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IN MEMORIAM

Op 10 november j.l. is Ben Jansen 
o.praem overleden. Ben is van 2006 
tot 2015  secretaris/bestuurslid 
geweest van onze Stichting. Wij 
zijn hem zeer dankbaar voor zijn 
jarenlange  inzet voor India.

Met deze Nieuwsbrief willen wij 
belangstellenden en donateurs over 
het werk van de Stichting Solidair 
met India informeren.

Kosten Gratis.

Aanvragen 
Stichting Solidair met India
Abdijstraat 49
5473 AD 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', 
IBAN NL18 RABO 012.01.10.660
Rabobank Bernheze.

Eindredactie Ad van Schijndel.
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!
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Solidair met India

voorwoord

deze nieuwsbrief vindt u weer een diversiteit aan informatie over de 
activiteiten van onze Stichting Solidair met India. Mede namens het 
bestuur wil ik allereerst 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. Voor de financiële ondersteuning die wij ook 
dit jaar mochten ontvangen en de vele blijken van betrokkenheid wil ik 
alle goede gevers van harte bedanken..

In het najaar hebben Joke van Zutphen, directeur van het bureau van 
de Stichting en ondergetekende een projectbezoek gebracht aan In-
dia. In deze nieuwsbrief treft u een kort reisverslag aan. Nergens heb 
ik zo veel vriendelijke, respectvolle en hartelijke mensen ontmoet en 
het lieve hoofdschudden waarmee ze elke glimlach begeleiden, blijft 
in mijn hart gegrift. Was het indrukwekkend?  Absoluut. Reizen door 
India is een veelkleurige expeditie waarin alles, echt alles de moeite 
waard is om te zien, te ruiken en te voelen. 
Bij deze nieuwsbrief is bijgesloten een prachtige, nieuwe brochure 
met betrekking tot schenkingen, legaten en erfenissen. Deze finan-
cieringsbronnen zijn van groot belang om ook de komende jaren onze 
projecten in India te kunnen blijven uitvoeren. Ik beveel u deze zeer 
lezenswaardige brochure dan ook ten zeerste aan.
Namens vrijwilligers, directie en bestuur wens ik u allen een mooi 
Kerstfeest toe en een voorspoedig 2018.

Alex Peters
voorzitter

In
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De liturgische feesten in de kerk volgen een jaarlijks cyclus, die telkens opnieuw be-
gint met de Advent: de tijd van verwachting, van hoop, van uitzien naar de komst van 
Jezus Christus, het Licht in onze wereld. Zijn geboorte vieren wij met Kerstmis. In de 
wereldgeschiedenis is dit natuurlijk een eenmalige gebeurtenis geweest, in Bethlehem, 
rond het jaar 0, maar die gebeurtenis was en is van zó grote betekenis, dat we die tót 
op de dag van vandaag élk jaar opnieuw gedenken. Gedenken, niet herdenken. Want 
gedenken omvat méér dan herdenken alleen. Het is in zekere zin ook het opnieuw 
present stellen van die gebeurtenis, in het hier en nu: we willen de komst van Jezus 
Christus telkens opnieuw laten gebeuren. En wel door heel concreet handen en voet-
en te geven aan zijn Blijde Boodschap. Die opdracht heeft Hij aan ons, zijn volgelingen, 
meegegeven. Zoals Jezus bijzondere aandacht had voor de zwakken en armen, zo 
wordt dat ook van ons verlangd. Het werk van de ‘Stichting Solidair met India’ voor de 
allerarmsten in India is daarvan een tekenend voorbeeld. En al dat goede werk wordt 
mogelijk gemaakt door u, de vele sponsoren van onze projecten. Door uw inzet werkt 
u heel concreet aan wat in kerkelijke termen zo mooi heet ‘de komst van Gods Rijk op 
aarde’: vrede en gerechtigheid voor álle mensen. Met dát perspectief voor ogen is het 
niet alleen gezellig om elk jaar opnieuw uit te zien naar Kerstmis, maar ook ten diepste 
gelúkkig makend. Dat wensen wij elkaar dan ook toe als we zeggen: “Zalig Kerstmis!”

Frank van Roermund o.praem.
Bestuurslid Stichting Solidair met India.

Vrede en gerechtigheid
voor alle mensen

Kerstgedachte  2017
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Na een (dubbele) bestuurstermijn van tien jaar is Her-
man Olde Hampsink eind oktober 2017 teruggetreden 
als bestuurslid van de Stichting. Wij zijn Herman veel 
dank verschuldigd voor zijn langjarige inzet en be-
trokkenheid voor de allerarmsten in India. René Kok 
is per 1 december 2017 tot het bestuur toegetreden. 
De (dubbele) ambtstermijn van onze huidige penning-
meester, Jos van der Burght, is inmiddels ook verlopen. 
De invulling van deze vacature kost ons nogal wat 
hoofdbrekens. Gelukkig heeft Jos zich bereid verk-
laard om nog in functie te blijven tot er een geschikte 
opvolger is gevonden. Deze nieuwsbrief geeft mij de 
mogelijkheid om een dringende oproep aan u te doen 
om mogelijk geschikte kandidaten voor te dragen aan 
het bestuur.

‘Dringende oproep voor bestuurskandidaten’

Zoals eerder  gememoreerd is de werving van middel-
en voor de financiering van onze projecten de voor-
bije jaren niet eenvoudiger geworden. Belangrijke par-
ticuliere en semi-particuliere sponsoren hebben hun 
werkterrein verlegd, ondersteuning van projecten in 
India lijkt niet langer “hot”. Tijdens ons bezoek aan In-
dia hebben wij meerdere malen moeten aangeven dat 
het niet langer vanzelfsprekend is dat iedere projecta-
anvraag gehonoreerd wordt. Wat betreft een aantal 
bestaande projecten hebben we ook aangegeven dat 
er niet langer ruimte is voor “eeuwigdurende” onder-
steuning. Het is (voorlopig) onontkoombaar dat wij 
onze financiële doelstellingen c.q. onze ondersteuning 
aan een aantal projecten op termijn moeten bijstellen. 
Stimulering van fondswerving in India zelf zou een 
middel moeten zijn om de eigen financiële ruimte te 
vergroten maar op dit moment komt deze fondswerv-
ing nog maar moeilijk van de grond. We blijven hier 
aandacht aan besteden.

Alex Peters

Bestuurszaken
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Bestuurszaken De deelstaten waarin 
Solidair met India
projecten ondersteunt.
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Projectenbezoek
Tijdens het bezoek aan India bezocht het drietal Alex Peters, Joke van Zutphen 
en Francis Xavier projecten in de deelstaten Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, 
Jharkand en Maharastra. Hier een korte impressie

Het doel van deze reis was om de projecten te bekijken en te bespreken met de 
projecthouders die het allemaal realiseren. In totaal hebben we 9 plaatsen en zo’n 
20 projecten bezocht.  We heb kunnen constateren dat er keihard gewerkt wordt 
en dat de projecthouders zeer gemotiveerd zijn. 

Enkele bijzonderheden
De uitbreiding van de St. Norbertschool in Keolari (Uttar Pradesh) is in volle gang. 
Er wordt een multifunctionele hal gerealiseerd en enkele klaslokalen. Het ziet er 
veelbelovend uit.
De bouw van extra klaslokalen in Hansa (Jharkand) verloopt zeer voorspoedig. De 
lokalen zullen binnenkort in gebruik worden genomen.
De Ursulinenzusters verlenen hulp aan 14 dorpen in het Hardoi district (Madhya 
Pradesh). Ze geven buitenschools onderwijs, voorlichting in de dorpen op het 
gebied van gezondheidszorg en het immunisatie programma. Ze richten zich met 
name op kinderen, jeugd en vrouwen.

We hebben de sloppenwijken in Mumbai bezocht. Het blijft schrijnend om te zien 
hoe mensen wonen. BECC (Bandra East Community Centre), een organisatie van de 
Indiase Norbertijnen congregatie, zet zich in voor de bewoners in de sloppenwij-
ken van Bandra East in Mumbai. Veel zieke en verlaten ouderen uit de sloppenwij-
ken in Mumbai zijn onvoldoende in staat goed voor zichzelf te zorgen. Medicijnen 
en voedselpakketten worden verschaft. Een sociaal werker en dokter brengen huis-
bezoeken. Het probleem is enorm. Er zijn 50 ouderen geselecteerd die het meest 
dringend hulp nodig hebben. 

Geld goed besteed 
Dit is slechts een zeer beperkte greep uit alle projecten. Geconstateerd kan wor-
den dat het geld goed besteed wordt, vooral aan de allerarmsten. Er zijn veel 
mensen geholpen op het gebied van onderwijs, inkomen genereren, huisvesting en 
gezondheidszorg. Er blijft echter nog veel te doen, vooral op het platteland en in 
de sloppenwijken. Graag wil ik u danken voor uw betrokkenheid bij onze mede-
mens in India.

Joke van Zutphen, directeur
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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

e 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:  ...............................................................................................................................................

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 
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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.

31933  renovatie van 3 huisjes in Jamtara
Renovatie van in zeer slechte staat verkerende huisjes. Mensen leven in hutten, 
bedekt met plastic. Na regenval blijft er weinig van de huisjes over. Dit levert ernstige 
gezondheidsproblemen op. De kosten bedragen € 3.000,= per huisje.

32304 medische post Hansa, Jharkand
Er heerst veel malaria in dit gebied. Mensen sterven omdat ze niet tijdig behandeld 
worden wegens gebrek aan financiële middelen. Er wordt voorlichting gegeven om 
zich tijdig te laten behandelen en tegen een zeer klein bedrag medicijnen verstrekt. 
In noodgevallen wordt er door een zeer ervaren verpleegster een bezoek aan huis 
gebracht. De kosten voor 2018 bedragen € 3.500,=. Hiervoor is nog nodig  € 1.400,=. 

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 2018 bedragen € 5.000,=. Hiervoor is nog € 3.750,= nodig.

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 
op de 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 2018 bedragen € 6.300,=. Hiervoor is nog € 6.000,= nodig.
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36220 Vrouwengroepen N.R. Pura 
Voor de verbetering van de sociale en economische omstandigheden in N.R. Pura zijn 
programma’s ontwikkeld, voornamelijk gericht op het genereren van eigen inkomsten 
door vrouwen. De kosten voor 2018 bedragen € 10.000,=. Hiervoor is nog € 9.000,= 
nodig.

37587 hulp aan 50 aidspatiënten Sembattu
De overheid biedt de helpende hand door het verstrekken van medicijnen en rijst. 
Dit is echter niet voldoende. Goede voeding is onontbeerlijk. De meest schrijnende 
patiënten worden geholpen door het verstrekken van een aanvullend voedselpakket 
en indien nodig aanvullende medicijnen. Aan de kinderen die naar school kunnen, 
wordt extra begeleiding gegeven. De kosten voor 2018 bedragen € 5.000,=. Hiervoor is 
nog nodig € 2.750,=

37913 sociaal centrum Shape centre, Sembattu
In dit centrum bevindt zich een crèche voor kinderen, zelfhulpgroepen vrouwen 
worden begeleid, er wordt voorlichting gegeven op het gebied van hygiëne, er 
worden voedselpakketten verstrekt aan zeer oude vrouwen en medische hulp 
verleend, en voorlichting gegeven aan jonge moeders. De kosten voor 2018 bedragen 
€ 5.000,=. Hiervoor is nog nodig € 4.700,=.

37926 extra klaslokalen school Thiruvetriyur
Thiruvetriyur  ligt in de zuidelijke deelstaat Tamil Nadu . Er wonen veel  dalits 
(kastelozen) en de bevolking is in hoofdzaak agrarisch.  Een aantal van hen hebben een 
klein stukje land, anderen  zijn dagloners. De financiële positie van deze mensen is niet 
goed. De school telt 619 leerlingen. Er wordt les gegeven aan kinderen in de leeftijd 
van 12 tot 16 jaar (5e t/m 10e standaard). Om aansluiting te kunnen krijgen met het 
hoger beroepsonderwijs is het nodig om onderwijs aan te bieden tot en met de 12de 
standaard.  Daarvoor zijn extra lokalen nodig. De totale kosten bedragen € 146.126,=. 
Hiervoor is nog nodig € 81.841,=.

33050 schoolkosten Indara
De levensomstandigheden van de agrarische bevolking is zwaar. De bevolking bestaat 
voornamelijk uit dalits die in de Indiase samenleving de meest ondergeschikte plaats 
innemen. Scholing kan kinderen helpen om hun levensomstandigheden te verbeteren. 
De school telt op dit moment 1175 leerlingen en is een van de beste hindoescholen in 
de omgeving. Er zijn 25 klassen voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 16 jaar.
De kosten voor 2018 bedragen € 3.000,=. Er is nog nodig € 850,=.

33020 naailessen voor meisjes in Indara
De naailessen zijn bedoeld voor huisvrouwen en oudere meisjes. Door het volgen van 
de naailessen kunnen ze thuis inkomen verdienen. De kosten bedragen € 450,=.

Mocht er voor een bepaald project meer geld binnenkomen dan nodig is, dan zal dit 
besteed worden aan een soortgelijk project.
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Reisverslag van 
Alex Peters, najaar 2017
Fr. Francis Xavier, de Indiase coördinator van onze projecten in India, 
Joke van Zutphen, de directeur van de Stichting Solidair met India en 
ondergetekende hebben van 18 september tot 10 oktober 2017 een 
intensief projectbezoek gebracht aan India. Hierbij zijn met name de 
deelstaten en projecten bezocht in het noordoosten en midden van 
India. Doel van het projectbezoek: evaluatie en verantwoording van de 
projecten door middel van intensieve gesprekken met de verantwoor-
delijke projectleiders, controle en analyse van de besteding van de 
toegekende middelen, beoordeling voortgang en continuïteit.

Voor mij was het een eerste bezoek aan India. India was voor mij dus 
een onbekende grootheid en de projecten die door de Stichting Solidair 
met India gefinancierd worden, waren mij op papier bekend, maar een 
echt beeld had ik niet. Door alles nu met eigen ogen gezien te heb-
ben, heb ik nu pas een helder beeld gekregen van wat wij daar eigenlijk 
doen en voor wie wij dat doen. Projectnummers zijn nu projecten met 
een gezicht geworden, persoonsnamen op papier zijn nu bekenden, de 
grote armoede is niet langer een abstract gegeven. De (on)mogelijkhe-
den voor de Stichting Solidair met India zijn mij nu ook veel duidelijker 
geworden en deze ervaringen zal ik zeker proberen te delen met mijn 

‘Door deze onvergetelijke 
reis heb ik een helder 
beeld gekregen van 
wat wij doen’
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Dorpstafereel: vrouw aan de afwas

medebestuursleden. Al met al heb ik een bijzonder kijkje gekregen in 
het andere India, het India van de arme en gewone mensen. Het was 
een indrukwekkende reis, waarbij ik een India heb gezien waar ik vooraf 
eigenlijk geen voorstelling  van had of van kon maken. Zonder hulp van 
fr. Francis Xavier en Joke van Zutphen was het onmogelijk geweest om 
dat andere India te ontdekken. Natuurlijk ben ik me ervan bewust dat er 
ook nog een ander India is (dat van luxe, rijkdom, Bollywood blingbling 
films, westers georiënteerd). Dat deel heb ik niet gezien en eigenlijk ook 
niet gemist. De tegenstellingen in dit gigantische land blijven natuurlijk 
onvoorstelbaar.
Gedurende de reis heb ik allerlei observaties genoteerd om zo dit pro-
jectbezoek nooit te vergeten. Enkele observaties wil ik in dit reisverslag 
graag met u delen. Op grote billboards langs de weg staat schreeuwend 
in kapitale letters: India is incredible. Een sterk staaltje van zelfkennis 
want naar mijn gevoel is dat ook zo wanneer we bijvoorbeeld in ogen-
schouw nemen het verkeer ('natural order in disorder'), de herrie, de 
armoede, de tegenstellingen, de gigantische luchtvervuiling in de steden 
etc. Hoe treffend kan het zijn om met één woord i.c. incredible dit land 
te karakteriseren. Iedere dag heb ik met verbazing, schaamte en ontroe-
ring rondgekeken (ik kwam ogen te kort). Het bleef fascinerend.
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Dorpstafereel: vrouw aan de afwas

Er wordt hard gewerkt
De projecten die we bezocht hebben, zijn allen grondig geëvalueerd. 
Joke van Zutphen is een uitermate kritische volger, zeer deskundig, as-
sertief, directief en weet de zwakke plekken in de evaluaties feilloos te 
duiden. Bij de meeste projecten konden we alleen maar enthousiast zijn 
over de voortgang, de bewaking van de kosten etc. Er is hard gewerkt 
aan de noodzakelijke uitbreiding van een aantal scholen. Met mijn wes-
terse blik had ik natuurlijk wel mijn gedachten aangaande omgevingsver-
gunning, arbeidsinspectie (steigers van wat bamboestokken, bouwbesluit 
etc.). De meeste scholen zien er prima uit, met een hardwerkende en 
enthousiasmerende schoolleiding. Bij sommige scholen hebben we wel 
wat kritische kanttekeningen moeten maken. Het betreft dan met name 
het onderhoud van de gebouwen. Voor mezelf heb ik daar natuurlijk 
wel enkele kanttekeningen bij gemaakt: “Ik moet wel oppassen niet alles 
teveel met een westerse blik te bekijken. Veel dingen gaan hier zoals ze 
gaan. Er geldt een andere mores. Dat is ook een instelling die wij niet 
meer kennen. Wij willen plannen, controleren, administreren etc. liefst 
dubbelop en dan nog een keer. Wij willen bijvoorbeeld ook ethisch 
bouwen, hier gaat het eerder om effectief bouwen”. Maar onverlet het 

Koeien hoeden
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voorgaande ben ik van mening dat gestructureerd onderhoud noodzake-
lijk is en deze boodschap hebben we dan ook expliciet meegedeeld aan 
alle betrokkenen. De Stichting Solidair met India heeft niet de middelen 
noch de mogelijkheden om dit type activiteiten te ondersteunen.

Verbeteren leefomstandigheden
Naast onderwijs in brede zin, is de Stichting Solidair met India met name 
ook actief bij de financiering van een groot aantal sociale projecten. Op 
verschillende locaties over alle deelstaten zijn tal van sociale projecten 
gevisiteerd. Deze kleinschalige projecten zijn gericht op het verbeteren 
van de leefomstandigheden van de zeer arme bevolking in de (meestal ver-
af gelegen) dorpen en betreffen o.a. sociale activiteiten op het gebied van 
hygiëne, gezondheid, medische zorg (een uitstekend project ter bestrijding 
van tbc), buitenschoolse opvang, inkomen genererende activiteiten etc. In 
de meeste gevallen kan gesteld worden dat deze projecten goed verlopen. 
Het is evident dat deze doelgroep baat heeft bij deze kleinschalige hulp-
programma’s en dat men uitermate tevreden is over de inzet en betrok-
kenheid van degenen die deze projecten begeleiden. Ik was onder de in-
druk van het elementaire werk dat verricht werd in de “villages” in Hardoi, 
in de buitengebieden van Jabalpur, in de slums van Mumbai.

Met de sociale projecten wordt uitermate belangrijk 
elementair werk verricht
Met deze sociale projecten is het natuurlijk moeilijker scoren dan met 
een nieuw prachtig schoolgebouw. De aanvragen voor uitbreidingsprojec-
ten van scholen zijn aanzienlijk. Afgezien van het feit of al deze projecten 
wel financieel haalbaar zijn, moet mij van het hart dat naar mijn mening er 
meer aandacht mag/moet zijn voor sociale projecten. Natuurlijk is hierbij 
het resultaat en rendement moeilijk meetbaar en niet zo spectaculair als 

Vrouwen in dorp bij Jamtara

16



een prachtige school. Maar in mijn ogen mogen wij deze kant van het 
werk van de Stichting niet veronachtzamen en zullen we in ons beleid 
daar zeer zeker rekening mee moeten blijven houden (ook al is het vaak 
een druppel op een gloeiende plaat). Dit projectbezoek heeft mij laten 
zien dat enorm veel mensen worden geholpen. Of het nu de duizenden 
leerlingen zijn op de scholen die ondersteund worden door de Stichting 
of dat het de talloze mensen zijn die geholpen worden in de sociale 
projecten. Voor mij persoonlijk was het een onvergetelijke reis waar-
door mijn werkzaamheden binnen de Stichting Solidair met India zeker 
meer diepgang hebben gekregen.

Alex Peters

Groentetuintje

Vrouwen werkzaam in de wegenbouw
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Gerealiseerde projecten in 2017
 
Graag geven wij u een overzicht van een aantal afgeronde en doorlopende 
projecten die dankzij uw hulp tot stand zijn gekomen. Achter deze 
opsomming schuilen duizenden arme mensen die ondersteuning hebben 
gekregen op hun weg naar een menswaardig bestaan.  
 
Afgeronde projecten
Jamtara/Jabalpur
• Aanschaf bus Abt Baetenschool
• bouw 2 huisjes, Jamtara
Jharkand
• aanschaf fietsen voor leerlingen, Hansa
• nieuwbouw 7 klaslokalen school Hansa
Uttar Pradesh
• Reparatie 4 huisjes Mirpur
Maharashtra
• Reparatie muur school Mumbai
• Aanschaf meubilair school Mumbai
Karnataka
• Renovatie school Gulbarga
• Bouw 3 huisjes NR Pura
Tamil Nadu
• Studie ms. Jennifer
• Aanschaf computers school Kuruvikulam
• Bouw klaslokalen English medium school Thiruvetriyur
• Aanschaf LCD projectors school Thiruvetriyur
• Herbouw 7 huisjes als gevolg van brand, Sembattu
• Renovatie hindi medium school Thiruvetriyur
Kerala
• Oprichten copyshop Mananthavady
• Aanschaf machines om tassen te maken, Mananthavady
• Oprichten naaiatelier

project Kerala
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project Kerala

Doorlopende projecten

Madhya Pradesh
• Opleiden begeleiders sociaal, medisch werk en buitenschools onderwijs, Jabalpur
• Geven van buitenschools onderwijs, Jabalpur
• Ondersteuning beroepsopleiding jongeren, Jabalpur
• Ondersteuning lopende kosten Nirmalaschool, Jabalpur
• Hulp aan Tb-patiënten, Jabalpur
Jharkand
• Bijdrage in kosten jongenskostschool, Hansa/Khunti
• Avondlessen in Hansa/Khunti
• Ondersteuning medische post, Hansa/Khunti
• Ondersteuning lopende kosten scholen Hansa en Bande
• Inkomensgenerende activiteiten, Hansa/Khunti
Uttar Pradesh
• Naailessen, Indara
• Bijdrage voor kostschool voor jongens, Indara
• Bijdrage voor kostschool voor meisjes, Mirpur
• Bijdrage in schoolkosten, Indara
• Bijdrage in schoolkosten, Mirpur
• Medische posten in Mirpur en Ghosi
• Informeel onderwijs in Ghosi en Mirpur
• Sociale hulp in 14 dorpen in Hardoi villages, Lucknow
Maharashtra
• Buitenschools onderwijs, sloppenwijken Mumbai
• Ondersteuning aan ouderen in sloppenwijken Mumbai
Karnataka
• Opvang jongeren die met justitie in aanraking zijn geweest, Echo Bangalore
• Bijdrage in kosten Bernyschool en meisjes- en jongenskostschool, Jewargi
• Buitenschools onderwijs, Jewargi
• Ondersteuning vrouwengroepen, NR Pura
Tamil Nadu
• Hulp aan aidspatiënten, Sembattu
• Bijdrage in kosten voor school en kostschool, Thiruvettriyur
• Medische post, Thiruvettriyur
Kerala
• Opleiding ongeletterde kinderen van tribale kolonies, Puthenpura en Godavari 
• Opvang en begeleiding gehandicapte kinderen, Kasaragod
• Kinderdagverblijf, Mananthavady
• Ondersteuning  vrouwengroepen, Mananthavady
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Stichting Solidair met India
Abdijstraat 49, 5473 AD Heeswijk

tel. (0413) 296 384 / 299 209

info@solidairmetindia.nl

www.solidairmetindia.nl

Met hart en ziel
voor elkaar




