit zijn natuurlijk vooralsnog 
verkiezingsbeloften, Modi zal in de komende tijd zijn beloften waar 
moeten maken. Zijn tegenstanders vrezen dat hij nu pas, na zijn 
verkiezing als premier, zijn ware gezicht zal laten zien. 
Het land kan nu ingrijpende veranderingen ondergaan, met name 
op politiek en economisch gebied. Gehoopt wordt dat er een einde 
komt aan de bestuurlijke verlamming van de grootste democratie 
ter	wereld	(ruim	1,2	miljard	inwoners).	De	groei	van	de	eens	zo	

Ommezwaai verwacht in India

>>
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veelbelovende economische mogendheid liep de afgelopen jaren 
terug	van	8	naar	minder	dan	5	procent.	Uit	angst	de	achterban	van	
de vooral arme kiezers te benadelen, vermeed de Congresregering 
maatregelen om de economie te liberaliseren.
De nieuwe premier zegt de armoede te willen bestrijden door het 
bieden van economische kansen voor bredere lagen van de bevolking 
en vergaande privatisering op het gebied van onder meer onderwijs 
en gezondheidszorg. De Congrespartij trachtte de armoede te 
bestrijden door middel van grote sociale programma’s zoals de 
uitgifte van gesubsidieerd voedsel. Het land heeft een snel groeiende 
bevolking, waarvan de helft jonger dan 25 jaar is. Jaarlijks komen er 
12 miljoen jongeren op de arbeidsmarkt bij, veel meer dan het aantal 
banen. Modi wil op nationaal niveau de industrie stimuleren om 
banen te scheppen. 

Vrouwenrechten
In de afgelopen maanden is er, ondanks of mogelijk dankzij de 
verkiezingen steeds meer aandacht voor de rechten van vrouwen 
in India. Ook wordt er openlijker gesproken over de verkrachtingen 
van vrouwen. De verkiezingsuitslag is nog geen reden voor minder 
discussie.	Integendeel,	zorgt	mogelijk	voor	(juist)	méér	discussie.	
Op 6 juni stond er in de Nederlandse kranten het bericht met de 
kop ‘Verkrachting is soms goed’. In het artikel is te lezen dat het 
debat over de veiligheid van vrouwen juist weer is opgelaaid door 
uitlatingen van een politicus, die heeft gezegd dat verkrachting soms 
ook ‘goed’ kan zijn. Zijn opmerking komt kort na de verkrachting en 
ophanging van twee jonge meisjes. De uitspraak is afkomstig van 
een minister in de deelstaat Madhya Pradesh. Deze Babulal Gaur 
behoort tot de hindoe-nationalistische partij BJP van de nieuwe 
premier Narendra Modi. Over verkrachting zei Gaur: “Dat is een 
sociale	misdaad	(…)	Soms	is	het	goed,	soms	is	het	verkeerd.”	De	BJP	
nam wel afstand van deze uitlatingen, maar veroordeelde ze niet 
onomwonden. Premier Modi heeft tot nu toe niets gezegd over de 
moord op de twee tienermeisjes. Deze tienermeisjes van 14 en 15 jaar 
werden eind mei verkracht en opgehangen aan een mangoboom in 
de	deelstaat	Uttar	Pradesh.	Lokale	agenten	weigerden	op	te	treden.	
Het zou te maken hebben met het kastenstelsel. De daders zijn 
afkomstig uit de hooggeplaatste Yadav-kaste. Ook de premier van 
Uttar	Pradesh	is	uit	deze	kaste.	In	vroeger	tijden	konden	mannen	uit	
hogere kasten zich ongestraft vergrijpen aan vrouwen van lagere 
kasten. Volgens Indiase media zijn de Yadavs vaker in opspraak 
geraakt wegens verkrachtingsmoorden. Al sinds eind 2012 is er meer 
aandacht na de dodelijke groepsverkrachting van een studente in een 
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privébus	door	een	groep	mannen	van	lagere	kasten.	Er	waren	destijds	
dagenlange gewelddadige demonstraties. Vorig jaar kregen de daders 
de doodstraf.

Elektriciteit
Ook nu waren er rellen, bestormingen en plunderingen vanwege 
onder meer stroomstoringen. Duizenden mensen gingen in het 
noorden van India de straat op om te protesteren. India was getroffen 
door een hittegolf en door de stroomstoringen werkten ventilatoren, 
airconditioning en waterpompen niet meer. 
In	de	noordelijke	deelstaat	Uttar	Pradesh	zijn	altijd	problemen	met	
de elektriciteit. De tweehonderd miljoen mensen in deze deelstaat 
hebben onder normale omstandigheden slechts enkele uren per dag 
stroom. Bijna 63 procent van de huishoudens heeft helemaal geen 
stroom. Na de laatste verkiezingen is in sommige deelstaten het 
energieprobleem opgelost, terwijl het in de andere deelstaten juist 
erger is geworden. 
Tijdens	de	verkiezingen	half	mei	was	er	overigens	wel	een	
betrouwbare elektriciteitsvoorziening. Daarom is de bevolking nu zo 
woedend, het vermoeden heerst dat sommige regio’s bewust geen 
stroom	krijgen.	Wat	deze	ommezwaai	in	India	voor	consequenties	
gaat hebben voor het werk van Solidair met India is op dit moment 
nog onduidelijk. Het bestuur volgt de ontwikkelingen op de voet 
en zal hierover ook steeds in contact staan met onze mensen en 
projectcoördinator in India. 

Narendra Modi 
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Dankzij onze donoren en begunstigers hebben wij al vele projecten 
in India kunnen realiseren. Ook in het afgelopen jaar hebben 
weer diverse mensen met veel enthousiasme inzamelingsacties 
gehouden. Een greep:

Vincentiusvereniging ’s-Hertogenbosch
In januari 2014 heeft de Vincentiusvereniging haar jaarlijkse boeken-
beurs gehouden. Dit was wederom een groot succes. De opbrengst 
gaat	naar	goede	doelen.	Wij	hebben	hiervan	€ 10.000,= mogen 
ontvangen. Dit is bestemd voor de bouw van toiletten bij een school 
en kostschool in Gulbarga in de deelstaat Karnataka. Het betreft een 
zeer	arme,	achtergebleven	regio.	De	tribale	bevolking	(stammen)	
behoort tot de meest achtergestelde groepen. Veel mensen zijn werk-
zaam als seizoensarbeider/dagloner op de landbouwbedrijven van 
grootgrondbezitters.

Fioretticollege Veghel
De jaarlijkse sponsorloop van het Fioretticollege stond dit jaar in 
het teken van de aanschaf van een bus voor de schoolkinderen in 
Gulbarga. Door Solidair met India zijn 19 gastlessen gegeven. De 
opbrengst was er dan ook naar. Er werd € 9.500,= opgehaald door de 
leerlingen. Een geweldige prestatie. Hierdoor kunnen een groot aantal 
kinderen die verder weg wonen ook naar school.

Voor India

acties 
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Basisschool De Parel, Berlicum
De jaarlijkse actiedag was dit jaar bestemd voor kinderen van de 
school in Mirpur. Mirpur is een klein dorp, gelegen in de binnenlanden 
van	het	Maudistrict	in	de	Indiase	deelstaat	Uttar	Pradesh.	De	bevol-
king bestaat uit veelal kleine arme boeren. De leefomstandigheden 
zijn zwaar en vooral meisjes zijn erg kwetsbaar. Gebrek aan kennis 
over hygiëne en slechte eetgewoontes zijn de oorzaak van ziektes en 
andere gezondheidsproblemen. 36% Van de meisjes en 18% van de 
jongens	is	analfabeet.	Ook	in	Berlicum	zijn	gastlessen	verzorgd.	Tijdens	
de actiedag zijn allerlei activiteiten georganiseerd. Het was een stra-
lende dag en de opkomst was geweldig. De opbrengst was maar liefst 
€ 2.000,=.

Vastenactie
Dit jaar werd tijdens de Vastenactie van de gezamenlijke Norbertijner 
parochies	Heeswijk,	Dinther,	Loosbroek,	Berlicum-Middelrode,	Tilburg	
en de Abdijkerk van Berne ingezameld voor de Godavarikolonie in 
het	Wayanaddistrict.	Wayanad	ligt	in	het	noorden	van	de	deelstaat	
Kerala, op de top van het Decanplateau. Het district is een van de 
minst ontwikkelde gebieden in de deelstaat. Maar liefst 90 procent 
van de bevolking is afhankelijk van de landbouw en werkt als dagloner. 
Verbouwd wordt onder meer koffie, thee, cacao, peper en rijst. In dit 
gebied zijn 2 maaltijden per dag eerder uitzondering dan regel. De 
huisvesting voor velen is zeer slecht. De bevolking heeft een achter-
stand op het gebied van onderwijs, inkomen en gezondheid. In de 
sociale klasse staan ze onderaan. De kindersterfte is hoog. Deze geza-
menlijke actie heeft meer dan € 11.000,= opgebracht. Dit wordt door 
de Vastenactie nog eens met 50% verhoogd. Een geweldig resultaat.
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reisverslag

Vrijwilliger Tineke van Schijndel bezocht begin 2014 verschillende 
projecten in India. Zij was in gezelschap van Joke van Zutphen 
(directeur in Nederland) en Fr. Francis Xavier o.praem. (coördinator in 
India). Een verslag van Tineke.

Of ik geïnteresseerd ben in een reis naar India om enkele projecten te 
bezoeken van Solidair met India? Samen met Joke van Zutphen. 
Na overleg met het thuisfront was de beslissing zo genomen. 
Zo’n kans komt niet vaak voorbij. Voor mij de eerste keer naar India.

India
Een land zo groot dat je je daar nauwelijks een voorstelling van kan 
maken. Alleen al het reizen door India is een belevenis: per auto, per 
nachttrein en enkele binnenlandse vluchten. India is een land met vele 
gezichten van klimaat, landschappen, talen en leefomstandigheden. 
Vooral het verkeer is voor mij een speciale ervaring. De wegen 
zijn overvol, maar iedereen vindt daarin zijn of haar weg, linksom, 
rechtsom, door de berm, afremmend, gas gevend en steeds 
claxonnerend. Natuurlijk moeten ook nog alle heilige koeien omzeild 
worden. Het meest opvallende voor mij blijft toch wel al het vuilnis 
wat overal ligt. Daar kon ik maar niet aan wennen. Het dagelijkse leven 
is voor veel bewoners van India een 'struggle for life'. Medelijden krijg 
ik met de vrouwen die vaak het zware werk moeten doen zoals stenen 
sjouwen of cement. Ook de allerarmsten willen graag verbetering van 
hun leefomstandigheden. Zij willen dat hun kinderen naar school gaan 
voor	een	betere	toekomst.	Wat	een	hartelijkheid	heb	ik	mogen	ervaren	
van iedereen, altijd werd er door alle betrokkenen tijd gemaakt voor 

Mijn reis naar India,  
een bijzondere ervaring
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reisverslag

Mijn reis naar India,  
een bijzondere ervaring

onze projectbezoeken. Ik denk dat iedereen die, op welke manier dan 
ook, werkt aan of voor onze projecten veel lof en steun verdient.

De bezochte projecten:
Bangalore 
In Bangalore hebben wij een bezoek gebracht aan een gevangenis en 
aan een opvanghuis voor jeugdige criminelen. Het streven is om deze 
jongeren weer terug te brengen naar de maatschappij waar zij middels 
een baan weer een nieuwe kans krijgen. Ook zijn wij ontvangen bij de 
opvang voor kinderen in de sloppenwijk. Dit project heet 'happy kids'. 
Bij deze opvang wordt hulp geboden op gebied van onderwijs en de 
kinderen krijgen te eten. Kinderen komen soms zo van de straat. Er is te 
weinig ruimte voor deze opvang, maar alle beetjes helpen.

Gulbarga
Hier staan een jongens- en meisjesschool en het ziekenhuis van dr. 
Van de Bilt. De kinderen komen uit de verre omgeving en zijn dus 
aangewezen op een schoolbus of moeten gebruik maken van een 
hostel. Een nieuwe schoolbus zou geen overbodige luxe zijn; alleen zo 
komt de mogelijkheid van schoolbezoek binnen handbereik.
Er zijn teams die, onder begeleiding van de Norbertijner paters, werken 
in de dorpen. Zij ondersteunen vrouwengroepen en organiseren 
naschoolse huiswerkopvang. Helaas zijn de werkruimtes erg armoedig. 

Ooty
In dit hooggelegen gebied met prachtige vergezichten hebben we 
in een bergdorp de afronding bekeken van de bouw van een tiental 
toiletten, verspreid over het dorp. Deze toiletgebouwtjes doen ook 
dienst als badkamer voor de vrouwen. Een geweldige verbetering 
voor het dorp. Father Benjamin is hier de grote stimulator. Ook woont 
hier	father	Michael	die	ons	ontvangt	met	de	woorden:	“Hé,	Dinthers	
durske”!

Trichy
We	ruilen	de	groene	bergstreek	in	voor	droogte	en	35	graden.	Bij	de	
priorij van Sembattu bezoeken we projecten die ondersteuning bieden 
aan vrouwengroepen en aan aidspatiënten. De vrouwen hebben onder 
meer een gezamenlijke spaarrekening. Bij de aidspatiënten helpen we 
met het uitreiken van voedselpakketten en medicijnen. 
Bij een bezoek aan de Mathurschool worden we geconfronteerd met 
een erbarmelijke staat van de toiletmogelijkheden. Nieuwe toiletten 
zijn	hier	een	must!	Ook	het	schoolgebouw	heeft	veel	onderhoud	nodig.

TVR en Kuruvikulam
Onderwijs en sociale projecten in de dorpen scheppen ook hier 
het beeld dat er nog extra ondersteuning nodig is. Meubilair en 
onderwijsondersteunende materialen zijn er niet of nauwelijks. >>
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De klassen zitten overvol, soms staat er alleen maar een schot tussen 
de verschillende groepen. In de dorpen is geen ruimte voor naschoolse 
opvang en huiswerkbegeleiding.

Abdij Jamtara
De abdij is een groene, vredige oase in dit hectische land. Hier komen 
alle	projectbegeleiders	bijeen.	Tijdens	de	afsluitende	vergaderingen	
krijg ik de kans om extra tijd door te brengen op enkele scholen en ik 
geef een les aan de priesterstudenten van de abdij. Op deze manier heb 
ik wat intensiever en persoonlijker contact met deze jonge mensen. 
Ook breng ik een bezoek aan het ziekenhuis dat gebouwd is door pater 
Van Schijndel uit Dinther. Ik heb bewondering voor zijn werk.

Mumbai
Tot	slot	gaan	we	nog	op	bezoek	bij	father	Prem.	Hij	is	directeur	van	een	
uitzonderlijk grote school in een sloppenwijk van Mumbai. Huizen zijn 
gedeeltelijk gebouwd op de speelplaats. Geld wordt ingezet om meer 
arme kinderen naar school te kunnen laten gaan. Ja hoor, in een klas tel 
ik	72	leerlingen!	Ook	hier	zie	je	de	constante	strijd	om	het	hoofd	boven	
water te houden.

Bedankt
Met een hoofd vol indrukken is het na drie weken tijd om weer 
terug te gaan naar Nederland. Het is van onschatbare waarde dat ik 
persoonlijk heb mogen ervaren hoe het dagelijkse leven er in India aan 
toe gaat en wat de betekenis is van onze hulp daar ter plaatse, nog 
steeds onontbeerlijk. Dank aan alle mensen in India voor de gastvrijheid 
en de serieuze en gezellige gesprekken. 
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bezoek

Hoop voor de toekomst

“Een gevoel van trots, bevoorrecht zijn en dankbaarheid overvalt mij 
als ik mijn ervaringen tijdens mijn bezoek aan Nederland probeer te 
omschrijven.” Zuster Shaila bezocht ons land onlangs, een verslag. 

“Ik	had	nooit	gedacht	ooit	Nederland	officieel	te	bezoeken.	Toen	ik	
vijf jaar geleden begon met mijn werk voor Solidair met India in Mirpur 
kwam ik in contact met Fr. Prem, een betrokken en vastberaden man 
met oprechte liefde voor de armen. Ik werd geraakt door zijn werk. Ook 
kwam ik in contact met een aantal Nederlandse bezoekers.

Als zuster zijn wij direct betrokken bij de projecten: wij beschrijven 
en	begeleiden	ze,	zenden	verslagen	naar	Nederland.	We	kregen	goede	
rapporten, waardoor er meer sponsoren kwamen. Bezoekers drongen bij 
mij aan op een bezoek aan Nederland, zodat ik onze missie-activiteiten 
kon vertegenwoordigen bij de verschillende organisaties, sponsoren en 
scholen. Ik zag dat als een beleefde opmerking maar tot mijn verrassing 
ontving ik een serieuze uitnodiging van Solidair met India.

Het was heel bijzonder om ons werk in Nederland te morgen 
vertegenwoordigen. Ik had de kans te spreken over de situatie van 
de Indiase vrouwen, en onze rol om het sociaal kwaad uit onze 
gemeenschap te weren. Ook kon ik de dagelijkse strijd van de armen 
onder de aandacht brengen. Ik heb o.a. gesproken met leraren en 
studenten. Ook heb ik de mensen ontmoet die eerder een bezoek 
brachten aan Mirpur, zij toonden zich opnieuw bereid onze projecten 
voor medische ondersteuning en scholing te ondersteunen.

Ik heb veel inspiratie opgedaan tijdens mijn bezoek. De Nederlandse 
mensen zijn oprecht en toegewijd aan het doel de armen in India te 
helpen. Deze indrukwekkende ervaring zal mij de rest van mijn leven 
bijblijven.	Dank	u	allen.”

zuster Shaila
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De jaarrekening 2013 van de Stichting is door het bestuur 
vastgesteld in haar vergadering van 25 april 2014. Bij deze 
jaarrekening werd een goedkeurende controleverklaring verstrekt 
door Ernst & Young Accountants te Eindhoven.

Het boekjaar 2013 werd afgesloten met een resultaat van negatief ca. € 3.000. Dit 
bedrag is in mindering gebracht op de reserves. Het resultaat is als volgt ontstaan:

Baten uit eigen fondsenwerving afgesloten projecten € 1.219.000
Baten uit beleggingen en overige baten €      54.000
Som der baten  € 1.273.000

Besteed aan afgesloten projecten  € 1.222.000
Kosten organisatie €      54.000
Som der lasten  € 1.276.000   _

Resultaat  negatief €        3.000

Het bedrag dat in 2013 besteed is aan afgesloten projecten kon nagenoeg volledig 
gedekt worden door de sponsoropbrengsten welke hiervoor werden ontvangen. 
De kosten van de organisatie konden, mede door enkele incidentele baten, geheel 
gedekt worden door de baten uit beleggingen en overige baten. 
Het totaal aan ontvangen donaties bedroeg in 2013 ca. € 1.017.000. Dit bedrag 
wordt in zijn geheel aan een reeks van grote en kleine projecten besteed. 
Gedurende 2013 is er gewerkt aan 142 projecten en zijn 121 projecten geheel 
gerealiseerd.

cijfers

Jaarrekening 2013

14



Naast de continuïteitsreserve, de bestemmingsreserve voor beschikbare gelden 
in geval van rampen en het bestemmingsfonds onderhoud, bedraagt de vrij 
besteedbare reserve ca. € 250.000. Van donoren werd ten behoeve van de 
doorlopende projecten voor de jaren 2014 en volgende reeds een bedrag 
ontvangen van ca € 342.000. Dit bedrag is naar verwachting onvoldoende om ook 
in de komende jaren deze doorlopende projecten te kunnen blijven financieren. 
Naar schatting zal hiervoor jaarlijks een bedrag benodigd zijn van ca. € 425.000, 
waarvoor dus nog donoren worden gezocht. Anders zullen bedragen ten laste 
komen van de overige reserves of kunnen projecten niet worden gecontinueerd.

Tijdens	de	Indiadag	op	8	november	a.s.	zal	een	verdere	nadere	toelichting	worden	
gegeven op de jaarrekening 2013.

Jos van der Burght 
penningmeester
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