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Met deze Nieuwsbrief willen wij u 
informeren over het werk van de 
Stichting Solidair met India

Wilt u meer weten? Kijk op 
www.solidair met India voor  
informatie over de stichting en de 
projecten. Of bel of mail ons via: 
Stichting Solidair met India
Abdijstraat 49
5473 AD  Heeswijk-Dinther 
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 Oss Bernheze

Coördinatie Anja Bekkers 
Eindredactie Ad van Schijndel
Druk Berne Media, Heeswijk-Dinther

colofon
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Verbeteren leven allerarmsten
Via deze nieuwsbrief geven wij u een update over de activiteiten van 
Stichting Solidair met India. Mede namens het bestuur wil ik grote waar-
dering uitspreken voor het vele werk dat door onze vrijwilligers jaar in 
jaar uit met groot enthousiasme wordt verricht. Wij zijn hen zeer dank-
baar voor hun inzet en betrokkenheid. Voor de financiële ondersteuning 
die wij dit jaar mochten ontvangen en de vele blijken van betrokkenheid, 
wil ik alle goede gevers van harte bedanken. 

Natuurlijk kunnen we niet voorbijgaan aan de coronacrisis. We hadden 
misschien stilletjes gehoopt dat het virus langzaam zou uitdoven. 
Maar wereldwijd lijkt er in de verste verte nog geen sprake van 
dat het virus onder controle is. De druk op het gezondheids-
zorgsysteem is enorm en de gevolgen op ons sociaal, 
economisch en maatschappelijk welbevinden zijn groot. 

In juni heeft de Indiase coördinator van onze projecten 
Fr. Francis Xavier o.praem u uitgebreid geïnformeerd over 
de impact van het coronavirus op de samenleving in India. 
Maandenlang was in India sprake van een landelijke strenge 
lockdown, die alles platlegde. Ondanks de circa 8 miljoen corona-
besmettingen zijn sinds kort de maatregelen toch versoepeld. 
Het klinkt tegenstrijdig: meer coronapatiënten, maar tegelijkertijd ook 
meer vrijheden. Het was dan ook een puur economische afweging
(een krimp van 24 %) vanuit de Indiase regering. 

We zijn ervan overtuigd dat onze werkzaamheden noodzakelijk zijn
om het leven van de allerarmste mensen in India te verbeteren. 
Het werven van fondsen blijft daarom een belangrijke uitdaging. 
Namens vrijwilligers, directie en bestuur wens ik u allen 
een mooi Kerstfeest toe en een voorspoedig 2021.

Alex Peters, voorzitter
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Als kind was ik al onder de indruk van de kerststal met alle figuren die daarin 
een plaatsje hebben. Ik herinner me dat ik als kleuter op mijn buik uren naar de 
kerststal onder de kerstboom kon kijken. Er ging voor mij zo’n bijzondere sfeer 
van uit. Zonder het te kunnen benoemen, beleefde ik iets van de sfeer van het 
kerstmysterie. Maria en Jozef in aanbidding bij de kribbe met daarin het kindje 
Jezus.

De ellende in de slums van de grote steden in India staat in schril contrast 
met de idyllische voorstelling van Maria, Jozef en het kindje Jezus in de kribbe. 
De kerstgroep op de afbeelding heeft ook die idyllische sfeer. Er is echter 
een andere opstelling. Hier ligt Maria in de kribbe. Aan de rand van de kribbe 
zit Jozef met op zijn armen het kindje Jezus. Maria is naar Jozef en het kind 
gekeerd. Haar ene hand heeft ze in de hand van Jozef, haar andere hand rust 
op zijn schouder. Het kind reikt met zijn handje naar de baard van Jozef. Deze 
kerstgroep raakt me. Het is een opstelling, die je je kunt voorstellen vlak na 
een bevalling. Dit beeld heb ik vorig jaar gekocht. Bij het betalen sprak de al 
wat oudere verkoopster heel resoluut: “Deze maker heeft het begrepen. Maria 
heeft geleden. Die zat niet meteen in aanbidding op haar knieën…”

Dat is ook waarom ik dit beeldje zo mooi vind. Het is een heel menselijke 
inleefbare voorstelling van de geboorte van Messias Jezus, waar de pijn en 
heftigheid van een bevalling bij hoort. Kerst is het feest van de menswording. 
Ook onze menswording is een proces van vallen en opstaan. Het is als een 
bevalling en gaat vaak gepaard met ‘pijnlijke weeën’. Deze kerstvoorstelling 
laat zien dat er meer is dan de pijn. Er is hier sprake van intimiteit en 
betrokkenheid bij elkaar. Er is de bemoedigende hand op de schouder. 
Dit kan voor ons als een lichtpuntje zijn in donkere tijden. 
Laten we elkaar, zeker in deze tijd van corona, niet uit het oog verliezen. 
Laten we elkaar vasthouden en blijven bemoedigen. Zalig kerstfeest!

Rob Tanke, o.praem.,
bestuurslid Stichting Solidair met India

Kerstgedachte
Menswording, een hele bevalling
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Bestuurszaken
De voorbije maanden hebben er een aantal belangrijke wijzigingen 
plaatsgevonden. In september hebben we afscheid genomen van 
Riet van Berlo, die ruim twaalf jaar vrijwilliger is geweest op ons kantoor. 
We willen haar enorm bedanken voor haar betrokkenheid en inzet. 
In november is Joke van Zutphen teruggetreden als directeur van de Stichting 
Solidair met India, vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. 
Meer dan een decennium heeft zij op een tomeloze, deskundige, nauwgezette, 
zeer betrokken en energieke wijze zich ingezet. Haar bijdrage is de voorbije 
jaren van onschatbare waarde geweest. We zullen haar missen, niet alleen 
vanwege haar kwaliteiten als directeur van het bureau of vanwege het gezicht 
dat zij van de stichting was, maar ook vanwege haar persoonlijkheid.

Na een uitgebreide sollicitatieprocedure zijn we er in geslaagd een opvolgster 
voor Joke te benoemen in de persoon van Anja Bekkers. Zij is per 1 september 
in dienst getreden.
Verder zijn we er in geslaagd een nieuwe penningmeester/bestuurslid te 
benoemen per 1 oktober, Martin de Visser. Hij heeft de portefeuille van 
Bert Bouwens overgenomen. We zijn Bert veel dank verschuldigd voor zijn 
langjarige inzet en betrokkenheid voor de allerarmsten in India. 
Van onschatbare waarde in 2020 is ook de bijdrage geweest van 
Jos van der Burght als interim penningmeester.

Alex Peters
voorzitter Solidair met India
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Nieuwe penningmeester: 

Martin de Visser

Mijn naam is Martin de Visser en dit jaar heb ik bij Abraham de mosterd 
gehaald. Ik ben geboren en getogen in Heeswijk-Dinther, ben getrouwd 
met Marga en wij hebben geen kinderen. Mijn vader en moeder hadden 
een eigen bakkerij en zo ben ik opgegroeid in een ondernemersgezin. In 
1999 zijn mijn ouders en broer gestopt met de bakkerij. Na een grondige 
verbouwing leven Marga en ik nu alweer ruim vijftien jaar erg mooi op het 
oude nest.

Na de HAVO en de middelbare hotelschool heb ik de SPD opleiding 
gedaan. Daarna ben ik gaan werken op een administratiekantoor en na 
twee jaar overgestapt naar Jumbo Supermarkten. Daar ben gegroeid 
van assistent naar hoofd administratie groothandel. Vervolgens ben 
ik overgestapt naar Sligro, waar het idee om voor mezelf te beginnen 
langzaam begon te borrelen. Vanaf september 2016 heb ik een eigen 
administratiekantoor met drie medewerkers in Heeswijk-Dinther.

Naast mijn werk, ben ik penningmeester van natuurtheater De Kersouwe, 
een openluchttheater met een capaciteit van 2.000 personen midden in 
de bossen van Heeswijk-Dinther. En onze grootste hobby’s en tevens onze 
trots zijn onze motoren, een oldtimer Honda Goldwing 1100, een Honda 
F6c en een Honda Goldwing 1800. Twee ervan heb ik zelf ‘gepimpt’ en we 
proberen zoveel als mogelijk een ritje of een motorweekend /vakantie 
te doen. 

Ik help graag en vind het interessant om me in te zetten voor de Stichting 
Solidair met India, dus ik verheug me erg op de samenwerking.

Martin de Visser
penningmeester Solidair met India
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Even kennismaken:  

Anja Bekkers

In september ben ik enthousiast gestart bij Solidair met India als opvolger 
van Joke van Zutphen, die met welverdiend pensioen gaat. Zij heeft haar 
taken en verantwoordelijkheden geleidelijk aan mij overgedragen en 
me ingewerkt in de projecten, procedures en laten kennismaken met de 
vrijwilligers, het bestuur, donateurs en relaties in India. Verderop in deze 
nieuwsbrief deelt ze haar ervaringen met ons.

Wie ben ik? Geboren en getogen in Brabant, ben ik ruim 25 jaar geleden 
verhuisd van Mierlo naar Heeswijk-Dinther, niet ver van de Abdij van 
Berne. Ik ben 56 jaar, getrouwd met Marcel en samen hebben we 
drie kinderen die studeren. Na het VWO, heb ik de HEAO afgerond. 
Vervolgens ben ik gaan werken voor internationale bedrijven in de 
food- en agribusiness op het vlak van marketing, communicatie en public 
relations. De afgelopen jaren heb ik als interim professional, freelancer 
en adviseur gewerkt voor diverse MKB bedrijven en organisaties. 
Daarnaast heb ik met veel plezier vrijwilligerswerk gedaan voor de 
hockeyclub, de oudervereniging van het gymnasium Bernrode en NIMA 
Zuid, de vereniging van marketeers. Momenteel ben ik hoofdredacteur 
van het maandblad ‘d’n HaDeejer’. 

Ik houd van het buitenleven, hardlopen en tuinieren. Ook van lezen, 
theater, kunst en cultuur. Verder ben ik altijd benieuwd naar wat mensen 
en organisaties drijft: hoe krijg je het beste naar boven? 

En nu ben ik drie dagen per week werkzaam voor de stichting. Met heel 
veel plezier ga ik deze nieuwe uitdaging aan en zie uit naar een goede 
samenwerking.

Anja Bekkers
manager Solidair met India
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Even kennismaken:  

Anja Bekkers
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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-Dinther 
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Speciale projecten
Hieronder treft u enkele projecten, waarvoor wij uw steun vragen. 
Meer weten? Op aanvraag sturen wij u een uitvoerige projectbeschrijving.

Wilt u ons financieel steunen, maak dan gebruik van het machtigingsformulier 
hiernaast. Ook kunt u 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.

Bestrijding tuberculose in dorpen rondom Jamtara, Madhya Pradesh  -  31911 
De Norbertijnen van Jamtara hebben een programma opgezet om tuberculose 
te bestrijden. Er worden zo’n 200 dorpen bezocht om te kijken of tbc aanwezig 
is. Als dit zo is, krijgen de betrokkenen medicijnen van de overheid. Zij worden 
gedurende het gehele genezingsproces voorgelicht en begeleid en als dat nodig is, 
krijgen ze ook voedingssupplementen. Zo worden besmette personen genezen en 
wordt verdere verspreiding van de ziekte voorkomen. De totale kosten voor 2021 
bedragen € 2.200,-. Er is nog een bedrag nodig van € 1.564,-

Uitbreiding school in Ghamapur, Madhya Pradesh  -  31943  
De Nirmala Medium School is in 1955 gestart met het aanbieden van onderwijs 
voor kinderen uit arme gezinnen in de omgeving. De beschikbare ruimte voor het 
bieden van onderwijs is erg beperkt. Het huidige gebouw is oud en vertoont vooral 
in de regenperioden grote gebreken. Diverse lekkages hebben ertoe geleid dat het 
gebouw in slechte staat verkeert. Om problemen als gevolg van lekkages in de 
regenperioden te voorkomen, willen ze het huidige gebouw overkappen. Tevens 
willen ze het gebouw uitbreiden met drie klaslokalen, zodat er voldoende ruimte is 
voor het (te) grote aantal studenten. De totale kosten bedragen € 23.929,-

Buitenschools onderwijs in Hansa, Jharkand  -  32304  
Deze avondopleiding is vooral bedoeld voor de schoolgaande kinderen van Hansa 
en de omliggende dorpen. Er maken 58 studenten gebruik van dit programma. 
Het is gestart met het idee dat ze thuis niet in staat zijn om te studeren of 
huiswerk te maken, omdat de huiselijke omstandigheden zich daarvoor niet lenen 
door slechte huisvesting en geen elektriciteit. Daarnaast is de kwaliteit van het 
overheidsonderwijs onder de maat. Om de kinderen toch op een bepaald niveau te 
kunnen laten studeren bieden ze de kinderen de gelegenheid om bijlessen te krijgen 
en te studeren. Hierdoor behalen ze betere resultaten op school en daarmee een 
beter toekomstperspectief. De totale kosten voor 2021 bedragen € 1.480,-. 
Er is nog nodig € 903,-
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Medische zorg Hansa, Jharkand  -  32601 
Er heerst veel malaria in dit gebied en mensen sterven, omdat ze niet tijdig 
behandeld worden wegens gebrek aan financiële middelen. Er wordt voorlichting 
gegeven om zich tijdig te laten behandelen en tegen een zeer klein bedrag worden 
medicijnen verstrekt. In noodgevallen wordt er door een zeer ervaren verpleegster 
een bezoek aan huis gebracht. De totale kosten voor 2021 bedragen € 4.310,-. 
Er is nog nodig € 2.800,-.

Onderwijsproject in Jewargi, Gulbarga, Karnataka  -  36110 
Jewargi ligt in het uiterste noorden van de deelstaat Karnataka en is een zeer 
arme, achtergebleven regio. De tribale bevolking(stammen) behoort tot de meest 
achtergestelde groepen. Veel mensen zijn werkzaam als seizoensarbeider/dagloner 
op landbouwbedrijven van grootgrondbezitters. Men is slechts gedeeltelijk in staat 
om schoolgeld te betalen. Omdat niet alle kosten uit schoolgelden kunnen worden 
betaald, dragen wij hieraan bij. De kosten voor 2021 bedragen € 15.000,-. 
Er is nog nodig € 13.107,-

Internaat jongens in Jewargi, Gulbarga, Karnataka  -  36113  
De kinderen van de kostschool, gelegen bij de Bernyschool, krijgen extra 
begeleiding in persoonlijke ontwikkeling op het gebied van gezondheid, hygiëne 
en onderwijs. De school en het internaat geven de kinderen een kans om uit hun 
achterstandspositie te komen en daarmede een betere toekomst. 
De kosten voor 2021 bedragen € 6.000,. Er is nog nodig € 5.276,-

Opvangtehuis voor 75 jongens Ernakulam, Kerala  -  38985 
Deze jongens komen uit arme gezinnen: vaders zijn vaak alcoholist, verslaafd aan 
drugs of zitten in de gevangenis. Of de vaders zijn overleden, zodat de moeder als 
weduwe achterblijft. De inkomsten zijn zeer gering. Vaak is er weinig tijd en aan-
dacht voor de kinderen en komen zij veelvuldig in aanraking met straatcriminaliteit. 
Daarom zijn de Norbertijnen van Mananthavady gestart met een opvang ter on-
dersteuning van jongens jonger dan 18 jaar. De jongens gaan naar school, de ouders 
worden begeleid, er worden vaardigheidstrainingen gegeven en er zijn programma’s 
gericht op terugkeer naar de maatschappij. Voor 2021 is nog nodig € 14.239,-

Hulp aan aidspatienten, Sembattu, Tamil Nadu  -  37587
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 2021 bedragen € 5.000,-. Er is nog nodig € 2.435,-.

Mocht er voor een bepaald project meer geld binnenkomen dan nodig is, 
dan besteden we dit aan een soortgelijk project.
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De deelstaten waarin wij 
projecten ondersteunen
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Groot hart voor de 
allerarmsten in India

Tropenjaren
Haar ogen beginnen te twinkelen: “Het waren letterlijk tropenjaren. 
Ik ben in 2009 gestart als vrijwilliger bij Solidair met India en werd in 
2010 gevraagd als directeur. Een mooie kans om mijn ervaring in het 
bedrijfsleven in te zetten voor de stichting. Mijn man overleed, dus ik 
was kostwinner voor ons gezin met twee zonen. Het werk gaf structuur, 
zin aan het leven, nieuwe contacten, inzichten en vooral veel nieuwe 
ervaringen.” Zo ging ze maar liefst twintig keer naar India: elk voor- en 
najaar bezocht ze de projecten. Gekleed in een kleurrijke salmar kameez 
had ze voor iedereen een luisterend oor. Ze keek goed om zich heen: 
hoe is de situatie ter plekke, wat zijn de plannen en voor wie, wat is 
ervan terechtgekomen en wie stuurt het project ter plekke aan? Joke: 
“Uiteindelijk gaat het om vertrouwen, weten wat je aan elkaar hebt. 
Daarbij hoort ook controle: worden de gedoneerde gelden ingezet 
voor wat is afgesproken? Wat is de bijdrage lokaal en wanneer gaat de 
overheid een duit in het zakje doen?”

Directeur Joke van Zutphen neemt afscheid

Ze werkt het liefst achter de schermen, heeft 
een goed geheugen en is lenig van geest. Voelt 
feilloos aan welke projectaanvraag past bij 
welke donateur. ’n Goede match is immers 
belangrijk voor (langdurige) betrokkenheid en 
inzet. Transparant zijn is haar credo. Voortvarend 
neemt ze vrijwilligers, bestuur, donateurs in 
Nederland en de projecthouders in India mee 
in haar gedachtegang. Haar gevoel voor humor 
maakt zware zaken licht. Ze slaat spijkers 
met koppen en als dat lukt, verschijnt er een 
stralende lach op haar gezicht. Nu neemt ze 
afscheid, ze gaat met pensioen. Hoe kijkt Joke 
(66) terug op ruim tien jaar Solidair met India?

A N J A  B E K K E R S
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Samenwerken
Waar wordt ze blij van? Joke: “In Nederland vind ik het fijn, dat ik 
altijd goed en transparant kan samenwerken met zowel vrijwilligers als 
bestuur. Plezierige, betrokken collega’s. In India word ik blij van goede 
projectcoördinatoren, want die moeten het ter plekke voor elkaar 
boksen. En dat je echt een ontwikkeling ziet, dat er mooie projecten van 
de grond komen, want daar doe je het uiteindelijk voor. Bijvoorbeeld 
de kolonies in Mananthavady. Stammen die overal werden weggejaagd, 
waren daar neergestreken in de bossen en hadden he-le-maal niets! 

We zijn begonnen met de bouw van 
een paar huisjes, hebben waterputten 
geslagen en gezorgd dat mensen hun eigen 
inkomen kunnen verdienen. Er is een crèche 
opgericht, kinderen gaan naar school en 
dat betekent dat de ouders kunnen gaan 
werken. Dus die bewoners zijn echt naar 
een hoger plan getrokken. De overheid 
stapte in, toen ze zag wat er gebeurde 

en gaf de bewoners toestemming om te blijven. Natuurlijk is dit een 
traject geweest van jaren, echt opbouwwerk naar een menswaardig en 
zelfvoorzienend leven; het geeft zo’n kick dat dit gelukt is.”

Lastig
Joke vond het een uitdaging om in India te werken: “Er is een andere 
cultuur, mensen gaan anders met elkaar om. Ik heb genoten van de 
hartverwarmende gastvrijheid. Natuurlijk zijn er ook dingen lastig. 
Zoals een projecthouder die niet op de goede plek zit, waar hij niet 
kan functioneren. 

Groot hart voor de 
allerarmsten in India

Uiteindelijk 
gaat het om 
het resultaat
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En Minister-president Modi, die door de jaren heen steeds 
fundamentalistischer wordt. Hierdoor is het moeilijker om samen te 
werken met de overheid voor niet hindoes, zoals christenen en moslims. 
Verder ontwikkelen de steden zich, maar het platteland blijft vreselijk 
achter. De leefomstandigheden voor de allerarmsten, de kastelozen en 
stammen, zijn extreem slecht. Uiteraard heb ik een hekel aan de corruptie 
in India: dat kost een hoop geld voor iedereen en maakt het lastig om 
vergunningen te krijgen. Ook het klimaat is lastig: er zijn nogal eens 
overstromingen en extreem hoge temperaturen. Ik heb zoveel dingen 
gezien die hulp behoeven, maar je bent beperkt, moet keuzes maken, 
terwijl je ziet dat de nood hoog is. Dat is natuurlijk enorm lastig.”

Kriskras
Hoe ziet je werkdag eruit? Joke: “Ik heb geen vast stramien, dingen 
lopen kriskras door elkaar heen. Alles komt samen op dit bureau, omdat 
het een relatief kleine stichting is. Dat betekent dat mijn werk heel 
gevarieerd is. In mijn hoofd verbind ik alles met elkaar en onderhoud 
de contacten met het bestuur, de vrijwilligers en de projecthouders. 
Ik coördineer de zaken op kantoor en stem alles op elkaar af. 
Dingen die niet lekker gaan, veranderen we. Ik werf donateurs en leg 
verantwoording af voor de bestede gelden. Tijdens mijn werkbezoeken 
aan India, spreek ik met mensen over de kansen en de moeilijkheden 
die ze ondervinden. Hierdoor ontstaat een vertrouwensband, waardoor 
eventuele problemen ook beter bespreekbaar worden. Daar zie ik de 
projecten met eigen ogen, zodat ik de situatie beter begrijp.”

Ik probeer 
een match te
vinden tussen 
de doelstellingen 
van de donoren 
en de projecten

16



Transparant
“Wij willen een transparante stichting zijn. Dat betekent dat we de 
donoren goed informeren, ook als projecten niet goed gaan. We 
communiceren eerlijk en duidelijk, ook in India. We werken altijd vanuit de 
behoefte ter plekke: de projecthouders komen met plannen. Uiteindelijk 
moeten zij beslissen wat het meest belangrijke is, prioriteiten stellen, 
vijfjarenplannen maken. Het initiatief ligt dus in India en wij in Nederland 
kijken of we mogelijkheden zien om dit gefinancierd te krijgen. Dat 
betekent dat wij niet vanuit kantoor bepalen, wat er moet gebeuren: wij 
faciliteren en helpen hun dromen waar te maken. Mijn dag is goed, als ik 
een donateur vind voor een project waar ik heel enthousiast over ben. Dan 
kan dat gerealiseerd worden.”

Resultaat
Uiteindelijk gaat het om het resultaat, daar is ze heel stellig in. “Dat mensen 
een fatsoenlijke huisvesting hebben, zelf inkomen kunnen genereren en 
kinderen naar school kunnen, waardoor er betere toekomstperspectieven 
ontstaan. De stichting heeft nogal wat scholen gebouwd, waardoor 
tienduizenden kinderen onderwijs kunnen volgen en gehandicapten zich 
kunnen ontwikkelen. Het stimuleren en begeleiden van vrouwengroepen, 
zorgt voor zelfbewustzijn en economische zelfstandigheid. Door zich te 
verenigen, kennis en ervaringen uit te wisselen en samen een spaarpotje 
te maken, zijn ze niet meer afhankelijk van geldwoekeraars. En wat ik ook 
enorm belangrijk vind: 100 % van het gedoneerde geld aan de stichting 
komt in India terecht.” 
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Gerealiseerde projecten in 2020
 
Dankzij uw hulp zijn de volgende projecten gerealiseerd via Solidair met India. 
Duizenden zeer arme mensen hebben ondersteuning gekregen op hun weg naar 
een menswaardig bestaan. 

Afgeronde projecten

Jamtara/Jabalpur
• Renovatie woningen in dorpen, 

Jamtara
• Smart classes school, Keolari
• Omheining school, Keolari
• Bouw abdijkerk, Jamtara

Karnataka
• Opvang jongeren die met justitie 

in aanraking zijn geweest Echo, 
Bangalore

• Bouw 10 woningen, NR Pura
• Inkomensgenererende activiteiten, 

NR Pura
• Beroepsopleiding 10 meisjes, 
 NR Pura 

Jharkand
• Bouw klaslokalen en administratief 

blok, Hansa
• Keuken en eetzaal voor kostschool, 

Hansa

Tamil Nadu
• Slaan van een waterput, Trichy

Kerala
• Ondersteuning vrouwengroepen, 

Mananthavady
• Opzetten konijnenfokkerij, 

Mananthavady
• Opzetten productie-unit yoghurt en 

boter, Mananthavady
• Beroepsopleiding 10 jongeren, 

Mananthavady
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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
• Educatie migranten- en 

plattelandskinderen, Indore
• Verbeteren positie vrouwen, 

Indore
• Verpleegstersopleiding, Indore
• Gezondheidszorg, Pipri

Jharkand
• Bijdrage in kosten 

jongenskostschool, Hansa/Khunti
• Avondlessen, Hansa/Khunti
• Ondersteuning medische post, 

Hansa/Khunti
• Ondersteuning lopende kosten 

scholen, Hansa en Bande
• Inkomensgenerende activiteiten, 

Hansa/Khunti

Uttar Pradesh
• Bijdrage voor kostschool voor 

jongens, Indara
• Bijdrage voor kostschool voor 

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

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

Hardoi villages, Lucknow

Maharashtra
• Buitenschools onderwijs, Pune
• Hulp en gezondheidszorg voor 

ouderen in sloppenwijken, 
Mumbai

• Buitenschools onderwijs kinderen 
in sloppenwijken, Mumbai

Karnataka
• Bijdrage in kosten Bernyschool en 

het meisjes- en jongensinternaat, 
Jewargi

• Buitenschools onderwijs, Jewargi
• Ondersteuning vrouwengroepen, 

NR Pura
• Vervoer naar school en aanschaf 

uniformen, NR Pura
• Mobiele naaicursussen, NR Pura

Kerala
• Opleiding ongeletterde 

kinderen van tribale kolonies, 
Mananthavady 

• Dagopvang, begeleiding en 
onderwijs gehandicapte kinderen, 
Kasaragod

• Ondersteuning  vrouwengroepen, 
Mananthavady

• Opvang van jongens die met 
justitie in aanraking zijn geweest, 
Ernakulam

Tamil Nadu
• Hulp aan aidspatiënten, 

Sembattu
• Sociale activiteiten, Sembattu
• Bijdrage in kosten voor school en 

kostschool, Thiruvettriyur
• Werkgelegenheidsproject, 

Sempatti
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