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NIEUWSBRIEF JUNI 2020 

Recente reisimpressies 

 

Impressies bijzondere reis begin 2020 

 

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/maart   2020. Hier wor-
den enkele impressies 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 begonnen met 15 kinderen. Het aantal is inmiddels 
fors gegroeid tot ruim 50. Het huidige gebouw voldoet niet. 
Om de opvang van deze kinderen te professionaliseren is 
besloten om een school te bouwen. Deze is  nu in aanbouw. 
Het is prachtig om te zien hoe betrokken Fr. Jose Chempu 
en zijn team zijn, maar ook de ouders en de plaatselijke 
bevolking.  
 

Tamil Nadu 

In juni 2019 hebben wij De Abbot Marcel R.C. High School in 
Sembattu bezocht. Deze is opgericht in 1970 om kinderen 
uit de omgeving (betere) mogelijkheden te geven onderwijs 
te volgen. De school telt nu zo’n 1500 leerlingen. We heb-
ben tijdens dat bezoek geconstateerd dat de toiletgebou-
wen erg verouderd zijn en toe waren aan een grondige re-
novatie. Deze renovatie is inmiddels uitgevoerd, wat een 
hele verbetering is. 

Voorwoord 

Recordstijging coronabesmettingen in juni 
 

Door de Stichting Solidair met India wordt tweemaal per jaar 
(in juni en december) een nieuwsbrief verspreid onder alle 
sponsoren, donoren, belangstellenden. Wilt u tussentijds 
volledig geïnformeerd blijven over onze activiteiten, dan 
verwijs ik u hierbij graag naar onze website 
(www.solidairmetindia.nl).  
In deze nieuwsbrief kan natuurlijk niet voorbij gegaan wor-
den aan de corona-crisis, die de wereld de voorbije maan-
den in zijn greep heeft. In Nederland is een “intelligente” 
lockdown afgekondigd. In India is niets “intelligents” ge-
beurd, maar is het land van de ene op de andere dag ge-
woon platgelegd. In alle media hebt u de beelden kunnen 
zien van de miljoenen dagloners, die plotseling hun werk 
kwijt waren en in overvolle treinen of te voet aan hun reis 
naar hun geboortedorp begonnen. Terwijl de situatie in Ne-
derland langzaamaan verbetert, signaleert India in juni nog 
recordstijging na recordstijging van het aantal corona- 

besmettingen. Onze projectcoördinator in India, Fr. Francis 
Xavier, heeft ons benaderd met het dringende verzoek om 
onze scholen in India te ondersteunen. Alle scholen zijn en 
blijven gesloten (zeker tot eind juli). Onze scholen zijn geen 
staatsscholen, maar particuliere/private scholen waarbij de 
leerkrachten betaald worden uit de schoolfees. Omdat de 
scholen gesloten zijn, komen er ook geen schoolfees binnen. 
Inkomensondersteuning zoals wij in Nederland kennen, be-
staat niet in India. Dus is er een noodkreet uit India geko-
men voor inkomensondersteuning, zodat de leerkrachten 
(deels) betaald kunnen worden. Natuurlijk een ongebruike-
lijk verzoek, maar in deze corona-tijden is niets onbegrijpe-
lijk. 

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 le-
vend 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 2019 (in beknopte vorm). 
Joke van Zutphen zal verslag doen van haar voorjaarsbezoek 
aan een reeks van projecten in India. Onze projectcoördina-
tor in India, Fr. Francis Xavier o.praem., zal u nader informe-
ren over de directe gevolgen van het corona-virus voor de 
bevolking van India. 
 

Namens medewerkers en bestuur een hartelijke groet, 
Alex Peters, voorzitter 

http://www.solidairmetindia.nl


Mumbai 
In het sociaal centrum van BECC worden diverse activiteiten 
ontplooid. Er worden dagelijks bijlessen gegeven aan 56 
kinderen uit de sloppenwijken. Maandelijks worden aan 50 
senioren (waarvan 35 weduwen) voedselpakketten ver-
schaft, die zelf niet in hun onderhoud kunnen voorzien. 
Zo’n 80 vrouwen hebben naailessen gevolgd. Zij kunnen 
hiermee in hun eigen inkomen voorzien, door in ateliers te 
gaan werken, of zelf opdrachten aan te nemen in hun direc-
te omgeving. 
 

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. Door deze reis hebben we weer fijne 
positieve resultaten ervaren en een duidelijke indruk gekre-
gen van wat er moet gebeuren. 
 

Fr. M. Francis Xavier o.prem en Joke van Zutphen 

THE IMPACT VAN COVID – 19 IN INDIA door de ogen van 
Fr. M. Francis Xavier o.praem, de Indiase projectcoördina-
tor  

Het Corona-virus, in de volksmond bekend als covid-19, 
heeft sinds december 2019 de wereld op allerlei gebied op 
z’n kop gezet. Dit virus heeft iedereen in de wereld ge-
troffen en niemand gespaard. Al onze openbare instellin-
gen, zoals gezondheidszorg, onderwijs, religie en spirituali-
teit worden op de proef gesteld. Hieronder wil ik mijn me-
ning geven over hoe dit ongekende virus en de daaropvol-
gende lockdown in India met name de armen en de gemar-
ginaliseerden hebben getroffen. 

De impact        ooooooooooooooooooooooooooooo 

Bij de aankondiging van de lockdown op 24 maart 2020 ging 
de middenklasse massaal naar de winkels en markten om 
voedsel in te kopen. Echter, de armen zijn genoodzaakt van 
dag tot dag te leven en hebben geen geld om voedsel in te 
slaan. De uitspraak: ’Ik ga niet dood aan Corona. Ik zal eer-
der sterven van de honger’, vat de precaire toestand van 
vele armen samen.Een grote meerderheid is werkzaam in 
de ongeorganiseerde sector (in 2016 was dat 82% volgens 
de International Labour Organization). Dit zijn o.a. kleine 
boeren, landarbeiders, pachters, vissers, leerbewerkers, 
wevers, ambachtslieden, huishoudelijke hulp, marktkooplie-
den, laders, lossers, kappers, kleermakers, verloskundigen, 
chauffeurs etc. 

De impact van de lockdown is op deze groep het grootst. 
Met name de zeer laag betaalden, senioren, vrouwen en 
gehandicapten. De sluiting van werkplekken, industrieën en 
markten heeft miljoenen mensen tot de uiterste armoede-
grens gebracht. 

De landelijke lockdown in India heeft bijna 40 miljoen bin-
nenlandse migranten getroffen. Door de sluiting van indu-
strieën en fabrieken verloren migranten van de ene dag op 
de andere hun baan. Dit heeft de migranten ertoe gedwon-
gen met treinen, bussen, fietsen en vrachtwagens terug te 
keren naar hun geboorteplaats.  

Het meest schrijnende en schokkende is dat vele migranten 
duizenden kilometers hebben gelopen, omdat er geen 
transportmiddel voorhanden was.  

De armsten het meest getroffen ooooooooooooo 

Er zijn per 24 juni 2020 inmiddels 456.000 patiënten en 
14.500 overledenen. Nogmaals, het zijn vooral de armen die 
getroffen worden, omdat ze niet in hun levensonderhoud 
kunnen voorzien en geen medische behandeling kunnen 
betalen. De pandemie heeft grote gevolgen voor vrouwen, 
kinderen, ouderen en gehandicapten die het meest gemar-
ginaliseerd zijn op het gebied van gezondheid en econo-
misch. Daarnaast beschikt India ook niet over de infrastruc-
tuur en voldoende personeel om deze ongekende pande-
mie het hoofd te bieden. Zo worden de armsten wederom 
het meest getroffen. 

Sinds de covid-19 India binnenkwam, worden de niet covid-

19 patiënten zoals diabetici, hartgerelateerde zieken, tb-
patiënten, kankerpatiënten en andere complexe zieken 
zwaar getroffen. Ze kunnen voor hun reguliere behandeling 
niet naar het ziekenhuis. De impact hiervan zal zichtbaar 
worden na de pandemie en een groot verlies zijn voor ve-
len. 

De Norbertijnen van Jamtara hebben zich niet laten weer-
houden om hulp te bieden. Ze verstrekken massaal voedsel-
pakketten aan zeer arme gezinnen,  daklozen,  ouderen, 
zieken en gehandicapten. 

Conclusie 

De strijd tegen het coronavirus moet een lange weg afleg-
gen en zal vooral de armen en gemarginaliseerden ernstige 
schade toebrengen. Bovendien zeggen de experts dat het 
ergste nog moet komen en dat de lockdown de curve niet 
heeft afgeplat. Daarom moeten mensen leren leven met 
covid-19 in overeenstemming met de Standard Operating 
Procedure (SOP), zoals het dragen van mondmaskers, regel-
matig handen wassen en sociale afstand houden. Regerin-
gen, bedrijven en de samenleving hebben snelle maatrege-
len, wendbaarheid en innovatie nodig om te kunnen reage-
ren op dit veranderde ‘Nieuwe Normaal’. Dit moet je leren 
als je voor jezelf en anderen moet zorgen. Het kan een uit-
daging zijn, maar het is mogelijk. Samen is dit virus te over-
winnen. 

Fr. M. Francis Xavier o.pream 



31941 Inkomensgenererende activiteiten in Jamtara 

De levensstandaard van veel mensen in de dorpen op het platteland is erg laag o.a. als 
gevolg van een grote werkloosheid. Velen leven in armoedige omstandigheden. Een 
gebrek aan eten en een slechte gezondheid komen veel voor. De bewoners hebben 
geen financiële middelen om kleinschalige activiteiten te starten, die ertoe zouden kun-
nen bijdragen dat zij zelf inkomsten kunnen genereren en zelfvoorzienend worden. 
Inkomsten genererende activiteiten zullen er toe bijdragen dat diverse mensen kunnen 
gaan werken en inkomsten kunnen verwerven. 45 personen (6 families en 11 individue-
le personen) worden hierbij geholpen (opzetten kleine winkel, aanschaf naaimachines, 
restaurant, mobiele winkel, organisatie trouwevenementen, schoonheidssalon). Er is 
een bedrag nodig van € 10.961,= 

 

 

31942 Beroepsopleiding voor 14 meisjes en 4 jongens 

De ondersteuning is erop gericht om jongeren beroepsopleidingen te laten volgen, 
waardoor zij meer kansen krijgen op de arbeidsmarkt.  
Na het volgen van de beroepsopleiding zoals verpleegkunde, laboratoriumtechniek, 
ICT, engineering kunnen jongeren aan de slag in de overheids- en private sector. Hier-
door zullen de leefomstandigheden voor de families sterk verbeteren. 
De gemiddelde jaarlijkse kosten voor een opleiding bedragen € 2.200,=. 

34910 Verbetering leefomstandigheden bewoners sloppenwijken Indore 

Het betreft een driejarig project dat zich richt op de verbetering van de gezondheids-
toestand, onderwijs en werkgelegenheid in de sloppenwijken van Indore. Speciaal zal 
worden ingezet op het verbeteren van de positie van de vrouwen. Dit gebeurt door het 
geven van voorlichting op het gebied van hygiëne, onderwijs en inkomens genererende 
activiteiten, zoals o.a. het geven van naailessen.  
Voor 2020 is nog een bedrag nodig van € 7.228,=. 

30004 Bijdrage aan verschaffen van voedselpakketten, mondkapjes, handgels, medi-
cijnen. 
Op alle locaties waar wij projecten ondersteunen, wordt de bevolking daar waar nodig 
en mogelijk ondersteund door middel van het verschaffen van voedselpakketten, mond-
kapjes, handgels, medicijnen etc. Dit gebeurt o.a. in Jamtara, Bangalore,  Ooty, Indore, 
Mumbai, Trichy, Indara/ Mirpur, Hansa.  Duizenden pakketten worden uitgedeeld. De 
kosten voor een basisvoedselpakket  bedragen ca. € 30,=. 

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. 

Zoals u hebt kunnen lezen, is de impact van de corona enorm. Daar waar mogelijk willen wij helpen. Daarom vragen wij 
deze keer uitdrukkelijk uw steun hiervoor. 



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 2019 

De jaarrekening 2019 is door het bestuur vastgesteld in zijn 
vergadering van 27 maart 2020. Bij  deze jaarrekening werd 
door ons accountantskantoor De Beer te Tilburg een beoor-
delingsverklaring afgegeven.  
 

Het boekjaar 2019 werd afgesloten met een positief resultaat 
(winst) van € 9.000. 
 

Dat resultaat is als volgt ontstaan: 
Baten uit eigen fondsverwerving voor 

afgesloten projecten        1.010.500 

Overige baten (o.a. bijdragen in de 

algemene kosten en nalatenschappen     56.000 

Totaal van de inkomsten    1.066.500 

Besteed aan afgesloten projecten      1.011.500 

Kosten organisatie              80.500 

Totaal van de uitgaven     

       1.092.500 

Negatief tussensaldo          26.000 

Saldo financiële baten en lasten 

(dit jaar positieve rendementen)         35.000 

Positief saldo (winst) over het totale boekjaar              9.000 

 

Gedurende 2019 hebben wij 104 projecten financieel onder-
steund, waarvan er 98 geheel zijn afgewerkt en er op 31 de-
cember 2019 dus nog 6 doorliepen. 
Voor de volledige tekst van het jaarverslag en alle jaarcijfers 
met toelichtingen 

verwijzen wij u graag naar de website van de Stichtig: 
www.solidairmetindia.nl 
 

http://www.solidairmetindia.nl/

