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De tweede coronagolf trof India hard dit jaar. Door de lockdown en de reisbeperkingen 

konden we de projecten niet bezoeken en ter plekke overleggen met de projecthouders. 

Gelukkig kon ik online op reis: via Zoom zag en sprak ik de coördinatoren. Ze praatten 

me bij over de actuele gang van zaken en gaven me een rondleiding op hun locatie met 

de mobiele telefoon. Dat hielp enorm om de vinger aan de pols te houden en onze 

donateurs in Nederland hierover bij te praten. 

In deze nieuwsbrief doen we dat ook. Zo laten we u zien welke meerjarige projecten 

we met uw giften ondersteunen en welke eenmalige projecten we dit jaar gerealiseerd 

hebben. Belangrijk was de beslissing van het bestuur om een flink bedrag beschikbaar 

te stellen voor Covid-19 Noodhulp. Onze projectcoördinator in India Fr. Xavier, deelt 

zijn persoonlijke ervaringen en we laten u zien waaraan de noodhulp precies is besteed.

Dankzij uw bijdrage en de enorme inzet en doortastendheid ter plekke, hebben we 

de hoogste nood op en rond onze projecten kunnen verlichten. Gelukkig zijn vanaf 

september de scholen weer geopend en we hopen met heel ons hart dat het de goede 

kant op blijft gaan. Zodat de kinderen onderwijs kunnen volgen, maatschappelijk 

werkers weer op pad kunnen naar de allerarmsten in de sloppenwijken van de stad en 

in de rimboe op het platteland. Om ze te helpen zichzelf te kunnen redden in het leven 

via scholing, training, gezond eten en leven, coöperatie, microkredieten. En uiteindelijk 

zelfvoorzienend te worden door zelf inkomen (te leren) verdienen.

Wij wensen u veel leesplezier!

Anja Bekkers, directeur

Overleven
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Het kind van Kerstmis blijkt elk jaar weer opnieuw in 

staat het beste in ons mensen naar boven te halen. Het 

vertedert ons en maakt ons daardoor zachter. Het is dan 

ook opvallend en bijzonder, dat Kerstmis zo ongeveer 

nog het enige Christelijke feest is dat we met zeer velen 

– mensen binnen en buiten de kerken – vieren. Het kind 

van de kerstnacht blijkt een groot gehalte aan welkom 

te hebben. Mensen maken plaats voor het nieuwe leven 

in hun hart. ‘Welkom op aarde, welkom in ons leven’ 

hoor en zie je ze als het ware zeggen.

Maar daar zit misschien ook wel een probleem. Zoveel 

kinderen zijn niet welkom in deze wereld. Zoveel kinde-

ren worden bedreigd of vervolgd. Zoveel kinderen wor-

den verwaarloosd, mishandeld of achtergesteld. En niet 

alleen kinderen. Deze wereld biedt de meeste mensen 

geen of nauwelijks beschutting of veiligheid. Want ook 

op de deur van het hart van de wereld hangt een bordje 

‘bezet‘. Dat hart is bezet door oorlog, door angst van-

wege corona en de klimaatcrisis, bezet door belangen 

van bovenbazen, bezet om angst om tekort en al die 

andere dingen waardoor veel deuren op slot gaan.

Wat zou het toch mooi zijn, als de boodschap van het 

kerstkind de deur van onze wereld eindelijk open zou 

doen gaan. Dat deze wereld echt die veilige, geborgen 

plek wordt, waar mensen tot hun recht kunnen komen. 

Waar kinderen weer met de nieuwsgierige ogen van een 

kind mogen kijken en niet met ogen vol angst, pijn of 

leegte.

Mag de vreugde om het nieuwe leven van Kerstmis ons 

inspireren om vrede, vreugde en nieuwe zin toe te voe-

gen aan de wereld van vandaag.

Gezegende kerstdagen en een gelukkig en gezond 2022.

Abt Denis Hendrickx o.praem.

De liefde 
van 

Kerstmis
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Hoe kijkt de Indiase coördinator van onze projecten terug 

op 2021? Dat vragen we aan Fr. Francis Xavier o.praem. 

In de negen jaar dat hij met ons samenwerkt, zorgt 

Covid-19 voor de meest ellendige omstandigheden, waar 

iedereen in India onder te lijden heeft.

“Begin 2021 hoopte ik dat de pandemie snel voorbij zou zijn. Plotseling piekte ech-

ter in april het besmettingspercentage. We hadden maar liefst 4 miljoen gemelde 

besmettingen en dat groeide met 4.000 per dag. De situatie was grimmig en alar-

merend. Van april tot juni was ik getuige van de ongelooflijke ellende en het lijden 

als gevolg van de tweede Covid-19 golf in India. Zelfs de landelijk gelegen dorpen 

werden niet gespaard.”

Dierbaren verloren
Bracht de eerste golf in 2020 economische problemen met zich mee, de tweede golf 

trof mannen en vrouwen van middelbare leeftijd, kostte veel levens én vergrootte 

de werkloosheid. Miljoenen mensen waren op zoek naar zuurstof en ziekenhuisbed-

den. Daarmee werd het gezondheidszorgsysteem in India op de proef gesteld als 

nooit tevoren.

Fr. Xavier: “Het ergste is, dat we allemaal dierbaren en geliefden hebben verloren. 

Mensen die ik goed ken, bezweken. Enkele van onze projecthouders, maatschappe-

lijk werkers en ook ikzelf werden besmet met Covid, waardoor we moesten stoppen 

met werken. Het waren moeilijke, angstige dagen, waarin we worstelden met onze 

gezondheid en niet in staat waren om op pad te gaan om ons sociale werk te doen.”

“Tweede golf 

Covid-19 treft 

India hard”
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Geen eten
De coronapiek en de lockdown vielen samen met het 

vakantieseizoen in India, waarin er normaal gesproken veel 

sociale activiteiten zijn. Fr. Xavier: “Veel geplande huwelijken 

werden uitgesteld of afgeblazen, waardoor de mensen 

nog meer ellende kregen. De werkloosheid was op zijn 

hoogtepunt. De middenklasse en de dagloners hebben het 

meest geleden, omdat ze zich niet meer mochten verplaatsen 

en geen inkomen konden verdienen. Het werd zelfs moeilijk 

om aan voedselgranen te komen, omdat mensen niet 

genoeg geld hadden om eten te kopen. Bovendien was het 

hartverscheurend, dat mensen niet naar het ziekenhuis konden 

gaan voor behandeling vanwege gebrek aan gezondheidszorg 

en financiële problemen.

Kortom: er heerste een gevoel van hulpeloosheid onder onze 

sociale werkteams. Humanitaire crises die we in het verleden 

het hoofd moesten bieden, beperkten niet onze bewegingen 

en interventies, terwijl de Covid-pandemie dat wel deed. 

Daarom konden we op dat moment geen contact leggen met 

de mensen die hulp hard nodig hadden. Heel frustrerend.”

Vaccinatie
De piek daalde eind juni 2021 en intussen is de regering van 

India rigoureus begonnen met haar vaccinatieprogramma. 

Mensen die hun familieleden en vrienden zagen lijden, laten 

zich vaccineren. Fr. Xavier: “Stap voor stap zijn we begonnen 

met onze Covid-hulpverleningsactiviteiten. We geven 

voorlichting en delen voedselpakketten uit aan de allerarmste 

families. We zorgen voor voedzaam eten, supplementen, 

mondkapjes, ontsmettingsmiddel en medicijnen voor Covid-

patiënten. Mensen zijn zo dankbaar, daar worden we blij van.”

Financiële steun
“Zonder de financiële steun van Solidair met India hadden 

we de hulpverleningsactiviteiten niet kunnen uitvoeren. De 

stichting is zeer betrokken geweest, waardoor we mensen die 

dringend hulp nodig hadden, konden helpen op een moment 

dat het meest nodig was. Namens alle begunstigden in India 

wil ik het bestuur, de directeur, de vrijwilligers, de loyale 

partners en alle mensen die een financiële bijdrage hebben 

geleverd, oprecht danken voor het ondersteunen van de 

activiteiten. Moge God u zegenen met een goede gezondheid 

en geluk.”



De buitengewone situatie door de Covid-19 pandemie vroeg dit jaar om een 

buitengewone extra bijdrage. Daarom heeft het bestuur van Solidair met India in 

juni besloten om noodhulp te geven, uitgaande van de doelgerichte plannen die we 

hebben ontvangen uit alle regio’s waar we actief zijn. 

In totaal hebben we e 220.000 verdeeld over e 145.000 voor de doorbetaling 

van 50 % van de salarissen van scholen voor vier maanden en e 75.000 voor 

diverse hulpverleningsprojecten.

Covid-19 Noodhulp 2021
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                                      Hiermee helpen we:

 767 Onderwijzend en ondersteunend 

personeel en hun gezinnen op 23 scholen.

 2.010 Gezinnen met voedselpakketten 

(maandrantsoenen).

 14.050 Mensen met maaltijden.

 450 Patiënten in ziekenhuizen met voedzaam 

eten gedurende 30 – 60 dagen.

 650 Gezinnen met maskers, handschoenen, 

ontsmettingsmiddelen.

 5.000 Mensen met zuurstofmeting, medicatie 

en vaccinatie.

 500 Tribale vrouwen voorzien van 

basiskleding.

 22.500 Mensen die voorlichting krijgen over 

Covid-19 preventie en vaccinatie.

Bovendien zorgen we voor:
•	 Studiemateriaal voor online lessen 

thuis..

•	 Toegang tot levensreddende 

gezondheidsdiensten.

•	 Voedingssupplementen voor corona-

herstellende patiënten.

•	 Beschermende kleding voor 

hulpverleners.

•	 Zuurstofmeters voor 35 dorpen.

•	 Aanpassen van schoolbus voor 

ambulancedoeleinden.

•	 Aanpassen van schoolgebouw voor 

patiënten die thuis niet kunnen 

herstellen.

•	 Hulp bij begraven van dierbaren.

Bent u in de gelegenheid om 

bij te dragen aan de Covid-19 Noodhulp 

via Solidair met India? 

U kunt rechtstreeks een bedrag 

overmaken naar

IBAN N18 RABO 0120 110 660

t.n.v. Stichting Solidair met India 

o.v.v. projectnummer 30004.
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Doneer direct



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 per post sturen naar:

Stichting Solidair met India

Abdijstraat 49a

5473 AD  Heeswijk-Dinther 

Euro-incassomachtiging sepa
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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 op 

pagina 11 of maak rechtstreeks een bedrag over naar IBAN N18 RABO 0120 110 660 

t.n.v. Stichting Solidair met India o.v.v. het projectnummer. 

Geitenhouderij voor 20 gezinnen, NR Pura - 36928
Via dit project worden geiten verstrekt aan 20 vrouwen die daarmee extra inkomen 

verdienen voor hun gezin. Na een jaar moeten ze een nieuw geboren lam aan een an-

der gezin geven. Daarmee zorgt deze investering voor jarenlange continuïteit: steeds 

meer leden van de zelfhulpgroepen kunnen zelf voor melk en vlees zorgen. Dit voed-

zame eten draagt bij aan een betere gezondheid van hun kinderen. 

De totale kosten voor 2022 zijn € 5.100,-. Er is nog een bedrag nodig van € 4.174,-

Bestrijding tuberculose in dorpen rondom Jamtara - 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 

€ 2.400,-. Er is nog een bedrag nodig van € 1.744,-

Onderwijs in Ghamapur - 31943 
De Nirmala Medium School is in 1955 gestart met het aanbieden van onderwijs voor 

kinderen uit straatarme gezinnen in de omgeving. Sindsdien hebben duizenden jongens 

en meisjes er leren lezen en schrijven, kennis opgedaan en een goede persoonlijkheid 

gevormd. Door de Covid-19 lockdown zijn er geen school- en examengelden 

binnengekomen en is het lastig om de lopende kosten van de school te betalen. 

Met dit project krijgen de onderwijzers en stafleden een fatsoenlijk salaris, zodat 

ze hun gezin kunnen onderhouden en de kinderen kwalitatief goede lessen krijgen. 

De kosten voor 2022 zijn € 32.670,-. Er is nog een bedrag nodig van € 16.550,-

Speciale projecten
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Seniorenproject in sloppenwijk Mumbai - 35910
Inwoners van Bandra East hebben weinig tot geen inkomsten en zijn erg kwetsbaar. 

Oudere mensen worden verwaarloosd en moeten medische zorg ontberen. Via dit 

project wordt jaarlijks voor 50 senioren de hygiëne en gezondheidszorg verbeterd. 

Zij krijgen voorlichting over voedselveiligheid, voedzaam eten wordt verstrekt en 

(indien nodig) medicijnen. De kosten voor 2022 zijn € 4.850,-. Er is nog een bedrag 

nodig van € 3.100,-

Huisjes voor vier gezinnen in Jabalpur - 31946
Door dit project kunnen vier gezinnen een woning bouwen. Momenteel wonen ze in 

gehuurde huizen, die in zeer slechte staat verkeren. Geld voor de bouw van een huis 

is er niet: het zijn dagloners, die afhankelijk van het seizoen en het werkaanbod een 

zeer laag inkomen verdienen. Doel is voor deze gezinnen een gedegen onderkomen te 

realiseren dat veiligheid biedt in extreme klimaatomstandigheden, zoals de jaarlijkse 

moesson. De begunstigden zijn vanaf het begin van het project verantwoordelijk 

voor de planning, brengen zelf de grond in waarop de woning wordt gebouwd, 

betalen een deel van de kosten en leveren arbeid. De kosten zijn € 19.125,-. Er is nog 

nodig € 5.190,-

Werkgelegenheid in de dorpen van het Hardoi district - 33506
De Ursulinenzusters bieden hulp aan 12 dorpen in het Hardoi district. Er is 

analfabetisme, de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen is groot en er is weinig 

kennis op het gebied van hygiëne. Voor vrouwen zijn er zelfhulpgroepen opgericht, 

waar inkomensgenererende activiteiten plaatsvinden. Vrouwen worden bewust 

gemaakt van hun rechten en krijgen voorlichting over gezondheidszorg, begeleiding 

in de zwangerschap en kinderen worden ingeënt. Tevens wordt er buitenschools 

onderwijs gegeven. De kosten voor 2022 zijn € 3.860,-. Er is nog een bedrag nodig 

van € 2.750,-

Ontwikkeling bewoners sloppenwijken Indore - 34910
In de arme en achtergestelde bevolkingsgroep is het vooral slecht gesteld met de 

positie van vrouwen. Ze zijn ongeletterd en hebben vaak geen onderwijs gehad. Het 

project richt zich op de verbetering van de gezondheid, onderwijs en werkgelegen-

heid. Via zelfhelpgroepen wordt ingezet op het verbeteren van de positie van vrou-

wen. Zij worden getraind en gaan vervolgens aan het werk, zodat het inkomen en de 

sociale status van hun gezin verbetert en ze economisch onafhankelijk worden. 

Er is nog nodig € 16.600,-

S O L I D A I R  M E T  I N D I A  |  13



Mobiele naaicursussen NR Pura - 36911
De mensen in de regio NR Pura zijn erg arm. Velen van hen zijn dagloners of boeren 

die op hun kleine stukje land werken. Met het minimumloon en het lage inkomen 

uit de landbouw moeten de mensen zich zien te redden. De mobiele naaicursussen 

kunnen plattelandsvrouwen in hun eigen dorp volgen. Daarna zijn ze in staat om 

een inkomen te verdienen, wat ze zelfstandig maakt en ze weer hoop en energie 

krijgen om te werken aan een betere toekomst. De totale kosten voor 2022 bedragen  

€ 1.930,-. Er is nog een bedrag nodig van € 1.495,-

Dagopvang en therapie gehandicapte kinderen, Kasaragod - 38969
Kasaragod ligt in Kerala en is een achtergebleven gebied met veel cashew-

plantages. In het verleden werd met een helikopter landbouwgif (endosulfaan) 

gestrooid. Hierdoor is een groot aantal kinderen misvormd of ziek geboren. 

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 gebrek aan financiële middelen. Dit gaat soms zo ver dat kinderen worden 

verstopt voor de buitenwereld en nauwelijks worden verzorgd. De afgelopen 

tien jaar is dagopvang georganiseerd en vorig jaar is een nieuwe school gebouwd, 

waar ze fysiotherapie, spraaktherapie, begeleiding, opvang en maaltijden krijgen.  

De jaarlijkse kosten zijn € 14.520,-. Er is nog een bedrag nodig van € 13.000,-

Hulp aan aidspatiënten, Sembattu, Tamil Nadu - 37587
De overheid helpt aidspatiënten door het verstrekken van medicijnen en rijst. Dit is 

echter niet voldoende. Via dit project worden de meest schrijnende patiënten 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 2022 bedragen € 5.000,-. Hiervoor is nog nodig € 3.725,-.

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 seizoenarbeider/dagloner 

op landbouwbedrijven van grootgrondbezitters. Men is slechts gedeeltelijk in staat 

om schoolgeld te betalen. Omdat niet alle schoolgelden kunnen worden betaald, 

dragen wij hieraan bij. De kosten voor 2022 bedragen € 15.000,-. Er is nog nodig  

€ 13.400,-

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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Dit jaar hebben er een aantal belangrijke wijzigingen plaatsgevonden. 

Zo hebben we afscheid genomen van Ger Marien en Joop Braamse, die 

zich vele jaren hebben ingezet als vrijwilliger op het gebied van finan-

ciën respectievelijk ICT. We willen hen hartelijk bedanken voor hun 

betrokkenheid en inzet: zij hebben de stichting enorm geholpen bij de 

dagelijkse werkzaamheden. Ook heten we Rien Verkuijlen welkom, die 

voortaan de ICT taken verzorgt.

In februari is Alex Peters om gezondheidsredenen terugtreden als voor-

zitter van de Stichting Solidair met India. De afgelopen vijf jaar heeft 

hij zich met grote betrokkenheid ingezet voor onze Stichting, letterlijk 

met hart en ziel. Hij heeft de projecten in India bezocht, waardoor hij 

een goed beeld kreeg van wat er ter plekke nodig is en nam dit mee in 

zijn overwegingen. De afgelopen maanden misten wij zijn relativerende 

en prikkelende opmerkingen, zijn gedegen manier van het leiden van de 

bestuursvergaderingen en natuurlijk zijn humor.

In de periode van februari tot september was Henk Kappen actief als in-

terim voorzitter en gezamenlijk hebben we gezocht naar een goede op-

volger. Deze hebben we gevonden in de persoon van Antoine Wintels, 

die in september is gestart als voorzitter. Hij ziet uit naar een goede 

samenwerking met iedereen die bij de stichting betrokken is. 

Bestuurszaken

‘Iedereen recht op uitzicht’
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Mijn naam is Antoine Wintels. Sinds september mag ik voorzitter zijn van de Stichting 

Solidair met India. Ik volg Alex Peters op die deze taak vijf jaar met veel toewijding 

heeft uitgeoefend. Samen met de andere bestuursleden, met onze directeur Anja 

Bekkers en het team van actieve vrijwilligers hoop ik met volle inzet bij te dragen aan 

de missie van onze Stichting. Dit in sterke verbondenheid met de Norbertijnen van 

de Abdij van Berne en met de steun, financieel en moreel, van verschillende trouwe 

partners.

Mijn geboorteplaats is Sambeek waar ik opgroeide in een middenstandsgezin. Ver-

volgens ben ik op jonge leeftijd met de familie verhuisd naar het Noord-Limburgse 

Sevenum. Na het Peelland College in Deurne heb ik in Nijmegen het doctoraal exa-

men Sociale Geografie behaald met als bijvak Geografie van de ontwikkelingslanden. 

Direct na mijn studie ben ik verhuisd naar Venray en gaan werken in Maastricht en 

vervolgens bij de Kamer van Koophandel in Venlo. Na 17 jaar heb ik de stap gezet om 

te gaan werken bij de SNS Bank. De laatste 10 jaar voor mijn pensioen heb ik gewerkt 

in het middelbaar beroepsonderwijs, bij het Summa College in Eindhoven. 

Nog altijd woon ik in Venray samen met Toos met wie ik inmiddels 37 jaar getrouwd 

ben. We hebben vier kinderen. Begin 2020 zijn we met pensioen gegaan om meer tijd 

te kunnen besteden aan onze zes kleinkinderen. Ik heb nu tijd voor mijn hobby’s en 

extra tijd om maatschappelijk actief te blijven. Na mijn jarenlange inzet voor onder 

andere ruitersport voor mensen met een beperking, kan ik nu actief aan de slag voor 

India. Daarmee geef ik concreet invulling aan mijn motto ‘Iedereen recht op uitzicht’.

Nieuwe voorzitter:

Antoine Wintels
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Jaarrekening 2020

De jaarrekening 2020 is door het bestuur vastgesteld 

in de vergadering van 23 september 2021. Ons 

accountantskantoor De Beer te Tilburg heeft hiervoor  

een beoordelingsverklaring afgegeven.

Het boekjaar 2020 werd afgesloten met een positief resultaat (winst) 

van € 1.000. Dat resultaat is als volgt ontstaan.

Baten uit eigen fondsverwerving voor afgesloten projecten     912.500

Overige baten (o.a. bijdragen in de algemene kosten en nalatenschappen) 16.000

Totaal van de inkomsten     928.500

Besteed aan afgesloten projecten   893.000

Kosten organisatie  83.500

Totaal van de uitgaven    976.500

Negatief tussensaldo     48.000

Saldo financiële baten en lasten (dit jaar positieve rendementen)      98.000

Positief saldo (winst) over het totale boekjaar         1.000

Gedurende 2020 hebben wij 110 projecten financieel ondersteund, waarvan er 20 

geheel zijn afgewerkt en er op 31 december 2020 dus nog 90 doorliepen.

De volledige tekst van het jaarverslag en alle jaarcijfers met toelichting 

kunt u vinden op onze website www.solidairmetindia.nl

Martin de Visser, penningmeester
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Uw bijdrage is enorm belangrijk om de komende  

jaren India te kunnen blijven steunen. Dat kan via 

IBAN N18 RABO 0120 110 660 onder vermelding  

van Stichting Stichting Solidair met India.  

Schenken  Nalaten

Periodieke gift

Als u jaarlijks of vaker geld wilt geven aan Solidair met India, kunt u dat doen via een 

periodieke gift. Dit kan via een onderhandse overeenkomst. Het voordeel hiervan 

is, dat u deze kunt aftrekken van de belasting en er geen minimum of maximum 

bedrag voor geldt. De enige voorwaarde is dat u gedurende minimaal vijf jaar een 

vast bedrag schenkt en dit vooraf vastlegt in een schriftelijke overeenkomst. 

Wanneer u ons periodiek steunt, weten we welke inkomsten we op langere termijn 

kunnen verwachten. Dat geeft stabiliteit in de inkomstenstroom en dat is een groot 

voordeel bij de planning van ons werk. Kortom: een periodieke gift is gunstig voor u 

én voor de stichting.

Een schriftelijke overeenkomst met Solidair met India is eenvoudig te regelen. 

Bel even of stuur een e-mail naar info@solidairmetindia.nl en wij zenden u een 

overeenkomst toe.

Nalaten
Ook nalatenschappen zijn een belangrijke, bijzondere inkomstenbron. Voor u als 

donateur is het een mooie manier 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 nemen in uw testament als 

erfgenaam. Wilt u hier meer informatie over, dan kunt u contact met ons opnemen 

via tel. 0413 – 296 384 of info@solidairmetindia.nl
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Met uw hulp hebben we dit jaar weer bijzonder nuttige projecten kunnen onder-

steunen. Zo zijn de scholen in Ghamapur, Jamtara, Keolari, Hansa en Kasaragod 

uitgebreid met extra klaslokalen, een overkapping, vaklokalen voor natuur- en 

scheikunde, bibliotheek, toiletten, meubilair en computers. Bovendien wordt mo-

menteel een nieuw opleidingscentrum gebouwd voor hotelmanagement in Banga-

lore. Hier worden straatkinderen opgeleid met een baangarantie, zodat ze in een 

andere sociale omgeving terecht komen en een inkomen verdienen: voor zichzelf 

kunnen zorgen. Ook zijn er huisjes gebouwd voor arme gezinnen in Jabalpur, Ghosi 

en NR Pura, zodat zij een veilig en waterdicht dak boven hun hoofd hebben.

Verder hebben we geïnvesteerd in inkomensgenererende projecten, zoals uit-

breiding van winkelassortiment, machines voor arme boeren, een organische 

wormencomposteerunit voor vrouwen, een zintuigenlab voor gehandicapte kin-

deren, bananenchips productie units in 6 dorpen en een winkel voor goedkope 

dameskleding.

Ook is er een nieuwe beroepsopleiding voor jongeren opgezet in de sloppen-

wijken van Mumbai, waardoor ze de juiste vaardigheden leren voor autorijden, 

kleding maken, schoonheidsspecialiste en retail marketing.

Hiernaast ondersteunen we lopende projecten op het gebied van onderwijs, 

training van vaardigheden, naaicursussen en een verpleegstersopleiding in Indore.

Centraal staat het verbeteren van de positie Dalits (kastelozen) en Tribals 

(stammen): zelfredzaamheid van vrouwen en meisjes, dagopvang en 

therapie voor gehandicapte kinderen, opvang van jongens die met justitie 

in aanraking zijn geweest, gezondheidszorg en medische posten op het 

platteland, werkgelegenheidsprojecten, maatschappelijk werk, sociale hulp en 

bewustwordingsprogramma’s voor de allerarmsten.

Projecten in 2021
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Gerealiseerde 
projecten in 2021

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.

Afgerond
Madhya Pradesh - Jabalpur / Jamtara
•	 Armoedebestrijding door inkomensgenererende 

 projecten voor 8 gezinnen

•	 Huisjes voor vier arme gezinnen

•	 Laboratoria en podium voor Holy Cross School

•	 Drie klaslokalen en spanten overkapping voor 

 Nirmala school, Ghamapur

•	 Inventaris laboratoria en bibliotheek St. Norbert 

 school, Keolari

Madhya Pradesh - Indore
•	 Beroepsopleiding jongeren

•	 Educatie migranten- en plattelandskinderen

Jharkand - Hansa
St. Norbert School

•	 Bouw klaslokalen, administratieve ruimte en toiletten

•	 Meubilair en computers

•	 Renovatie toiletten internaat

Uttar Pradesh - Ghosi
•	 Huisje voor het gezin van mr. Tippu

Karnataka - NR Pura
•	 Bouw opleidingscentrum hotelmanagement voor jongens 

die in aanraking zijn geweest met justitie

•	 Ondersteuning boeren met het telen van bananen, yam, 

gember, tapioca en pepers

Tamil Nadu - Ooty
•	 Studiehulp Leena Mary.

•	 Machines en hulpmiddelen voor arme boeren

•	 Organische wormencomposteer unit voor vrouwen

Kerala
Gehandicapte kinderen, Kasaragod:

•	 Fysiotherapie aan huis

•	 Zintuigenlab in klaslokaal

•	 Schoolbus

•	 Stroomaggregaat

Inkomensgenererende activiteiten, Mananthavady:

•	 Opzetten winkel voor eenvoudige en 

 goedkope dameskleding

•	 Bananenchips productie units voor zes dorpen
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Meerjarig

Madhya Pradesh - Jabalpur / Jamtara
•	 Training Projecthouders

•	 Buitenschools onderwijs

•	 Beroepsopleiding jongeren

•	 Hoger onderwijs voor jongeren

•	 Lopende kosten Nirmala school

•	 Hulp aan tuberculose patiënten

Madhya Pradesh - Indore
•	 Opzetten vier beroepsopleidingen voor jongeren

•	 Educatie migranten- en plattelandskinderen

•	 Verbeteren positie vrouwen en meisjes in de sloppen-

wijken en in de omringende dorpen

•	 Verpleegstersopleiding

•	 Gezondheidszorg dorpen platteland

Jharkand - Hansa/ Khunti / Bande
•	 Inkomensgenererende activiteiten

•	 Lopende kosten scholen en internaat

•	 Buitenschools onderwijs

•	 Ondersteuning medische post

Uttar Pradesh - Indara / Mirpur / Ghosi
•	 Bijdrage kosten internaat voor meisjes en voor jongens

•	 Lopende kosten scholen

•	 Buitenschools onderwijs

•	 Maatschappelijk werk en sociale hulp

•	 Bijdrage aan medische post

•	 Gezondheidszorg, onderwijs en inkomensgenererende 

activiteiten in 16 dorpen in het Hardoi district, Lucknow

Maharashtra - Mumbai (sloppenwijken)
•	 Gezondheidszorg en hulp voor ouderen 

•	 Vaardigheidstrainingen op mbo-niveau

•	 Buitenschools onderwijs voor kinderen 

•	 Avondschool in Pune

Karnataka - NR Pura
•	 Ondersteuning vrouwengroepen

•	 Mobiele naaicursussen

•	 Buitenschools onderwijs

•	 Bijdrage kosten Bernyschool, het meisjes- 

 en jongensinternaat, Gulbarga

Tamil Nadu - Sempatti
•	 Gezondheidszorg hiv/aids patiënten

•	 Buitenschools onderwijs

•	 Medische post

•	 Werkgelegenheidsproject voor vrouwen

•	 Bijdrage school en internaat, Thiruvettriyur 

Kerala
•	 Opleiding ongeletterde kinderen tribale kolonies, Godavari

•	 Dagopvang en onderwijs gehandicapte kinderen, Kasaragod

•	 Opvang van jongens die met justitie in aanraking zijn 

geweest, Ernakulam



Stichting Solidair met India
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