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NIEUWSBRIEF JUNI 2016 

Kuruvikulam 

In augustus 2015 werd gestart met de bouw van 5 klas-
lokalen, kantoor en toiletten in  Kuruvikulam, een platte-
landsdorp  in de deelstaat Tamil Nadu. De bouw is zeer 
voorspoedig gegaan. Tijdens ons bezoek werd de school 
feestelijk geopend . De toiletten waren nog in aanbouw. 
De school staat in een gebied waar de bevolking voor 
70% bestaat uit dalits. 200 kinderen kunnen gebruik 
maken van deze school. 

 

 

Mumbai 
We hebben een bezoek gebracht aan de sloppenwijken 
in Mumbai. Het is schrijnend om te zien hoe mensen 
leven. De straatjes zijn zeer smal, open riolering en het is 
zeer benauwd. Duizenden mensen opeengepakt. Hele 
gezinnen leven in 1 kamer. Er wordt gekookt, geslapen 
en geleefd.  Ongelooflijk. Bandra East Community Centre 
(BECC) een organisatie van de Indiase Norbertijnen zet 
zich in voor ouderen, vrouwen, kinderen en zieken.  
Vrouwen krijgen naailessen, waardoor ze in hun onder-
houd kunnen voorzien. Voor kinderen is er buitenschool-
se opvang. Door de 
slechte huisvesting 
zijn ze niet in staat 
om thuis huiswerk 
te maken. Ouderen 
en zieken worden 
bezocht en krijgen 
medische hulp en 
voedsel indien no-
dig.  

Voorwoord 

Na ruim 15 jaar inzet eerst voor de Missieprocuur en daar-
na 10 jaar voor Solidair met India is Ben Jansen o.praem 
eind december 2015 statutair  teruggetreden als secretaris 
van ons bestuur.  
Solidair met India is Ben veel dank verschuldigd voor zijn 
langjarige inzet en betrokkenheid voor de allerarmsten in 
India. 
Zijn functie is per 1 juni overgenomen door Bert Bouwens 
en het bestuur is eveneens versterkt met de toetreding van 
Alex Jansen per 1 mei, en Rishi Lodhia per 1 juni. 
Marius Menkveld sinds september 2015 lid van het bestuur 
en Alex Jansen stellen zich in deze nieuwsbrief aan u voor, 
terwijl Bert Bouwens en Rishi Lodhia dat in de Kerstnieuws-
brief zullen doen. 
Na 5 jaar de eindredactie van de nieuwsbrieven te hebben 
verzorgd heeft 

Ellen van der Hart eind 2015 afscheid genomen, zij heeft de 
kwaliteit van de nieuwsbrieven duidelijk verbeterd.  
Ad van Schijndel heeft per 1 januari haar werk inmiddels 
overgenomen, wij hebben er alle vertrouwen in dat hij deze 
kwaliteit zal gaan continueren. 
Penningmeester Jos van der Burght  presenteert de  jaarre-
kening 2015 in beknopte vorm, evenals Joke van Zutphen 
die verslag doet van haar voorjaarsbezoek aan een reeks 
van projecten in India samen met bestuurslid Marius Menk-
veld. 
Naast bovenstaande bestuurlijke informatie van belang om 
onze missie te kunnen uitvoeren, zijnde hulp bieden op het 
gebied van onderwijs, gezondheidszorg, huisvesting, jeugd-
zorg en sociaal werk,  presenteren wij in deze nieuwsbrief 
een aantal projecten waar wij uw steun voor vragen. 

Namens medewerkers en bestuur wens ik u een mooie 
zomer! 

Jan Holleman, voorzitter 

Bezoek aan India 

Fr. Francis Xavier o.praem. de Indische coördinator van onze 
projecten in India en Joke van Zutphen, directeur van Stich-
ting Solidair met India hebben een reis gemaakt in februari 
2016, gedeeltelijk vergezeld door Marius Menkveld, be-
stuurslid. Ze hebben in totaal 11 plaatsen bezocht in 5 deel-
staten. Hier worden enkele impressies weergegeven. 



Damoh 

 

We hebben de school bezocht. Deze telt 1126 leerlingen. De 
school en de buitenruimte zien er goed verzorgd uit. We-
gens het groeiend aantal leerlingen is er dringend behoefte 
aan extra klaslokalen. Een gebouwtje bij de school is opge-
knapt en daar worden nu naailessen gegeven. Er is elke dag 
les en deze worden gevolgd door 2 x 15 vrouwen. Dit stelt 
de vrouwen in de gelegenheid om extra inkomen te genere-
ren. 

 

Jamtara 

 

De abdij van de Indiase norbertijnen is in Jamtara gevestigd, 
in de deelstaat Madhya Pradesh. We hebben diverse scho-
len bezocht. De bouwactiviteiten van de Abt Baetenschool 
zijn in volle 
gang. Er worden 
6 extra  klaslo-
kalen gebouwd. 
Deze worden bij 
aanvang van het 
nieuwe school-
jaar in gebruik 
genomen. 
We hebben een 
paar dorpen 
bezocht waar fr. 
Reji actief is met 
zijn TB-project. Hij heeft een goed team medewerkers. Ook 
het Jognicentrum bezocht waar beroepsopleidingen worden 
gegeven.  
 

Er heeft een gesprek plaatsgevonden met Abt. Marcus. We 
hebben onze zorgen uitgesproken over het onderhoud van 
de gebouwen. Hij heeft toegezegd dat dit voor de komende 
jaren een punt van aandacht is. Er zullen  reserveringen 
worden gedaan, zodat tijdig onderhoud gepleegd kan wor-
den.  
Ook hebben we gesproken over de mogelijkheid om zelf 
lokaal in India inkomsten te verwerven.  
Cordaid heeft in 2014 een cursus gegeven, waar 2 personen 
aan hebben deelgenomen.  

Even voorstellen 

 

Naar aanleiding van mijn benoeming in het bestuur van de 
Stichting Solidair met India, wil ik me via deze nieuwsbrief  
graag aan jullie voorstellen. Mijn naam is Alex Peters. Ik ben 
getrouwd en heb drie geweldige kinderen en twee prachti-

ge kleinkinderen. Ik ben gebo-
ren in 1949 in Nijmegen. In 
deze prachtige stad heb ik de 
middelbare school gevolgd en 
aan de Katholieke Universiteit 
Nijmegen gestudeerd. 
Na mijn afstuderen heb ik di-
verse betrekkingen in het 
voortgezet onderwijs vervuld 
(waaronder een fantastische 
aanstelling op Curaçao) als do-
cent geschiedenis en econo-

mie. In 1985 ben ik benoemd aan het Sint-Janslyceum te  
’s-Hertogenbosch. In dat jaar zijn wij ook in Schijndel gaan 
wonen. Aan het Sint-Janslyceum ben ik in 1996 als conrec-
tor benoemd met als voornaamste portefeuilles financiën 
en huisvesting. Tot aan mijn pensionering in juli 2013 ben ik 
aan het Sint-Janslyceum verbonden gebleven. Buiten het 
onderwijs heb ik me proberen nuttig te maken in diverse 
gremia waaronder de Stichting Model European Parliament 
en de Commissie van Toezicht van de penitentiaire inrich-
tingen in  ’s-Hertogenbosch/Vught. 
 

Mijn betrokkenheid met India is al lang geleden ontstaan 
doordat een goede vriendin van ons afkomstig is uit India, 
als baby geadopteerd door een Nederlands gezin. Zij heeft 
een eigen, kleine stichting die zich in India inzet voor arme 
gemeenschappen op het gebied van zorg, onderwijs en het 
versterken van de positie van vrouwen. Via haar stichting 
hebben wij de voorbije jaren structureel bijgedragen aan 
diverse kleinschalige projecten. Door zitting te nemen in het 
bestuur van de Stichting Solidair met India wil ik ook op 
bestuurlijk niveau mijn steentje bijdragen aan de ontwikke-
ling van arme gemeenschappen in India. 
 

Alex Peters, bestuurslid 

 

Ook hebben we gesproken over de mogelijkheid om zelf lo-
kaal in India inkomsten te verwerven.  
Cordaid heeft in 2014 een cursus gegeven, waar 2 personen 
aan hebben deelgenomen. Deze cursus is goed ontvangen en 
besloten is om deze cursus ook in de Abdij van Jamtara te 
organiseren. Inmiddels heeft deze plaatsgevonden en er 
hebben 50 personen aan deelgenomen. 
Uiteraard zullen wij de ontwikkelingen blijven volgen. 
Daarnaast hebben we nog vele andere plaatsen bezocht.  
Samenvattend kunnen we concluderen dat er hard gewerkt 
wordt. Er zijn vele aanvragen, variërend van aanschaf school-
bus, bouw nieuwe klaslokalen, inkomensgenererende activi-
teiten, renovatie huisjes etc. 
Kortom:  er is nog genoeg werk aan de winkel.  

Joke van Zutphen, directeur 



 

Proj.nr. 38961 inrichten naaiatelier voor vrouwen in Mananthavady 

Het betreft de inrichting van een naaiatelier voor vrouwen die thuis niet kunnen werken in 
verband met slechte huisvesting of om andere redenen. Het is de bedoeling dat 5 vrou-
wen naaien en 5 vrouwen gaan de kleding verkopen. Met de winst kunnen ze in de toe-
komst meer naaimachines worden aangeschaft, zodat ook voor meer vrouwen werkgele-
genheid wordt gecreëerd. Voor een bedrag van € 3.393,= kan dit worden gerealiseerd. 

 

Proj.nr. 32903 opknappen dorpsschooltje in Bundumamail,  Jharkand 

Het schooltje telt 105 leerlingen in de leeftijd van 4 tot 10 jaar en is in 1950 opgericht, zodat 
de jongere kinderen geen lange afstanden hoeven af te leggen. Het gebouwtje bevindt zich 
in zeer slechte staat en dient opgeknapt te worden.  
Bundumamail is een klein dorp en ligt in de bossen. De inkomsten van de bewoners zijn 
laag. Ze verkopen producten die ze in de bossen vinden, zoals hout, en vruchten. Daarnaast 
zijn er kleine boeren en dagloners. Zij zijn graag bereid om hun kinderen naar school te stu-
ren en bereid om te helpen bij het opknappen. Geld voor materialen is er echter niet. 
De kosten hiervan bedragen € 2.125,=.   

Proj.nr. 36220 sociale activiteiten in NR Pura 

Voor de verbetering van de sociale en economische omstandigheden in N.R. Pura zijn pro-
gramma’s ontwikkeld, voornamelijk gericht op genereren van eigen inkomsten door vrou-
wen.. Een groot aantal vrouwen krijgt naailes, computerles, leren rubber tappen, maken 
zeep, verbouwen groenten of telen champignons waardoor ze in hun eigen inkomen kun-
nen voorzien. Daarnaast krijgen ze voorlichting en leren voor hun rechten op te komen.  Het 
aantal vrouwengroepen is op dit moment 280, aantal vrouwen ruim 4.500.  

Hiervoor is een bedrag nodig van € 5.840,=. 

Proj.nr. 35908 Hulp aan ouderen uit de sloppenwijken van Mumbai 

BECC (Bandra East Community Centre), een organisatie van de Indiase Norbertijnen congre-
gatie, zet zich in voor de bewoners in de sloppenwijken van Bandra East in Mumbai. Veel 
zieke en verlaten ouderen uit de sloppenwijken in Mumbai  zijn onvoldoende in staat goed 
voor zichzelf te zorgen. Een daarvan is Kalpana. Zij is 75 jaar en woont in een klein vertrek 
samen met haar echtgenoot. Ze kan niet lopen en heeft veel verzorging nodig. Medicijnen 
en voedselpakketten worden verschaft. Een sociaal werker en dokter brengt huisbezoeken.  
Het probleem is enorm. Er zijn 50 ouderen geselecteerd die het meest dringend hulp nodig 
hebben. Voor € 200,= per jaar  kan  een oudere  worden geholpen. 

 

Onderstaand treft u enkele projecten waarvoor wij uw steun vragen. Op aanvraag is een uitvoerige projectbe-
schrijving beschikbaar. Mocht u ons financieel willen steunen dan kunt u gebruik maken van het machtigingsfor-
mulier of rechtstreeks een bedrag overmaken naar  
rek.nr. NL 18 RABO 012.01.10.660 t.n.v. Stichting Solidair met India 

o.v.v. het projectnummer. 
 

Voor meer projecten verwijzen wij u graag naar onze website www.solidairmetindia.nl 
 

 



EURO-INCASSOMACHTIGING SEPA  

Incassant: Stichting Solidair met India, Abdijstraat 49, 5473 AD Heeswijk-Dinther 

Incassant ID: NL85ZZZ171864310000 

  

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. 
  

Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving 
contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. 
  

Naam: 
Adres: 
Postcode:     Woonplaats: 
Land: 
Rekeningnummer (IBAN): 
Plaats en datum:    Handtekening: 
  

Deze machtiging kunt u ongefrankeerd terugsturen 

Stichting Solidair met India 

Antwoordnummer 60292 

5000 VB  Heeswijk-Dinther 

Voordelen 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. Dit kan door middel 
van een onderhandse overeenkomst. 
Het voordeel van een vastgelegde periodieke gift is dat er 
geen minimum drempel geldt en er ook geen maximum is 
gesteld aan de aftrekbaarheid van deze gift. De enige 
voorwaarde van periodiek schenken is dat u gedurende 
minimaal vijf jaar een vaste bijdrage schenkt en dit vooraf 
vastlegt in een schriftelijke overeenkomst. Wanneer u ons 
periodiek steunt, weten we welke inkomsten we op lange-
re termijn kunnen verwachten. Dat geeft stabiliteit en in-
zicht in de inkomstenstroom en dat is een groot voordeel 
bij de planning van ons werk. Een schriftelijke overeen-
komst met Solidair met India is heel  eenvoudig te rege-
len . Bel even of stuur een e-mail naar  
info@solidairmetindia.nl en wij zorgen voor toezending 
van een overeenkomst. 

Jaarrekening 2015 

De jaarrekening 2015 is door het bestuur vastgesteld op 29 
april 2016. Bij deze jaarrekening werd een goedkeurende 
controleverklaring verstrekt door Ernst & Young Accoun-
tants te Eindhoven. 
Het boekjaar 2015 werd afgesloten met een resultaat van 
ca. € 46.000 en is als volgt ontstaan: 
Baten uit eigen fondsenwerving afgesloten  
projecten € 1.100.000 

Baten uit beleggingen en overige baten €    145.000 

Som der baten € 1.245.000 

 

Besteed aan afgesloten projecten  € 1.109.000 

Kosten organisatie €       90.000 

Som der lasten € 1.199.000 

Resultaat  €    46.000 

 

Het positieve resultaat is per saldo toegevoegd aan de Be-
stemmingsreserve Noodfonds India en de Bestemmingsre-
serve voor Onderhoud alsmede de Overige reserves. 
Het bedrag dat in 2015 besteed is aan afgesloten projecten 
kon nagenoeg volledig gedekt worden door de sponsorop-
brengsten. De kosten organisatie werden gedekt door baten 
uit beleggingen en overige baten.  
Het totaal aan ontvangen donaties bedroeg in 2015 ca. 
€ 1.029.000. Dit bedrag is/wordt aan een reeks van grote en 
kleine projecten besteed.  
Gedurende 2015 is er gewerkt aan 122 projecten en zijn 108 
projecten geheel gerealiseerd. 
 

Jos van der Burght, penningmeester 
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