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NIEUWSBRIEF JUNI 2019 

Recente reisimpressies 

 

Impressies van de reis door vijf deelstaten. 
 

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 2019 in 5 deelstaten. Hier worden enkele im-
pressies weergegeven van deze weer bijzondere reis. 
 

Kerala 

In 2017 is in Kasaragod gestart met de opvang van gehandi-
capte kinderen. Fr. Jose Chempu van de Indiase Norbertij-
nen heeft zich hun lot aangetrokken. Hij is toen een dagop-
vang gestart met 15 kinderen. 

De kinderen worden begeleid door middel van fysiothera-
pie, 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.  
Het project verloopt goed. Uitgangspunt was dat er maxi-
maal 30 kinderen drie of vier jaar zouden deelnemen aan 
dit programma. Echter, de vraag blijkt groter dan verwacht 
en op dit moment zijn er al 45 kinderen. Elk kind krijgt dat-
gene aangeboden wat nodig is. Voor de een is dat fysiothe-
rapie, voor de ander spraaktherapie, weer een ander heeft 
medicijnen nodig etc. 

Voorwoord 

‘Blijvende inzet voor de allerarmsten in 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 nieuws-
brief van december meer beschouwend van aard is met een 
diversiteit aan informatie over onze activiteiten. Wilt u tus-
sentijds volledig geïnformeerd blijven over onze activiteiten, 
dan verwijs ik u hierbij graag naar onze website 
(www.solidairmetindia.nl). Wij proberen natuurlijk onze 
website zo geactualiseerd mogelijk te houden. 
 

In alle media is de voorbij tijd ruimschoots aandacht ge-
schonken aan de verkiezingen in India. Van de valleien in de 
Indiase Himalaya en de woestijnen van Rajasthan, tot in de 
wolkenkrabbers van Mumbai en de regenwouden van Kerala 
hebben zo’n 900 miljoen stemgerechtigde Indiërs - van 
techmiljardair tot analfabete keuterboer -  in een giganti-
sche verkiezingsoperatie in de maanden april en mei hun 
stem uitgebracht. De met onuitwisbare inkt blauw gekleurde 
wijsvinger als symbool van hun democratisch recht. De hin-
doe-nationalistische partij van premier Narendra Modi heeft 
uiteindelijk met overgrote meerderheid deze verkiezingen 
gewonnen. In economisch opzicht heeft Modi de voorbije 
vijf jaar gerust het een en ander voor elkaar gekregen, maar 
werkloze jongeren en bewoners van het platteland hebben 
daar weinig van gemerkt. Wij zullen ons als vrijwilligersorga-
nisatie 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 Bert Bouwens in 
deze nieuwsbrief de jaarrekening 2018 (in beknopte vorm) 
en zal ons nieuwe bestuurslid Igo van Lin zich aan u voorstel-
len. Joke van Zutphen zal verslag doen van haar voorjaarsbe-
zoek aan een reeks van projecten in India.  
 

Namens medewerkers en bestuur een hartelijke groet, 
 

Alex Peters, voorzitter 

http://www.solidairmetindia.nl


 

 

Ze leren praten, de motoriek verbetert, leren het alfabet, 
zingen liedjes. Elk kind op zijn eigen niveau. Ze ontmoeten 
andere kinderen en leren met elkaar te spelen. Tevens krij-
gen de  kinderen elke dag een goede maaltijd. Er wordt re-
gelmatig met de ouders gesproken en doorgenomen wat ze 
thuis met de kinderen kunnen oefenen. 
De kinderen komen uit arme gezinnen. Door de dagopvang 
hebben de ouders meer gelegenheid om te gaan werken, 
waardoor hun levensomstandigheden verbeteren.   
 

Tamil Nadu 

De Abbot Marcel R.C. High School in Sembattu is opgericht 
in 1970 om kinderen uit de omgeving (betere) mogelijkhe-
den te geven onderwijs te volgen. De inmiddels 1460 leer-

lingen, afkomstig 
uit arme gezinnen, 
volgen lessen in de 
primary en high 
school. Er werken 
70 medewerkers 
(onderwijzend en 
ondersteunend 
personeel).  
De school heeft 
een onderhouds-
beurt gehad en 

ziet er prima uit. 
Het gebouw waarin zich de toiletten bevinden, is echter oud 
en dient nodig gerenoveerd te worden. Het schoonmaken 
van de toiletten is erg moeilijk, omdat de wanden niet zijn 
betegeld en in de loop der jaren erg smerig zijn geworden. 
De renovatie is inmiddels gestart. 
 

Madhya Pradesh 

De school in Keolari is in 2008 gestart met 50 leerlingen en 
is intussen uitgegroeid tot een school met ruim 600 leer-
lingen. Gedurende de afgelopen jaren zijn er diverse uitbrei-
dingen gedaan zoals de bouw van klaslokalen en een multi-
functionele ruimte. Recent is het schoolplein aangepakt. 
Hiervoor is de voorkant van de school bestraat en zijn er 
basketbalvoorzieningen gemaakt. Een prima sportgelegen-
heid.

 

Even voorstellen: bestuurslid Igo van Lin 

Via deze nieuwsbrief wil ik me, als nieuw bestuurslid graag 
even aan jullie voorstellen. 

 

Mijn naam is Igo van Lin, 
woonachtig in Heeswijk-

Dinther. In 1953 ben ik gebo-
ren in Boxmeer, waar ik tot 
mijn 18 jaar heb gewoond. Na 
het afronden van de HBS heb 
ik achtereenvolgens een tuin-
bouwkundige opleiding aan 
de HAS in Den Bosch gevolgd 
en aansluitend een lerarenop-
leiding ’Groene sector’ in Den 
Bosch/Wageningen en de 
universitaire opleiding Onder-
wijsmanagement aan de Rad-

boud Universiteit in Nijmegen. 
Voordat ik, op 1 januari 2018, met pensioen ging, heb ik 
gewerkt als leerkracht en adjunct/directeur op de Biolo-
gische school (VMBO) in Roermond, directeur van de lera-
renopleiding Groene sector in Den Bosch en als directeur 
van enkele scholen en de Opleidingsacademie van Koninklij-
ke Kentalis in St. Michielsgestel. Laatstgenoemde organisa-
tie verzorgt in geheel Nederland onderwijs, zorg en diagnos-
tiek aan auditief- en communicatief beperkte cliënten. 
Na mijn pensionering ben ik op zoek gegaan naar enkele 
activiteiten om op een zinvolle manier de vrije tijd die ont-
stond, te vullen. Ik ben toen begonnen als vrijwilliger op 
Kasteel Heeswijk, waar ik als gastheer actief ben en rondlei-
dingen verzorg op het landgoed. Daarnaast spraken de acti-
viteiten van Solidair met India me erg aan, vooral omdat het 
goed aansloot bij mijn idee om enkele maatschappelijk rele-
vante taken uit te voeren. In april 2018 ben ik gestart als 
projectmedewerker/vrijwilliger met de vertaling van pro-
jectaanvragen en het opzetten van projectkaarten (een 
mooie manier om goed zicht te krijgen op de activiteiten 
van de stichting). Aansluitend ben ik In januari 2019 be-
noemd in het bestuur van Solidair met India en houd ik me 
samen met de overige bestuursleden bezig met o.a. de gro-
te lijn. Een mooie, zinvolle taak en prettige manier om een 
bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de arme ge-
meenschappen in India. 
Naast bovengenoemde activiteiten zing ik in een koor en 
lees ik graag. Verder onderneem ik, samen met mijn vrouw, 
veel activiteiten waarbij Cultuur en Natuur de leidraad vor-
men: fietsen, wandelen, tuinieren, bezoeken van musea en 
reizen zijn favoriete bezigheden. En natuurlijk ruimen we 
ook veel tijd in voor onze twee kinderen en drie kleinkin-
deren. 

Igo van Lin, bestuurslid 



32906 De bouw van een eetzaal en keuken voor een jongensboarding in Khunti 

Sinds 2008 bezoeken leerlingen uit arme tibal gezinnen, de St.Norbert School.  
De school levert een zeer belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van de kinderen, die 
door het volgen van onderwijs betere toekomstmogelijkheden krijgen. Ongeveer 70 
leerlingen verblijven in het Boys Home. In het Boys Home heeft men niet de beschikking 
over een eetzaal, keuken en opslagruimte. De jongens moeten, ook in het regenseizoen 
en in de zomer buiten eten.  
Het gevraagde budget is bedoeld voor de bouw en inrichting van een keuken, eetzaal en 
opslagruimte. De totale kosten bedragen € 23.586,- Hiervoor is nog nodig € 13.586,- 

 

 

36920 Vervolgonderwijs voor 10  meisjes NR Pura 

De projectaanvraag is bij ons ingediend om voor leerlingen, en met name meisjes, ver-
volgonderwijs mogelijk te maken. In de praktijk blijkt dat meisjes door gebrek aan fi-
nanciële middelen niet in de gelegenheid zijn om hun studie af te ronden of een be-
roepsopleiding te volgen. Zij zijn genoodzaakt om op jonge leeftijd al te gaan werken.  
Er zijn 10 meisjes geselecteerd om aan dit programma deel te nemen. Allen komen ze 
uit arme gezinnen. 
De totale kosten bedragen € 13.607,-. Er is nog een bedrag nodig van € 1.738,- 

36080 Opvang straatkinderen Bangalore 

Echo (Empowerment of Children and Human Rights Organisation) vangt kinderen op die 
met justitie in aanraking zijn geweest. Het betreft kinderen onder de 14 jaar. Een aantal 
heeft op straat geleefd. Waar mogelijk gaan de kinderen terug naar huis of ze worden 
opgevangen in een hostel. Echo verschaft de middelen (schoolfees (?), uniformen, boe-
ken, schooltas) om de kinderen naar school te laten gaan. Daarnaast krijgen de kinderen 
persoonlijke begeleiding. Dit is nodig, omdat ze uit moeilijke omstandigheden komen. 
Tevens worden de ouders en kinderen, waar nodig, juridisch bijgestaan en krijgen ze 
medische zorg. Er vinden huisbezoeken plaats om ook de ouders te begeleiden in het 
proces van terugkeer naar de maatschappij. Ook zijn er contacten met de politie om te 
bewerkstelligen dat de kinderen op een goede en rechtvaardige manier behandeld wor-
den. De kosten voor € 2019 bedragen € 10.000,-. Er is nog een bedrag nodig van  
€ 3.800,- 

37274 Bijdrage jongenskostschool Thiruvetriyur 

Momenteel zijn er 57 jongens in het internaat in de leeftijd van 11-15 jaar. Al deze leer-
lingen wonen ver weg en hebben een zeer arme achtergrond. De bewoners van het 
internaat krijgen naast kost en inwoning ook onderwijsbegeleiding in de avonduren. 
Een aantal van de kostschooljongens betaalt een bijdrage voor het eten en de accom-
modatie, terwijl de anderen, die de bijdrage niet kunnen betalen, geholpen worden 
door dit project. In de keuken zijn inmiddels twee koks aangesteld, die elke dag een 
gezonde maaltijd verzorgen voor de kostschoolleerlingen. Meer dan 45 dorpen profite-
ren momenteel van de kostschool. De kinderen krijgen kwalitatief goed onderwijs en er 
wordt goed voor hen gezorgd, waardoor de ouders een zorg minder hebben. De kosten 
voor 2019 bedragen € 2.500,-.  

Actuele projecten 

Onderstaand treft u enkele projecten waarvoor wij uw steun vragen. Op aanvraag is een uitvoerige projectbeschrijving be-
schikbaar. 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. 



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 afschrij-
ving 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: 
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 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 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 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’ 
 

Nalaten 

Ook nalatenschappen zijn een belangrijke, bijzondere in-
komstenbron. Voor u als donateur is het een mooie ma-
nier 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 ne-
men in uw testament als erfgenaam. 
Wilt u hier meer informatie over, dan kunt u contact met 

ons opnemen tel. 0413-296384.  

Jaarrekening 2018 

De jaarrekening 2018 is door het bestuur vastgesteld in zijn 
vergadering van 27 maart 2019. Bij  deze jaarrekening werd 
door ons nieuwe accountantskantoor De Beer te Tilburg een 
beoordelingsverklaring afgegeven.  
 

Het boekjaar 2018 werd afgesloten met een negatief resul-
taat (verlies) van € 78.500. 
Dat verlies is als volgt ontstaan: 
Baten uit eigen fondsverwerking voor  
afgesloten projecten:    €    954.000 

Overige baten (o.a. bijdragen in de  
algemene kosten; nalatenschappen)€      47.500 

Totaal van de inkomsten:      € 1.001.500 

Besteed aan afgesloten projecten  €    976.500 

Kosten organisatie    €       80.500 

Totaal van de uitgaven:      €  1.057.000 

Negatief tussensaldo      €       55.500 

Saldo financiële baten en lasten  
(negatieve rendementen)      €        23.000 

Negatief saldo (tekort) over het totale boekjaar €        78.500 

  

Gedurende 2018 is er gewerkt aan 129 projecten, waarvan er 
68 geheel zijn afgewerkt en er 61 nog lopen. Voor de volledi-
ge tekst van het jaarverslag en de cijfers met toelichtingen op 
de jaarrekening verwijzen wij u naar de website van de Stich-
ting: www.solidairmetindia.nl 
 

Bert Bouwens, penningmeester 

 

http://www.solidairmetindia.nl

