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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!

colofon
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‘Verbetering van leven 
voor mensen in kwetsbare posities’

voorwoord

de vooravond van Kerstmis vindt u in deze nieuwsbrief weer een diversiteit 
aan informatie over de activiteiten van onze Stichting Solidair met India. 
Mede namens het bestuur wil ik met name grote waardering uitspreken voor 
het vele (belangeloze) werk dat door onze vrijwilligers jaar in jaar uit met 
groot enthousiasme wordt verricht. Daarnaast wil ik ook alle goede gevers 
van harte bedanken voor de financiële ondersteuning die wij ook dit jaar 
mochten ontvangen, en de vele blijken van betrokkenheid. 

Verbetering van het leven van vele mensen in kwetsbare posities in India 
blijft het uitgangspunt van onze Stichting. Op velerlei terreinen zal nog lang 
ondersteuning noodzakelijk zijn. Het contrast tussen rijk en arm in India is 
immers nog altijd immens. De verbetering van de tragische uitzichtloosheid 
van de allerarmsten in India blijft derhalve van eminent belang en vraagt 
onze voortdurende inzet. De Stichting is in India ook betrokken bij een aantal 
projecten in de deelstaat Kerala. In augustus 2018 is deze deelstaat getroffen 
door de zwaarste regenval in bijna honderd jaar. De schaal van de verwoestin-
gen (de vernietiging van de infrastructuur), het aantal slachtoffers (meer dan 
vijfhonderd doden) en ontheemden (1,2 miljoen) drong pas laat door in de 
Nederlandse media. Vanuit de Stichting is noodhulp aangeboden bij de we-
deropbouw van een aantal zwaar getroffen projecten. 

In de nieuwsbrief van vorig jaar heb ik u geattendeerd op onze prachtige bro-
chure met betrekking tot schenkingen, legaten en erfenissen. Deze financie-
ringsbronnen zijn van groot belang om ook de komende jaren onze projecten 
in India te kunnen blijven uitvoeren. Op onze website (www.solidairmetindia.
nl) treft u deze brochure eveneens aan naast onder meer informatie 
over alle projecten en een verantwoording over het gevoerde beleid. 
Namens vrijwilligers, directie en bestuur wens ik u allen 
een mooi Kerstfeest toe en een voorspoedig 2019.

Alex Peters, voorzitter

Aan
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Rond de herdenking van het einde van de Eerste Wereldoorlog - 100 jaar geleden 
- heb ik enkele documentaires over deze Grote Oorlog gezien op tv en internet. 
Aangrijpende documentaires, die onverhuld de waanzin laten zien van de onbegrij-
pelijke wreedheden, die wij mensen elkaar aandoen. Het is verontrustend te moeten 
constateren, dat de hoop dat wij iets van de geschiedenis zouden leren, vaak ijdele 
hoop blijkt te zijn. Gruwelijke oorlogen woeden immers ook nú. Toch zijn er ook al-
tijd kleine lichtpuntjes. Zo werd in één van de WO-I documentaires stilgestaan bij de 
zogeheten Kerstvrede van 1914: na vijf maanden oorlog werd het op Kerstavond even 
stil op het slagveld bij het Westelijke Front. De wapens werden neergelegd, de oorlog 
werd even ‘vergeten’. Duitse en Engelse soldaten zongen kerstliederen en wensten 
elkaar een prettig kerstfeest toe vanuit het niemandsland tussen de loopgravenlinies… 
Ontroerend, maar tegelijkertijd ook vervreemdend. Ontroerend, omdat de soldaten 
van de strijdende partijen - ook al was het maar éven - hun menselijke kant lieten zien. 
En vervreemdend, omdat kort daarna de strijd in alle hevigheid werd hervat. Kennelijk 
kunnen machtssystemen en ideologieën mensen tot beesten transformeren, mensen 
die onder andere omstandigheden vredig met elkaar zouden verkeren… Welnu, die 
korte ‘verbroedering’ wil ik zien als een lichtpuntje, als een hoopvol teken van het 
goede, van de liefde die er óók is. Zoals de herinnering aan de geboorte van Jezus op 
die bijzondere Kerstavond in 1914 een appel deed op de strijdende partijen, zo doet 
het nú, in onze tijd, een appel op óns. Om liefde te laten prevaleren boven afgunst en 
haat, om hartstochtelijk te strijden voor vrede, in het klein en wereldwijd. Dát is wat 
God van ons verlangt. Dat is waartoe wij - naast alle romantiek die er óók mag zijn- op 
Kerstmis worden opgeroepen. Ik wens u een Zalig Kerstmis!

Frank van Roermund o.praem.
Bestuurslid

‘Het werd even stil 
op het slagveld’

Kerstgedachte  2018
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Wijzigingen in het bestuur

Op 3 oktober 2007 is Jos van der Burght toegetreden tot het bestuur 
van de Stichting in de functie van penningmeester. Statutair had Jos 
na een (dubbele) bestuurstermijn van tien jaar in oktober 2017 moe-
ten terugtreden. Evenwel, de invulling van deze vacature heeft ons 
nogal wat hoofdbrekens gekost de voorbije jaren. Het aanbod van 
goed gekwalificeerde penningmeesters is maar zeer gering in vrijwil-
ligersland. Er zijn diverse (vruchteloze) gesprekken gevoerd met mo-
gelijke kandidaten om de vacature van penningmeester op te vullen. 
Gelukkig had Jos zich bereid verklaard om nog in functie te blijven 
tot er een geschikte opvolger zou zijn gevonden. Uiteindelijk is de 
vacature opgevuld door middel van een aantal interne verschuivin-
gen binnen het bestuur met ingang van 1 januari 2019. Bert Bouwens 
zal de functie van secretaris inruilen voor die van penningmeester. 
Bert is zeer zeker gekwalificeerd en we hebben er alle vertrouwen in 
dat hij deze nieuwe functie met evenveel accuratesse, betrokkenheid 
en gedrevenheid als Jos zal uitvoeren. Gelukkig heeft Jos zich bereid 
verklaard om Bert goed in te werken, zodat continuering van het 
gevoerde beleid gewaarborgd is. Renè Kok zal de taak van secretaris 
overnemen van Bert Bouwens. Als nieuw bestuurslid zal Igo van Lin 
toetreden tot het bestuur. Igo is als vrijwilliger al redelijk ingevoerd 
in de werkzaamheden van de Stichting en is derhalve zeker een aan-
winst binnen het bestuur. In de nieuwsbrief van juni zal hij zichzelf 
kort voorstellen.

De voorbije elf jaar heeft Jos zeer zeker zijn stempel gedrukt op de 
Stichting. En dan alleen maar in positieve zin. Met grote toewijding 
heeft hij gewaakt over de financiële middelen. Geen euro (of Indiase 
roepie) is aan zijn aandacht ontsnapt. Het financieel solide beleid van 
de Stichting (uiteindelijk tot uitdrukking komend in de uitmuntende 
jaarverslagen) is te beschouwen als zijn grote verdienste. Wij zijn Jos 
ontzettend veel dank verschuldigd voor zijn langjarige en tomeloze 
inzet, zijn betrokkenheid en deskundigheid.

Alex Peters

Bestuurszaken
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De deelstaten waarin 
Solidair met India
projecten ondersteunt
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Reisverslag najaar 2018

Fr. Francis Xavier o.praem., de Indische coördinator van onze projecten 
in India, zijn assistent fr. Raimant o.praem, en Joke van Zutphen, directeur 
van Stichting Solidair met India hebben samen een reis gemaakt van 
15 september tot 10 oktober 2018. Ze hebben in totaal 7 plaatsen 
bezocht in 5 deelstaten. Hier worden enkele impressies weergegeven.

Jabalpur en omgeving
Onze reis begon in Jabalpur in de deelstaat Madhya Pradesh. Aldaar 
is de Abdij van de Norbertijnen gevestigd. We hebben gesproken 
met fr. Antony Samy, de nieuwe projecthouder van de sociale 
projecten en het opleidingscentrum Jogni. De sociale projecten 
bestaan uit begeleiding van tb-patiënten in ruim 100 dorpen, 
buitenschools onderwijs voor 250 kinderen, en ondersteuning van 
acht zelfhulpgroepen voor vrouwen. Fr. Reji heeft deze projecten 
samen met zijn team zo’n 15 jaar begeleid. Er is door hem een stevige 
bodem gelegd, die nu voortgezet wordt door fr. Antony Samy. Met 
dank aan fr. Reji voor al het goede werk wat hij gedaan heeft. Er is 
alle vertrouwen in fr. Antony Samy, die goede contacten heeft met 
de medewerkers en de bewoners in de dorpen. In Damoh is de 2e 
verdieping van de school opgeleverd. De school is in 2006 gestart en 
telt nu ruim 1300 leerlingen.

sloppenwijk Lucknow

lees verder op p. 13
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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

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.

Geef uw voorkeur aan (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.

37929 Slaan van een waterput in Thiruvetriyur, Tamil Nadu
Ruim 1000 studenten volgen onderwijs in twee scholen in Thiruvetriyur 
(TVR). TVR is gelegen in het zuidelijk deel van Tamil Nadu, een gebied dat 
vaak geteisterd wordt door enorme droogte. In de omliggende dorpen zijn 
al eerder putten geslagen. De laatste twee jaar heeft het niet geregend. Als 
gevolg daarvan is er een gebrek aan drinkwater op de scholen. Water moet 
worden aangevoerd, wat erg duur is. Door het boren van een diepe bron kan 
dit probleem worden opgelost. De kosten bedragen € 20.756,=.

38971 Steun aan boeren Wayanaddistrict, Kerala
Als gevolg van overstromingen en aardverschuivingen in Kerala is de aanplant 
voor veel boeren in het gebied rond Manathavady (Wayanad) verloren 
gegaan. Dit heeft desastreuze gevolgen voor de bewoners in dit gebied: 
inkomsten vallen weg door misoogst en een gebrek aan mogelijkheden om als 
dagloner aan het werk te gaan. Door aanschaf van o.a. zaden, plantmateriaal, 
meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen wil men de boeren helpen een 
nieuwe start te maken. Hiermede worden 215 mensen geholpen. De kosten 
bedragen € 9.824,=.

36920 Vervolgonderwijs 7 meisjes NR Pura, Karnataka
In de praktijk blijkt dat meisjes door gebrek aan financiële middelen niet in de 
gelegenheid zijn om hun studie af te ronden of een vervolgstudie (secundary 
school of een beroepsopleiding) te volgen. Zij zijn genoodzaakt om te gaan 
werken of bij gebrek aan werk thuis te komen zitten. Er zijn 7 gemotiveerde 
meisjes geselecteerd, die hun studie kunnen afmaken in 2 of 3 jaar. Voor 2019 
is gemiddeld € 536,= per student nodig.
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36080 Begeleiding en opleiding kinderen Bangalore, Karnataka
ECHO (Empowerment of Children and Humanrights Organisation) 
begeleidt  verwaarloosde en delinquente jongeren.  Het stelt zich ten doel 
om de rechten van de kinderen in zeer moeilijke omstandigheden veilig 
te stellen. In dit huis worden kinderen opgevangen die op straat hebben 
geleefd en met de justitie in aanraking zijn geweest. Ze krijgen begeleiding 
en scholing. Voor 2019 bedragen de kosten € 10.000,=. Er is nog een bedrag 
nodig van € 3.110,=.

33506 Hulp aan 12 achtergebleven dorpen in het Hardoi district, Uttar 
Pradesh
Het doel van het programma is om de positie van de vrouwen te verbeteren, 
voorlichting te geven op het gebied van gezondheidszorg en informeel 
onderwijs voor kinderen die anders uitvallen op school. De kosten voor 2019 
bedragen € 4.000,=. Er is nog nodig € 1.736,=

33051 Lopende kosten school 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. 
Voor 2019 is een bedrag nodig van € 4.500,=.

36135 Buitenschools onderwijs voor kinderen, Jewargi, Karnataka
In de regio komt veel kinderarbeid voor, vooral bij kinderen van migranten 
en/of analfabetische ouders, wezen en straatkinderen. Doordat de kinderen 
werken ipv naar school gaan, hebben zij minder kans op een goede toekomst 
en blijven in armoede hangen. De totale kosten voor 2019 bedragen € 2.418,=. 
Er is nog een bedrag nodig van € 1.548,=.

37587 Hulp aan aidspatiënten, Sembattu, Tamil Nadu
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 2019 bedragen € 5.000,=. Hiervoor is nog nodig € 2.675,=.

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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meisje zorgt voor jonger zusje

Hansa
Hansa ligt in de noordelijke deelstaat Jharkand. Onder dit gebied 
vallen 8 dorpen. De bevolking van deze dorpen bestaat in totaal uit 
zo’n 15.000 mensen. Het grootste deel van de bevolking behoort tot 
twee stammen genaamd Munda en Sarna. De rest van de bevolking 
behoort tot de Hindoe-religie en de christenen. Recent is de 
uitbreiding met 7 klaslokalen van de school opgeleverd. Het ziet er 
goed uit. In het verleden liet het onderhoud van de gebouwen nogal 
te wensen over. We waren dan ook blij verrast om te zien dat een 
paar gebouwen op de campus een opknapbeurt hebben gekregen, 
waardoor er alles weer verzorgd uitzag. In de kostschool verblijven 
op dit moment 67 jongens. Ze zijn daar, omdat de afstand naar huis 
te groot is of omdat de levensomstandigheden zodanig zijn dat ze 
niet thuis kunnen verblijven. Dit is echt het maximum. Meer jongens 
kunnen niet gehuisvest worden. Wat nog ontbreekt, is een ruimte 
om te eten en een keuken. En door het groeiend aantal kinderen 
en de overvolle klassen zullen op korte termijn wederom nieuwe 
klaslokalen gerealiseerd dienen te worden.
Daar zullen plannen voor worden gemaakt. 

Lucknow
De Ursulinenzusters bieden hulp aan 14 dorpen in het Hardoi district 
met ca. 8.400 inwoners. De bevolking bestaat veelal uit dalits. Het >>
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is een plattelandsgebied. De meesten zijn dagloners en sommigen 
hebben een stukje land om te bewerken. Het analfabetisme in dit 
district is hoog: 25% van de mannen en 47% van de vrouwen. De 
ongelijkheid tussen mannen en vrouwen is groot en er is weinig 
kennis op het gebied van hygiëne. Ook heerst er veel bijgeloof. 
Om de situatie te verbeteren zijn de diverse activiteiten ontplooid.

Er worden maandelijks bijeenkomsten gehouden voor 15 
zelfhulpgroepen, totaal 154 vrouwen. Zij krijgen hierbij begeleiding 
van sociale werkers. Tijdens deze bijeenkomsten wordt gesproken 
over hoe zij hun levenssituatie kunnen verbeteren. Maandelijks 
sparen ze een klein bedrag. Door het gezamenlijk optrekken 
versterken ze hun positie. Op deze manier kunnen ze bijv. een 
bankrekening openen. Mocht een van de vrouwen dringend geld 
nodig hebben, dan kunnen ze tegen een redelijke rente een kleine 
lening krijgen van de vrouwengroep. 

dagopvang meisjes in Lucknow
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Mandal meetings
Een keer per maand komen vrouwen bijeen en krijgen voorlichting 
op het gebied van hygiëne, seizoensziektes, gebruik van 
kruidengeneesmiddelen, moeder- en kindzorg, geboorteplanning, 
inentingen. Elke bijeenkomst zijn er zo’n 50 vrouwen aanwezig.

Mirpur
Mirpur ligt in het oosten van de noordelijk gelegen staat Uttar Pradesh 
in India.
In Mirpur wonen veel dalits, die in de Indiase samenleving een 
ondergeschikte plaats innemen. De belangrijkste inkomsten van de 
bevolking zijn het telen van rijst en graan. 
De leefomstandigheden zijn zwaar en vooral meisjes zijn erg 
kwetsbaar. Ook op het gebied van de gezondheid zijn er de nodige 
problemen. Door een gebrek aan kennis op het gebied van hygiëne en 
eetgewoontes ontstaan er ziektes. 

Doordat de ouders veelal in de landbouw werkzaam zijn, hebben ze 
weinig tijd om hun kinderen een behoorlijke opvoeding te geven. Vaak 
zijn de ouders zelf ook ongeschoold en nemen hun kinderen mee om 
in het veld te werken. 
De belangstelling voor de school is groot. Op dit moment verblijven er 
zo’n 700 studenten. Daarnaast is er een hostel voor meisjes, waar zo’n 
50 meisjes verblijven. De leiding berust bij de Ursulinen zusters. 
Het oudste gedeelte van de school staat er al 40 jaar en is echt aan 
vervanging toe. Dit gedeelte is inmiddels afgebroken en met de 
nieuwbouw is gestart. Dit zal een flinke verbetering geven.

Goed gebruik geld
Al met al hebben we kunnen vaststellen dat er wederom hard wordt 
gewerkt om de projecten te realiseren en dat het geld gebruikt wordt, 
waar het voor bedoeld is. Veelvuldig is besproken dat de projecten 
tijdelijk kunnen ondersteunen, maar op den duur zelfstandig moeten 
kunnen opereren. Er liggen vele nieuwe projectaanvragen, waar een 
moeilijke keuze uit gemaakt zal moeten worden. Onze steun blijft 
nodig.

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 waaraan we begonnen zijn.

Joke van Zutphen
directeur
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Schenkingen, legaten en erfenissen zijn van groot belang voor 
onze werkzaamheden in India. Elke bedrag, groot of klein is van 
harte welkom.

Periodieke giften
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 zo 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 dus totaal aftrekbaar. 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 eenma-
lige 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 
zorg dragen. 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 (=1% van het verzamelinkomen van de 
schenker met een minimum van € 60,=). Meer informatie hierover is 
te vinden op de website van de Belastingdienst, giften.

Nalaten
Voor Solidair met India zijn nalatenschappen een belangrijke inkom-
stenbron die hard nodig is om onze activiteiten te kunnen onder-
steunen en financieren. Voor u als donateur is het een mooie manier 
om, ook als u er niet meer bent, toch een wezenlijke bijdrage te kun-

Schenken en nalaten
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nen 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. U kunt zelf het percentage bepalen wat 
onze stichting ontvangt. Ook is het mogelijk om in uw testament 
een legaat op te nemen, waarbij u bepaalt welk bedrag of goederen 
Stichting Solidair met India ontvangt. U kunt een testament op laten 
maken bij een notaris naar uw keuze.
Nalaten aan een ANBI heeft als voordeel dat er geen belasting wordt 
geheven over de nalatenschap.

Eenmalige schenking
Ook eenmalige schenkingen zijn van harte welkom. 
Dit kunt u doen door geld over te maken naar onze rekening. 
Ook kunt u rechtstreeks doneren via onze website.
Kiest u ervoor om een bepaald project te steunen, dan kunt u dit 
project selecteren en uw donatie wordt automatisch aan dat project 
toegekend. 

vissersbootje maken in NR Pura

Schenken en nalaten

17



Gerealiseerde projecten in 2018
 
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
•	 Multifunctionele hal school, Keolari
•	 Speeltoestellen school, Keolari
•	 Bouw 3 huisjes, Jamtara

Jharkand
•	 Aanschaf fietsen voor leerlingen, 

Hansa
•	 Bouw 7 klaslokalen, Hansa

Uttar Pradesh
•	 Aanschaf meubilair school, Mirpur

Maharashtra
•	 Reparatie muur school , Mumbai
•	 Vervanging meubilair school, 

Mumbai

Karnataka
•	 Bouw 10 huisjes NR Pura

Tamil Nadu
•	 Aanleg waterput, Ooty

Kerala
•	 Aanschaf naaimachines, Kasaragod
•	 Aanschaf 1500 kippen voor 150 

families, Mananthavady
•	 Aanschaf 15 koeien voor 15 families, 

Mananthavady
•	 Renovatie Dwarakaschool, 

Mananthavady

Doorlopende projecten
Madhya Pradesh
•	 Sociaal werk, Jabalpur
•	 Geven van buitenschools onderwijs, 

Jabalpur
•	 Ondersteuning beroepsopleiding 

jongeren, Indore en Jabalpur
•	 Ondersteuning lopende kosten 

Nirmalaschool, Jabalpur
•	 Hulp aan tb-patiënten, Jabalpur
•	 Buitenschools onderwijs Damoh
•	 Naaicursussen Damoh
•	 Opleiding kansarme kinderen, 

Bhopal
•	 Educatie migranten- en 

plattelandskinderen, Indore
•	 Verbeteren positie vrouwen, Indore

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
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•	 Bijdrage voor kostschool voor 
meisjes, Mirpur

•	 Bijdrage in schoolkosten, Indara
•	 Bijdrage in schoolkosten, Mirpur
•	 Medische posten in Mirpur
•	 Informeel onderwijs in Ghosi en 

Mirpur
•	 Sociale hulp in Indara, Mirpur, Ghosi
•	 Sociale hulp in 14 dorpen in Hardoi 

villages, Lucknow

Maharashtra
•	 Buitenschools onderwijs Pune
•	 Naailessen, 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
•	 Vervoer naar school en aanschaf 

uniformen, 53 kinderen, NR Pura
•	 Inkomensgenererende activiteiten, 

NR Pura
•	 Beroepsopleiding 10 meisjes, NR Pura

Tamil Nadu
•	 Hulp aan aidspatiënten, Sembattu
•	 Sociale activiteiten, Sembatty
•	 Bijdrage in kosten voor school en 

kostschool, Thiruvettriyur
•	 Medische post, Thiruvettriyur

Kerala
•	 Opleiding ongeletterde kinderen 

van tribale kolonies, Puthenpura en 
Godavari 

•	 Dagopvang, begeleiding en onderwijs 
gehandicapte kinderen, Kasaragod

•	 Ondersteuning vrouwengroepen, 
Mananthavady

overstroming in Kerala
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Met hart en ziel

voor elkaar
Stichting Solidair met India

Abdijstraat 49
5473 AD Heeswijk
tel. (0413) 296 384

info@solidairmetindia.nl

www.solidairmetindia.nl
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