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NIEUWSBRIEF JUNI 2018
Voorwoord

Recente reisimpressies

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 over onze activiteiten dan verwijs
ik u hierbij graag naar onze website
(www.solidairmetindia.nl). Wij proberen natuurlijk die
zo geactualiseerd mogelijk te houden.

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 2018 in 5 deelstaten.
Hier worden enkele impressies weergegeven van deze weer bijzonder reis.

De groei van de wereldeconomie lijkt zich positief te
ontwikkelen. Probleem blijft dat deze groeiende welvaart zich niet direct vertaald in een essentiële welvaartstoename voor de allerarmsten in deze wereld.
Dit geldt zeer zeker ook voor India. De inkomensongelijkheid lijkt zich in India eerder te versterken. Van een
meer evenwichtige verdeling van deze welvaartstoename is wat betreft India dan ook geen sprake. Nog
steeds leven ruim 400 miljoen Indiërs onder de armoedegrens. Solidair met India blijft zich inzetten om hun
levensomstandigheden te verbeteren. Wij zullen 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.

Kerala
In Kasaragod is gestart met de opvang van gehandicapte kinderen.
Kasaragod is een achtergebleven gebied met veel cashewplantages. In het verleden werd met een helikopter landbouwgif (endosulfaan) gestrooid. De overheid
heeft dit inmiddels verboden, maar daadwerkelijke
hulp als gevolg van het gebruik van pesticiden wordt
niet geboden. Door de verspreiding van dit landbouwgif is een groot aantal kinderen misvormd of ziek geboren. Voor deze kinderen was geen scholing of opvang. Velen kunnen niet lopen of praten. De ouders
van deze kinderen zijn vaak niet bij machte om hun
kinderen goede zorg te bieden door schaamte, onwetendheid en beperkte financiële middelen. Dit gaat
soms zo ver dat kinderen worden verstopt voor de
buitenwereld en nauwelijks worden verzorgd.

Naast enkele projecten waarvoor wij uw specifieke
steun vragen, presenteert onze penningmeester Jos
van der Burght in deze nieuwsbrief de jaarrekening
2017 (in beknopte vorm) en zal ons nieuwe bestuurslid
René Kok zich aan u voorstellen. Joke van Zutphen
doet verslag van haar voorjaarsbezoek aan een reeks
van projecten in India. Op onze website is ook aandacht geschonken aan de gevolgen van de nieuwe privacy wetgeving voor onze Stichting.
Namens medewerkers en bestuur een hartelijke groet,
Alex Peters, voorzitter

Een van onze projectpartners, fr. Jose Chempu van de
Indiase Norbertijnen, heeft zich hun lot aangetrokken
en zich daar gestationeerd. Hij is een dagopvang gestart voor deze kinderen.

De kinderen worden begeleid door middel van fysiotherapie, spraaktherapie, medische controle door een
arts en begeleiding door een verpleegkundige. Ook
wordt gekeken wat voor scholing aan de kinderen geboden kan worden. De ouders zijn erg blij met de begeleiding en opvang en de vooruitgang die de kinderen boeken, van glimlachen tot eenvoudige woorden zeggen, tekenen, zingen etc.
Madhya Pradesh
De Bhopal, Khandwa en Jhabua districten liggen in de
deelstaat Madhya Pradesh.
De bevolking kent een groot aantal tribale stammen
die behoren tot de meest achtergestelde groepen.
Veel mensen zijn werkzaam als seizoensarbeider/
dagloner in de landbouw. Het analfabetisme is groot,
vooral onder vrouwen.
Veel mensen van het platteland zijn naar de stad
Bhopal getrokken om daar geld te verdienen. Zij wonen daar in gigantische sloppenwijken.
Zowel de kinderen op het platteland als in de stad leven onder zeer moeilijke omstandigheden. Kinderarbeid komt veel voor. Ze werken als straatverkopers,
huishoudelijke hulp of plukken katoen en bonen. Of ze
moeten op hun broertjes en zusjes passen. Veel kinderen kunnen niet lezen of schrijven. Sr. Lizy van de
Holy Spirit Sisters en haar team hebben 44 meisjes en
7 jongens geselecteerd om ondersteuning te bieden
met het betalen van schoolgeld, uniformen en schoolmaterialen. Alle kinderen komen uit arme gezinnen
die dit zelf niet kunnen bekostigen.
Tamil Nadu
Goed onderwijs is een waardevolle investering in de
toekomst van kinderen. Helaas is dat voor veel kinderen in India nog een ongekende luxe. In sommige
streken zijn nauwelijks scholen en de kwaliteit van het
onderwijs is veelal onder de maat..
De Norbertijnen zijn in 2000 in Thiruvetriyur gestart
met een school die nu 619 leerlingen telt.
Er wonen veel dalits (kastelozen) en de bevolking is in
hoofdzaak agrarisch. Een aantal van hen heeft een
klein stukje land, anderen zijn dagloners. De financiële positie van deze mensen is niet goed. Ze zijn erg
afhankelijk van het weer en bij weinig regenval is er
geen oogst. Eén maaltijd per dag is geen uitzondering.
Ze worden gedomineerd door de hogere kasten. De
school was aan een opknapbeurt toe. Dit is gerealiseerd en alles ziet er weer goed uit.
Dankzij uw hulp hebben we al veel kunnen betekenen
voor de armsten in India, waarvoor onze dank.
Joke van Zutphen, directeur

Even voorstellen:
nieuw lid van het bestuur René Kok
Sinds kort mag ik deel uit
maken van het bestuur
van de Stichting Solidair
met India. Door middel
van deze nieuwsbrief
maak ik graag gebruik om
me wat nader aan u voor
te stellen. Mijn naam is
René Kok, in 1953 geboren in het mooie Delft,
maar al weer sinds 1984
woonachtig in Rosmalen.
Na mijn studie Geschiedenis op de Katholieke
Universiteit van Nijmegen heb ik vanaf 1978 bijna 40 jaar les gegeven op het
Sint-Janslyceum in ’s-Hertogenbosch. Als beginnend
docent Geschiedenis werd ik voor de leeuwen geworpen, maar nu na 40 jaar kijk ik met bijzonder veel genoegen terug op mijn loopbaan aldaar. Als ik weer zou
moeten kiezen, zou ik wederom voor het onderwijs
kiezen, het liefst weer op het SJL. Wellicht begrijpt u
nu ook, dat ik vanaf 1 september 2017 aan het genieten ben van mijn pensioen. En inderdaad, het is een
bekend fenomeen: ik heb het nu nog drukker dan toen
en ik vraag me regelmatig af waar ik de tijd vandaan
heb kunnen halen om in die tijd mijn lessen te geven,
die ook goed voor te bereiden en de proefwerken na
te kijken.
Zoals zo vaak gebeurt bij een overgang naar het pensioen, werd ook ik benaderd om zitting te nemen in het
bestuur van de Stichting. Ik hoefde daar niet lang over
na te denken. Ik vind het zelfs een eer om een bijdrage
te mogen leveren aan dit prachtige werk.
Naast deze bestuursfunctie verricht ik ook nog vrijwilligerswerkzaamheden bij de Vincentiusvereniging in
’s-Hertogenbosch (met name bij de Boekenbeurs,
waarvan de opbrengst ook ten goede komt aan projecten in met name Afrika, Zuid- Amerika en Azië) en
ben ik ook lid van de Raad van Toezicht van Nationaal
Monument Kamp Vught. Tenslotte is het misschien
wel aardig om te vertellen, dat ik intensief betrokken
ben bij de jaarlijkse dodenherdenking op 4 mei in
’s-Hertogenbosch.
In de vrije tijd die dan nog overblijft, houd ik me bezig
met het schrijven van boeken en artikelen, veel lezen
en het verzamelen van postzegels.
René Kok, bestuurslid.

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.

38976 Beroepsopleiding voor 7 jongeren uit zeer arme gezinnen in het Wayanaddistrict in
Kerala
Wayanad ligt in het noorden van de deelstaat Kerala. Het ligt op de top van het Decanplateau. Wayanad is een van de minst ontwikkelde gebieden in Kerala. 90% van de bevolking is
afhankelijk van de landbouw en werkt als dagloner. Er wordt koffie, thee, cacao, peper en
rijst verbouwd. In de aldaar gelegen kolonies wonen migranten. De overheid heeft ze een
klein stukje land gegeven om zich te huisvesten. Ze hebben geen ander land om te cultiveren, zodat ze compleet afhankelijk zijn van derden. De lonen zijn erg laag en de bewoners
doen alles om aan het werk te komen om zo in hun dagelijks onderhoud te voorzien. Twee
maaltijden per dag is eerder uitzondering dan regel. Om dit patroon te doorbreken zullen
zeven gemotiveerde jongeren worden gekozen om een tweejarige beroepsopleiding te volgen, zodat ze veel beter in staat zijn om in hun eigen onderhoud en dat van hun familie te
voorzien. De gemiddelde kosten per student bedragen voor het schooljaar 2018/2019
€ 1.277,=.

38977 Renovatie Dwarakaschool in Mananthavady, Kerala
Er is dringende behoefte aan renovatie van het gebouw van de Sacred Heart Higher Higher
School.In de loop der tijd is het aantal (2000) vooral vrouwelijke studenten, veelal afkomstig
uit arme gezinnen, flink toegenomen. Het volgen van onderwijs is voor hun verdere toekomst van groot belang. Door de barre weersomstandigheden heeft het gebouw veel geleden. Het project omvat het herstel van het dak, renovatie en uitbreiding van het aantal toiletten, schilderwerk, stukadoorwerkzaamheden en uitbreiding van het meubilair. De totale
kosten bedragen € 45.633,=

34910 Bewustwordingsprogramma’s Indore
Het project richt zich op de bewoners van zes sloppenwijken in Indore.
In de arme en achtergestelde bevolkingsgroep is het vooral met de positie van de vrouwen
erg slecht gesteld. De bewoners hebben onvoldoende inkomsten en gezondheidsproblemen
komen veelvuldig voor. De geletterdheid van de vrouwen is zeer achtergesteld; vaak hebben zij geen enkele vorm van onderwijs genoten. De fysieke en financiële hulp die geboden
kan worden, is zeer beperkt.
Het project richt zich op de verbetering van de gezondheidstoestand, onderwijs en werkgelegenheid. Er zal speciaal worden ingezet op het verbeteren van de positie van de vrouwen
middels Self Help Groups, Income Generation Activities, zodat de inkomenspositie en sociale
status van de gezinnen verbetert en men meer economisch onafhankelijk is. De jaarlijkse
kosten bedragen € 15.000,=

37587 Hulp aan aidspatiënten in 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. Voor de kinderen die naar school kunnen, wordt extra begeleiding gegeven. De jaarlijkse kosten bedragen € 5.000,=.

Jaarrekening 2017

Voordelen periodieke giften

De jaarrekening 2017 is door het bestuur vastgesteld in haar
vergadering van 20 april 2018. 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. 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.

Het boekjaar 2017 werd afgesloten met een negatief resultaat van ca. € 47.000 en is als volgt ontstaan:
Baten uit eigen fondsenwerving afgesloten
projecten
€ 791.000
Overige baten
€ 29.000
Som der baten
€ 820.000
Besteed aan afgesloten
projecten
€ 804.000
Kosten organisatie
€ 76.000
Som der lasten
€ 880.000
negatief
€ 60.000
Saldo financiële baten en lasten
€ 13.000
Resultaat 2017
negatief
€ 47.000
Gedurende 2017 is er gewerkt aan 114 projecten en zijn 102
projecten geheel gerealiseerd. Voor de volledige tekst van de
jaarrekening 2017 wordt verwezen naar de website van de
Stichting: www.solidairmetindia.nl
Jos van der Burght, penningmeester

Privacyverklaring
Stichting Solidair met India legt gegevens vast zoals naam,
adres, woonplaats, emailadres en overige gegevens die
noodzakelijk zijn voor de uitvoering van onze werkzaamheden. Wij verstrekken uw gegevens uitsluitend aan partijen
die diensten voor onze stichting uitvoeren, zoals drukkers
voor het afdrukken van etiketten en banken voor de verwerking van incassomachtigingen, en alleen die gegevens
die voor de betreffende verwerking noodzakelijk zijn. Alle
aan ons toevertrouwde informatie wordt door ons en door
onze leveranciers vertrouwelijk behandeld. Uw (email)
adres wordt uitsluitend gebruikt om informatie te sturen
die onze stichting betreffen, zoals nieuwsbrieven over gestarte en afgesloten projecten en bevestiging van ontvangen donaties. Uw gegevens worden alleen gebruikt voor
de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.
U kunt zich te allen tijde uitschrijven. Stuur daarvoor een
mail aan info@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 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:
Woonplaats:
Land:
Rekeningnummer (IBAN):
Plaats en datum:
Handtekening:
Deze machtiging kunt u ongefrankeerd terugsturen:
Stichting Solidair met India, Antwoordnummer 60292
5000 VB Heeswijk-Dinther

