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NIEUWSBRIEF JUNI 2017
Voorwoord

Bezoek aan India

Door de Stichting Solidair met India wordt tweemaal per
jaar (in juni en december) een nieuwsbrief verspreid onder
alle sponsoren, donoren, belangstellenden enz. De nieuwsbrief van juni is kort en bondig van karakter, terwijl de
nieuwsbrief van december meer beschouwend van aard is
met een diversiteit aan informatie over onze activiteiten.
Wilt u tussentijds volledig geïnformeerd blijven dan verwijs
ik u hierbij graag naar onze website
(www.solidairmetindia.nl).

Fr. Francis Xavier o.praem., de Indiase coördinator van
onze projecten in India, en Joke van Zutphen, directeur
van Stichting Solidair met India, hebben een reis gemaakt in februari 2017, in 5 deelstaten. Hier worden
enkele impressies weergegeven van deze weer bijzonder
reis.
Middels onderwijs, medische en sociale hulp werken wij
aan verbetering van de leefomstandigheden. We ondersteunen vooral de bouw en uitbreiding van scholen.
Goed onderwijs is elementair: niet alleen voor onze kinderen in Nederland, maar ook voor kinderen in India.
Het is een basis waarop verder gebouwd kan worden.

Uit ons jaarverslag blijkt dat het kalenderjaar 2016 geen
eenvoudig jaar was. Belangrijke particuliere en semiparticuliere sponsoren/fondsen zijn (al dan niet onder invloed
van een steeds meer terugtredende overheid) duidelijk
afwachtender dan voorheen of stoppen volledig met de
ondersteuning van particuliere initiatieven. Naast het terugdraaien van overheidssubsidies, wordt het werven van
voldoende middelen mogelijk ook negatief beïnvloed door
de beeldvorming ten aanzien van India (‘het is toch een rijk
land met veel ict-bedrijven, ruimtevaarttechnologie etc.’).
Mogelijk heeft ook de grote stroom vluchtelingen de houding van veel Nederlanders en hun politieke opvatting beïnvloed. Men richt zich meer op de problemen dichter bij
huis en is minder ruimhartig ten opzichte van projecten in
een ver en onbekend India.
Ondanks dat zullen wij ons als vrijwilligersorganisatie blijven inzetten voor de allerarmsten in India. Solidair met
India probeert de betrokkenheid bij het werk van de Norbertijnen in India levend te houden en daarbij blijft uw
steun onontbeerlijk.
Naast enkele projecten waarvoor wij uw specifieke steun
vragen, presenteert onze penningmeester Jos van der
Burght in deze nieuwsbrief de jaarrekening 2016 in beknopte vorm en zal onze secretaris Bert Bouwens zich aan
u voorstellen.
Namens medewerkers en bestuur een hartelijke groet,
Alex Peters, voorzitter

Veel ouders zijn in India helaas niet in staat om onderwijs te betalen en dat betekent dat veel kinderen op
straat zwerven of moeten gaan werken. Dat willen wij
graag voorkomen en dus willen we investeren in de toekomst van kinderen. De onderwijsprojecten zijn leuke
projecten om aan bij te dragen.
Jamtara
We hebben 6 scholen bezocht die in de loop van de tijd
zijn gerealiseerd. Sommige zijn geheel afgerond, andere
zijn nog in opbouw. Duizenden kinderen maken hier
gebruik van. We zien dat er een verschuiving gaande is
van scholen in de lokale taal naar scholen waar Engels
de voertaal is. Door onderwijs in het Engels aan te bieden is er een betere doorstroming mogelijk naar vervolgstudies in de eigen deelstaat, maar ook elders in
India. We volgen deze tendens.

De scholen in Keolari en Damoh zijn recent gestart met de
bouw van extra klaslokalen. Beide scholen hebben Engels
als voertaal.
NR Pura
Samen met fr. Cleatus hebben we een bezoek gebracht aan
de verschillende projecten die onder zijn leiding plaatsvinden. Fr. Cleatus is een zeer gedreven pater en heeft een
enthousiast team waar hij mee samenwerkt.
We hebben de crèche bezocht waar ca. 15 kinderen verblijven. Door het opzetten van deze crèche kunnen de ouders
gaan werken. De kinderen vinden het toch maar eng als
zo’n grote blanke mevrouw op bezoek komt en het huilen
staat ze dan ook nader dan het lachen.

bewoners tegen een redelijke prijs planten kunnen kopen
en deze op hun eigen stukje grond kunnen verbouwen. Er
zijn geiten verstrekt aan de bewoners. Een groot aantal
kinderen heeft schoolmaterialen gekregen. Er zijn een paar
winkeltjes geopend waar plaatselijke producten worden
verkocht. Ateliers waar kleding en tassen worden gemaakt.
Wij willen mensen stimuleren om hun eigen krachten te
ontdekken en te ontwikkelen, zodat ze zichzelf in leven kunnen houden.
Dankzij uw hulp hebben we al veel kunnen betekenen voor
de armsten in India, waarvoor onze dank.
‘Wij gaan door. Met hulp van onze trouwe grote en kleine
donoren, fondsen en instellingen kunnen we afmaken wat
we begonnen zijn.’
Joke van Zutphen, directeur

Even voorstellen: secretaris Bert Bouwens

Tijdens ons bezoek werd ook de nieuwe winkel geopend
waar producten worden verkocht die door de vrouwen verbouwd c.q. gemaakt worden, o.a. thee, zeep, tasjes, verschillende soorten olie, en schalen en tassen van bamboe.
Er zijn op dit moment meer dan 200 vrouwengroepen die
allerlei activiteiten ontplooien. De vooruitgang voor deze
groepen is duidelijk waarneembaar.
We hebben ook verschillende kleine plantages bezocht die
door de vrouwen van de zelfhulpgroepen zijn aangelegd.
Dat zag er goed uit en het is een stimulans voor andere
vrouwen om ook activiteiten te ontwikkelen.
Mananthavady
Het is bijzonder om te zien wat er tot stand is gekomen in
de Godavarikolonie in het Wayanaddistrict in Kerala. De
bevolking bestaat uit ruim 300 gezinnen. Waar eerst allemaal lemen hutjes stonden of hutjes die van alle kanten
lekten, zijn nu stenen huisjes gebouwd. De eerste tien huisjes met hulp uit Nederland. De plaatselijke overheid vond
dit een zeer goed initiatief en heeft de rest van de huisjes
voor haar rekening genomen. Er zijn diverse waterputten
geslagen, waardoor de bewoners niet meer twee km naar
beneden hoeven om schoon water te halen. Er zijn toiletten
aangelegd, waardoor de hygiëne sterk verbeterd is. Er is
een bomen− en plantenkwekerij opgezet, zodat de

Via deze Nieuwbrief wil ik mij graag voorstellen als secretaris van de Stichting Solidair met India. Mijn naam is Bert
Bouwens, in 1946 geboren in Wijchen, opgegroeid in de
Gelderse Achterhoek. Ik ben bijna 48 jaar getrouwd met
mijn jeugdliefde uit diezelfde Achterhoek. Samen hebben
wij 3 fantastische dochters, 3 geweldige schoonzonen en 6
heerlijke kleinkinderen, van wie de laatste 19 mei jl is geboren. Ik heb een 40-jarige ambtelijke carrière achter de rug, die mij in 1984 leidde
naar de gemeente Berlicum, waar ik de
functie van gemeentesecretaris mocht
vervullen. Na de herindeling per 1 januari
1996 kreeg ik diezelfde functie in de nieuwe gemeente Sint-Michielsgestel. Om
gezondheidsredenen heb ik die in 2005
neer moeten leggen en ben toen met vervroegd pensioen
gegaan. Naast mijn werk als gemeentesecretaris in Berlicum
had ik nog ruimte voor vrijwilligerswerk; zo ben ik o.m. 7
jaar penningmeester geweest van het Rodenborg-college in
Rosmalen en 7 jaar secretaris van de Sint-Petrusparochie in
Berlicum.
Na mijn pensionering werd ik opnieuw secretaris in de SintPetrusparochie in Berlicum, die in 2010 is samengegaan met
de Sacramentsparochie in Middelrode. Deze werkzaamheden heb ik in 2015 neergelegd.
Begin 2016 ben ik gevraagd voor de functie van secretaris
van die Stichting Solidair met India. Ik heb daar van harte
‘ja’ tegen gezegd, ondanks dat ik geen directe betrokkenheid heb met India. Wel voel ik grote betrokkenheid met de
Norbertijnse gemeenschap en daarom wil ik mij graag inzetten om een bijdrage te leveren om hun werk vanuit de
vroegere Missieprocuur voort te zetten in de Stichting.
Bert Bouwens, secretaris

Onderstaand treft u enkele projecten waarvoor wij uw steun vragen. Op aanvraag is een uitvoerige projectbeschrijving beschikbaar. Mocht u ons financieel willen steunen dan kunt u gebruik maken van het machtigingsformulier 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

36918 Vervoer naar school voor 81 meisjes uit afgelegen dorpen NR Pura, Karnataka
Het betreft het vervoer van 81 meisjes die in 7 afgelegen dorpen wonen. Er is geen openbaar vervoer en een bus kan er niet komen Met de fiets is te ver weg en onveilig. De meisjes uit deze dorpen zijn dus afhankelijk van vervoer met riksja’s. Voor vele ouders is dit echter niet te betalen. Hierdoor gaan veel meisjes niet naar school. Naast het vervoer zullen
deze meisjes ook begeleid worden bij hun studie. Voor € 70,= kan een meisje een jaar lang
naar school.

37924 Renovatie van een school in Thiruvettriyur, Tamil Nadu
De school telt ruim 600 leerlingen en is gelegen in een gebied waar veel kleine boeren en
dagloners wonen. De inkomsten zijn laag. De school is dringend aan een opknapbeurt toe
en ook meubilair dient gedeeltelijk gerepareerd te worden. Van de ouders kan geen bijdrage gevraagd worden omdat hun inkomsten te laag zijn. De kosten bedragen € 24.500,=.

36915 Renovatie 11 huisjes in NR Pura, Karnataka
Uit een groot aantal gezinnen zijn 11 gezinnen geselecteerd, die het meest schrijnend zijn.
Ze dragen zelf bij door middel van arbeid. Bijv. Elsy: haar echtgenoot is 10 jaar geleden
overleden. Ze heeft 2 kinderen, waarvan een zoon die geestelijk gehandicapt is. Door de
zorg voor hem kan ze maar af en toe gaan werken. Haar andere zoon is dagloner die voor
het inkomen zorgt. Dit inkomen is echter lang niet genoeg om hun huisje op te knappen.
Voor €1.000,= kan haar huisje opgeknapt worden.

37918 Aanschaf van 50 computers en airconditioning voor 7 scholen op het platteland van
Tamil Nadu
Computeronderwijs is een must om aansluiting te kunnen vinden op de arbeidsmarkt of een
vervolgopleiding. Zonder computeronderwijs worden de leerlingen op een achterstand gezet. Door de hoge temperaturen is men geneigd om de ramen open te zetten, maar daardoor komt er veel stof binnen, wat zeker niet bevorderlijk is voor de levensduur van de
computers. Daarom zal ook airconditioning geplaatst worden, zodat de computers veel langer mee gaan. De totale kosten bedragen € 26.898,=. Hiervoor is nog nodig € 20.566,=

Jaarrekening 2016

Voordelen periodieke giften

De jaarrekening 2016 is door het bestuur vastgesteld in
haar vergadering van 28 april 2017. Bij deze jaarrekening
werd een goedkeurende controleverklaring verstrekt door
Ernst & Young Accountants te Eindhoven.

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 door 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 langere termijn kunnen verwachten. Dat geeft stabiliteit en inzicht in de inkomstenstroom en dat is een groot voordeel
bij de planning van ons werk. Een schriftelijke overeenkomst met Solidair met India is heel eenvoudig te regelen . Bel even of stuur een e-mail naar
info@solidairmetindia.nl en wij zorgen voor toezending
van een overeenkomst. ‘Een periodieke gift is gunstig voor
uzelf én voor de stichting’

Het boekjaar 2016 werd afgesloten met een negatief resultaat van ca. € 41.000 en is als volgt ontstaan:
Baten uit eigen fondsenwerving afgesloten
projecten
€ 913.000
Baten uit beleggingen en overige baten € 44.000
Som der baten
€ 957.000
Besteed aan afgesloten projecten
€ 918.000
Kosten organisatie
€ 80.000
Som der lasten
€ 998.000
Resultaat
negatief
€ 41.000
Het negatieve resultaat is voor een bedrag van € 36.000
onttrokken aan de overige reserves, omdat de kosten van
de organisatie niet gedekt konden worden door de baten
uit beleggingen en overige baten. De besteding aan afgesloten projecten was € 5.000 hoger dan de baten uit eigen
fondsenwerving afgesloten projecten. Dit bedrag is onttrokken aan de bestemmingsreserve Noodfonds India.
Gedurende 2016 is er gewerkt aan 102 projecten en zijn 95
projecten geheel gerealiseerd.
Voor de volledige tekst van het jaarrekening 2016 wordt
verder verwezen naar de website van de Stichting:
www.solidairmetindia.nl
Jos van der Burght, penningmeester

Nalaten
Ook nalatenschappen zijn een belangrijke, bijzondere inkomstenbron. Voor u als donateur is het een mooie manier om, ook als u er niet meer bent, toch een wezenlijke
bijdrage te kunnen blijven leveren aan het nuttige werk
dat onze Stichting verricht.
U zou kunnen overwegen om Solidair met India op te nemen in uw testament als erfgenaam.
Wilt u hier meer informatie over, dan kunt u contact met
ons opnemen tel. 0413-296384.

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 aan 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 u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.
Naam:
Adres:
Postcode:
Land:
Rekeningnummer (IBAN):
Plaats en datum:

Woonplaats:
Handtekening:

Deze machtiging kunt u ongefrankeerd terugsturen:
Stichting Solidair met India
Antwoordnummer 60292
5000 VB Heeswijk-Dinther

