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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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Het werven van fondsen 
blijft een absolute uitdaging

voorwoord

deze nieuwsbrief vindt u weer een diversiteit aan informatie over de activi-
teiten 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. Wij zijn 
hen zeer dankbaar voor hun inzet en betrokkenheid. Voor de financiële on-
dersteuning, die wij ook dit jaar mochten ontvangen, en de vele blijken van 
betrokkenheid wil ik alle goede gevers van harte bedanken.
In onze sterk geïndividualiseerde en geseculariseerde maatschappij is maat-
schappelijke en sociale betrokkenheid geen vanzelfsprekendheid meer. 
Nederland lijkt ’geefmoe’, zo was te lezen in de media de voorbije maand. 
Het lijkt erop dat donateurs tegenwoordig enkel nog te porren zijn met een 
uitdaging als sponsortochten, onbegrensde zwemmarathons, crowdfunding 
activiteiten etc. Steun aan goede doelen wordt vluchtiger met eenmalige bij-
dragen, gekoppeld aan een concreet project. Heeft de Stichting Solidair met 
India nog wel bestaansrecht in deze tijd, zo zou je dan kunnen gaan denken.
Het werven van middelen voor de projecten die de Stichting faciliteert, zal 
dan ook in de toekomst een grote uitdaging blijven. Daarbij komt dat India 
niet langer ’hot’ is voor donateurs. In een land dat de beschikking heeft over 
kernwapens en immense technologische centra, bestaat toch geen armoede 
meer? Een evenwichtige verdeling van de welvaartstoename is echter ver te 
zoeken. Nog steeds leven ruim 400 miljoen Indiërs onder de armoedegrens. 
Omdat de Stichting ervan overtuigd is dat hun werkzaamheden noodzakelijk 
zijn om het leven van talloze mensen in India te verbeteren, zal de Stichting 
actief blijven met het werven van fondsen. Daar ligt een belangrijke uitdaging 
voor de Stichting Solidair met India voor de komende jaren, opdat ook de 
allerarmsten een kans krijgen op betere levensomstandigheden. 
Namens vrijwilligers, directie en bestuur wens ik u allen een mooi Kerstfeest 
toe en een voorspoedig 2020.

Alex Peters, voorzitter

In
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Aan het einde van het liturgisch jaar komen in de liturgie nogal straffe lezingen voorbij 
die te maken hebben met de zogeheten Eindtijd. Verontrustende lezingen, onder andere 
waar Jezus profeteert over de verwoesting van de Tempel van Jeruzalem met al zijn 
pracht en praal. Dit betreft dus de periode die direct voorafgaat aan de Advent, het be-
gín het nieuwe liturgisch jaar, een tijd met juist hóópvolle lezingen die te maken hebben 
met de blijde verwachting van de Messias. 

Een flink contrast dus… Een contrast dat te maken heeft met het verschil tussen wat 
materieel en vergankelijk is en dat wat geestelijk en van ónvergankelijke waarde is. Elk 
jaar opnieuw worden wij, gelovigen, er aan het eind van het liturgisch jaar met nadruk 
op gewezen, dat Jezus steevast het accent legt op dat laatste: op wat er wérkelijk toe 
doet in dit leven, op de waarden die ónvergankelijk zijn. En van wézenlijk belang zijn: 
liefde, vriendschap, nabijheid, respect, belangeloze dienstbaarheid, in het bijzonder aan 
kwetsbare, arme mensen. Dát zijn de waarden waar Jezus voor staat, waarden die Hij ons 
uitnodigend voor ogen houdt met de bedoeling dat wij hem daarin volgen.

Het is nu aan óns om ons door die Eindtijd-lezingen niet de stuipen op het lijf te laten 
jagen, maar ons in alle bescheidenheid te bezinnen op de vraag of wijzélf steeds de juis-
te accenten leggen. Zo kunnen we ons ontdoen van overbodige ballast die ons afhoudt 
van wat van wezenlijk belang is, en daarmee weer ontvankelijk worden voor een nieuw 
begin, in de Advent, in de verwachtingsvolle aanloop naar het hoogfeest van Kerstmis! 

Op Kerstmis mogen wij elk jaar opnieuw gedenken hoe Gods liefde mens is geworden in 
de persoon van Jezus. En dat is een waarlijk Blijde Boodschap voor álle mensen van elke 
kleur en taal in elke tijd. En die menswording zet zich - in zekere zin - voort in eenieder 
die in navolging van Jezus oprecht liefdevolle aandacht schenkt aan zíjn naasten, aan hen 
die kwetsbaar zijn en arm. In dát licht, in het Licht van Kerstmis, zie ik úw aller inzet voor 
de allerarmsten in India. Zalig Kerstmis!

Frank van Roermund o.praem.
Voormalig bestuurslid Stichting Solidair met India.

‘Word drager 
van het Licht van Kerstmis’

Kerstgedachte  2019
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Na een (dubbele) bestuurstermijn van tien jaar is Frank van Roermund 
o.praem., die namens de Norbertijnse gemeenschap van de Abdij van 
Berne zitting had in het bestuur van de Stichting, eind oktober 2019 
teruggetreden als bestuurslid van de Stichting. Wij zijn Frank veel 
dank verschuldigd voor zijn langjarige inzet en betrokkenheid voor 
de allerarmsten in India. Namens de Norbertijnse gemeenschap is 
Rob Tanke o.praem. per 1 november 2019 tot het bestuur toegetre-
den.

Gelukkig is met de benoeming van Rob Tanke het bestuur getalsma-
tig weer op niveau. Dat neemt niet weg dat de invulling van vacatu-
res ons nogal wat hoofdbrekens blijft kosten. Door interne verschui-
vingen binnen het bestuur kunnen we onze werkzaamheden toch 
adequaat blijven uitvoeren. Natuurlijk zou het ideaal zijn, als wij de 
beschikking zouden hebben over een groot aantal mogelijke kandida-
ten (een soort kandidatenpool). Helaas is dit niet het geval. Met deze 
nieuwsbrief doe ik dan ook een dringende oproep aan u om mogelijk 
geschikte kandidaten voor te dragen aan het bestuur.

Alex Peters

Bestuurszaken

6



De deelstaten waarin 
Solidair met India
projecten ondersteunt
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Reisverslag najaar 2019

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 een reis gemaakt van 16 september 
tot 6 oktober 2019. Ze hebben in totaal 8 plaatsen bezocht in 5 deelstaten. 
Hier worden enkele impressies weergegeven.

Indore
Onze reis begon in Indore in de deelstaat Madhya Prakesh. Allereerst 
hebben we het St. Francis Hospital bezocht van fr. Lucas. Recent is 
begonnen met de 4-jarige verpleegstersopleiding voor 60 studenten. 
De benodigde ruimtes zijn ingericht en zien er goed uit. Alle meisjes 
verblijven in het nabijgelegen hostel. Van de 60 studenten komen er 
20 uit tribale gezinnen. Zij betalen minder cursusgeld en krijgen een 
vooropleiding in Engels en computerlessen om hun achterstand in te 
lopen.

De zusters van het St. Joseph of St. Marc convent zijn werkzaam in 
Indore en de rondom gelegen dorpen. Zij hebben projecten op het 
gebied van gezondheidszorg, onderwijs en inkomensgenererende 
projecten. Voor wat betreft de gezondheidszorg werken ze samen met 
het St. Francis Hospital. De kwaliteit van de plaatselijke schooltjes in de 
dorpen laat nog wel eens te wensen over. 

meisjes Indore

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.

34910 Hulp aan bewoners sloppenwijken Indore, Maharashtra
Het project richt zich op de bewoners van 6 sloppenwijken in Indore. In de 
arme en achtergestelde bevolkingsgroep is het m.n. 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. Het project richt zich op de verbetering van de 
gezondheidstoestand, onderwijs en werkgelegenheid. De kosten voor 2020 
bedragen € 13.268,=. Er is nog een bedrag nodig van € 12.228,=

35915 Hulp aan ouderen in de sloppenwijken Mumbai
Inwoners van de sloppenwijken in Bandra East hebben weinig tot geen 
inkomsten en zijn erg kwetsbaar. Gezinnen zijn gedwongen keuzes te maken 
bij de betaling van huur, elektriciteitskosten, schooluitgaven, voeding en 
medische kosten.
Oudere mensen worden vaak verwaarloosd en moeten medische zorg 
ontberen.
Dit project heeft als doel jaarlijks voor 50 senioren de hygiëne en 
gezondheidszorg te verbeteren. Ook voedselveiligheid en ondervoeding zijn 
daarbij belangrijke aandachtspunten. Door regelmatige medische controle en 
het verstrekken van voedsel krijgen ook de ouderen in de arme gezinnen de 
benodigde medicijnen en voldoende te eten.
De kosten voor 2020 bedragen € 9.333,=. 
Er is nog een bedrag nodig van € 8.405,=
 
36113 Kosten jongenskostschool bij Bernyschool in Gulbarga, Karnataka
De Berny school verschaft onderwijs aan kinderen met een grote 
leerachterstand (kindarbeiders, enz) uit tribal dorpen in de omgeving. 
De kinderen van de boarding, gelegen bij de Bernyschool krijgen extra 
begeleiding in persoonlijke ontwikkeling, op het gebied van gezondheid en 
hygiëne, en onderwijs. De school en de boarding geven de kinderen een kans 
om uit hun achterstandspositie te komen en daarmede een betere toekomst. 
De kinderen kunnen thuis niet opgevangen worden of wonen te ver weg. De 
kosten voor 2020 bedragen € 6.000,=. Er is nog nodig € 5.165,=
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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 2020 bedragen € 1.867,=. 
Er is nog een bedrag nodig van € 1.192,=.

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 komen bij gebrek aan werk thuis te zitten. Er zijn 7 gemotiveerde 
meisjes geselecteerd die hun studie kunnen afmaken in 2 of 3 jaar. Voor 2020 
(laatste jaar) is nog een bedrag nodig van € 1.780,=.

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 
justitie in aanraking zijn geweest. Ze krijgen begeleiding en scholing. Voor 
2020 bedragen de kosten € 8.000,=. Er is nog een bedrag nodig van € 5.261,=.

37260 Bijdrage in salariskosten St. Norbertschool Thiruvetriyur, Tamil Nadu
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. Hun financiële positie is 
niet goed, waardoor ze nauwelijks in staat zijn om schoolfees te betalen.
De kinderen komen uit zo’n 40 omliggende dorpen. De kosten voor 2020 
bedragen  € 5.100,=. Hiervoor is nog nodig € 4.700,=.

38975 Begeleiding gehandicapte kinderen Kasaragod, Kerala
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 financiële middelen. Inmiddels is er een dagopvang gestart. 
23 kinderen die niet naar de dagopvang kunnen komen, omdat ze te ver weg 
wonen of geen vervoer hebben, krijgen thuis begeleiding d.m.v. fysiotherapie 
of spraaktherapie. De kosten voor 2020 bedragen € 7.680,=. Er is nog een 
bedrag nodig van € 6.500,=.

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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vrouwen maken medicinale kruiden

Zo was er op een schooltje een leerkracht die niet kwam opdagen. De 
kinderen kregen geen les. De ongeschoolde moeders willen dat hun 
kinderen wel onderwijs krijgen. Ze zijn in opstand gekomen, hebben 
de school geblokkeerd en geëist van de plaatselijke overheid dat er 
een andere leerkracht kwam. Dit heeft geresulteerd in een andere 
leerkracht. 
Diverse vrouwen in Indore hebben naailessen gehad. Zij krijgen 
opdrachten voor het maken van schooluniformen en opdrachten 
vanuit de omgeving. In de sloppenwijken van Indore wordt 
buitenschools onderwijs gegeven door de Sisters of Our Lady of the 
Garden. De bevolking in de sloppenwijken bestaat veelal uit migranten 
die naar Indore zijn gekomen voor werkgelegenheid. Er zijn 5 centra, 
waar aan zo’n 200 kinderen les wordt gegeven. De voortgang van elk 
kind wordt bijgehouden. 

Indara, Mirpur, Ghosi
Indara, Mirpir en Ghosi zijn 3 dorpen die liggen in de deelstaat Uttar 
Pradesh. 
In het gebied wonen veel dalits. Zij nemen in de Indiase samenleving 
de meest ondergeschikte plaats in. De levensomstandigheden van deze 
agrarische bevolking zijn zwaar, en vooral meisjes zijn erg kwetsbaar. De 
school in Ghosi van de Indiase Norbertijnen telt ca. 1.300 leerlingen. De 
school is recent uitgebreid met een multipurpose hal en 6 klaslokalen. 
Hiermede zijn de bouwactiviteiten helemaal afgerond. De school is 
geheel zelfvoorzienend en draagt ook nog bij aan de school in het 
nabijgelegen Indara. Het oudste gedeelte van de school in Mirpur is 
recent gesloopt en opnieuw opgebouwd. De school telt 564 leerlingen. 
De nabijgelegen meisjesboarding telt 36 leerlingen. 
Ook is er op de campus in Mirpur een medische post die geleid 
wordt door Sr. Roshini. Zij heeft onlangs een cursus gevolgd in >>
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kruidenmedicijnen. Hiervoor heeft ze zelf een kruidentuin aangelegd, 
waaruit ze medicijnen kan maken. Kleinschalig, maar mooi.
De school in Indara telt zo’n 1.300 leerlingen en in de nabijgelegen 
jongensboarding verblijven 45 jongens. 

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. Vanwege ruimtegebrek wordt 
de school op dit moment uitgebreid met klaslokalen en administratieve 
ruimtes. 
Op de campus is een kostschool voor jongens gevestigd, waar 90 
jongens verblijven. Wat nog ontbreekt, is een eetzaal. Men eet 
buiten in het stof met de bordjes op schoot. Dit kan natuurlijk als de 
weersomstandigheden het toelaten, maar dat is lang niet altijd zo. De 
keuken is ook niet zo best. Op hout gestookt en slechte ventilatie. Zeer 
ongezond. Besloten is om een eetzaal te bouwen met een keuken, die 
nu in aanbouw is. 

Gulbarga
De Indiase congregatie van Sacred Heart Brothers is werkzaam 
in Jewargi nabij Gulbarga en omliggende dorpen. Het betreft een 
zeer arme, achtergebleven regio. De tribale bevolking behoort tot 
de meest achtergestelde groepen. Veel mensen zijn werkzaam 
als seizoensarbeider/dagloner op de landbouwbedrijven van 
grootgrondbezitters. De Sacred Heart Brothers zetten zich in voor 
ontwikkeling van de gemeenschap door middel van onderwijs, en 
medische projecten. De schoolt telt 366 leerlingen, de jongensboarding 
112 en de meisjesboarding 71. Het aantal leerlingen van de school is 
toegenomen met zo’n 50, waarvan ca. 40 meisjes. Dit is een mooie 
ontwikkeling, omdat meisjes veelal achterblijven in het krijgen van 
onderwijs.

Jabalpur
De abdij van de Indiase norbertijnen is in Jamtara gevestigd, in de 
deelstaat Madhya Pradesh. We hebben diverse scholen bezocht.
De laatste fase van de bouw van De Abt Baetenschool is afgerond. 
Hiermede is de bouw voltooid en kan er tot en met groep 12 les 
worden gegeven.
In de dorpen rondom Jamtara wordt onder de bezielende leiding van 
fr. Samy buitenschools onderwijs gegeven in 3 centra. De kinderen 
krijgen bijscholing, omdat de kwaliteit van de gevestigd scholen in de 
dorpen niet overal even goed is. Door het geven van extra lessen en 
huiswerkbegeleiding worden de kinderen naar een hoger niveau getild.
In drie dorpen rondom Jamtara zijn inkomensgenererende projecten 

14



vrouw verkoopt haar zelfgekweekte groenten

ondersteund. De bewoners van 
deze dorpen beschikken over 
onvoldoende financiële middelen 
om verbetering aan te brengen 
in hun leefomstandigheden. De 
inkomsten die verkregen worden 
uit seizoensarbeid en als dagloner, 
zijn minimaal. Ze kunnen er 
nauwelijks van rondkomen en 
er zijn geen financiële middelen 
om inkomens genererende 
activiteiten te ontplooien. Ook is 
er veel analfabetisme, zodat men 
alleen maar de laagst betaalde 
banen krijgt. Om de economische 
omstandigheden van 84 families 
te verbeteren zijn er middelen 
ter beschikking gesteld om 
aanvullend inkomen te genereren. 
Hierover is overleg geweest met 
de bewoners om te bespreken wat 
de mogelijkheden zijn en waar hun 
interesses liggen. Zo zijn er diverse 
winkeltjes opgezet, landbouwers 
zijn ondersteund met zaden en 
mest, een aantal families hebben 
geiten gekregen en een paar 
families zijn bakstenen gaan maken. 
Hiermede worden de inkomens verbeterd en daardoor ook hun 
leefomstandigheden.

Conclusie
Al met al hebben we wederom kunnen vaststellen dat er 
hard wordt gewerkt om de projecten te realiseren en dat het 
geld gebruikt wordt, waar het voor bedoeld is. Veelvuldig is 
besproken dat we de projecten tijdelijk kunnen ondersteunen, 
maar dat ze 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 wat 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 door 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 for-
mulier 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 schen-
king ook aftrekbaar, mits het totaal aan giften meer is dan het zo-
genaamde 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 in-
komstenbron, die hard nodig is om onze activiteiten te kunnen 
ondersteunen en financieren. Voor u als donateur is het een mooie 
manier om, ook als u er niet meer bent, toch een wezenlijke bijdrage 

Schenken en nalaten
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welke foto moet hier komen?

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. U kunt zelf het percentage bepalen dat 
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. 

meisjes school Hansa

Schenken en nalaten
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Gerealiseerde projecten in 2019
 
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
• Sportvoorzieningen school Keolari
• Inkomensgenererende activiteiten, 

Jamtara
• Aanschaf 2 schoolbussen, Keolari
• Plaatsen omheining school, Keolari
• Naaicursussen Damoh
• Opleiding kansarme kinderen, 

Bhopal

Jharkand
• Aanschaf fietsen voor leerlingen, 

Hansa

Uttar Pradesh
• Aanschaf meubilair school, Mirpur

Tamil Nadu
• Aanleg waterput, Ooty
• Bouw klaslokalen school, 

Thiruvetriyur
• Renovatie toiletten, Sembattu

Kerala
• Inkomensgenererende activiteiten, 

Mananthavady
• Aanschaf graanmolen, 

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
• 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
• Bijdrage voor kostschool voor 

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

• Sociale hulp in  Indara, Mirpur, Ghosi
• Sociale hulp in 16 dorpen in Hardoi 

villages, Lucknow

Maharashtra
• Buitenschools onderwijs Pune
• Naailessen, Mumbai
• Hulp en gezondheidszorg voor 

ouderen in sloppenwijken, Mumbai
• Buitenschools onderwijs kinderen in 

sloppenwijken., Mumbai
• Verpleegstersopleiding, Indore

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, NR Pura
• Inkomensgenererende activiteiten, 

NR Pura
• Mobiele naaicursussen, 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

• Opvangtehuis oudere vrouwen, 
Eravipuram

• Beroepsopleiding 10 jongeren, 
Mananthavady

?????
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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




