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Met deze Nieuwsbrief willen wij u 

informeren over het werk van de 

Stichting Solidair met India

Hoofdredacteur   Anja Bekkers 

Eindredactie   Ad van Schijndel en Joke van Zutphen

Wilt u meer weten? 

Kijk op de website, bel of mail ons: 

T 0413 - 296 384 / 299 209

E info@solidairmetindia.nl

I  www.solidairmetindia.nl

Giften graag onder vermelding van het 

nummer van het betreffende project: 

t.n.v. Stichting Solidair met India

IBAN NL18 RABO 012.01.10.660

Deze stichting heeft de ANBI status
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Ook in India begint het leven weer een beetje te lijken op de 

periode voor corona. Gelukkig zien we kinderen terugkeren naar 

school en kunnen ze weer kind zijn: leren, spelen, zonder honger 

en met de juiste aandacht. Weg uit de eenkamerwoning waar 

het sappelen is om elke dag te overleven. 

De naschoolse bijlessen zijn weer opgestart, om de kinderen van Dalits en Tribals zodanig 

bij te spijkeren dat ze de lessen op scholen kunnen bijbenen. Er is volop belangstelling voor 

de beroepsopleidingen voor taxichauffeur, elektricien, kleermaker en schoonheidsspecialist. 

En binnenkort start de nieuwe opleiding professionele videoproductie. Na afloop kunnen ze 

direct aan het werk, verdienen een inkomen en bouwen ze aan hun toekomst. 

Een prachtige ontwikkeling is het werkgelegenheidsproject voor gehandicapte 18-plussers dat 

in Kasaragod van start gaat. Een duurzaam vervolg op de speciale school, waar ze de kans 

krijgen om zichzelf van jongs af aan te ontwikkelen via spraakles, fysiotherapie en training. 

Dankzij u als donateur, steunen we bovendien de deelname van kasteloze jong volwassenen 

aan hogere beroepsopleidingen. Dit biedt hen een unieke kans om hun eigen leven en dat van 

hun familie te verbeteren.

De sociale hulpverleners mogen weer de sloppenwijken in en de afgelegen dorpjes bezoeken. 

Ze geven voorlichting over hygiëne, voedzaam eten, gezondheidszorg etc. Bijzonder effectief 

zijn de zelfhulpgroepen voor vrouwen, die ze daar opzetten en ondersteunen met raad 

en daad. Daarmee komen de vrouwen in aanmerking voor microkrediet en kunnen ze hun 

eigen winkeltje, kleermakerij of geitenhouderij beginnen en een bijdrage leveren aan het 

gezinsinkomen. 

Zelf zie ik uit naar het bezoeken van de projecten in oktober. Want online overleg is fantastisch, 

foto’s, filmpjes en rapportages ook, maar er gaat niets boven persoonlijk contact. 

Wij wensen u veel leesplezier!

Anja Bekkers, directeur

Terug naar school
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In 2008 strijken rondtrekkende stammen neer in de bossen vlakbij de priorij van Mananthavady in 

Kerala, India. Aan de rivieroever raakt Father Jose Chempu met ze aan de praat. Als hij meeloopt  

naar hun tijdelijke hutjes in de rimboe, ziet hij onder welke erbarmelijke omstandigheden ze leven.  

Hij besluit te gaan helpen.

Fr. Jose: “In de bossen is helemaal niets, dus ze hadden geen 

onderdak, geen voedsel en de kinderen gingen niet naar school. 

Een onveilige situatie met de stromende moessonregens en door 

het gebrek aan hygiëne veel kans op gezondheidsproblemen.” 

In overleg met de mensen in de kolonies, heeft hij en zijn 

team stap voor stap gezorgd voor onderwijs en leermiddelen 

voor de kinderen, zodat ze kunnen leren lezen en schrijven, 

hun eigen kwaliteiten en potenties ontdekken en zich sociaal 

ontwikkelen in relatie met de dorpsgemeenschap. Na tijdelijke 

oplossingen zoals dekzeilen als afdak, zijn er huisjes gebouwd, 

sanitaire voorzieningen aangelegd en putten geslagen, waardoor 

ze beschikken over schoon drinkwater. Uiteraard ging daar 

veel overleg aan vooraf met de lokale overheid, die de grond 

uiteindelijk beschikbaar stelde aan de stammen.

Fr. Jose: “Daarnaast is het belangrijk dat deze mensen zelf een 

inkomen kunnen verdienen, zodat ze voor hun gezin kunnen 

zorgen. Daarom hebben we door de tijd heen 77 zelfhulpgroepen 

opgezet, waarin 10 tot 15 vrouwen voorlichting en training 

krijgen en aangeven wat ze nodig hebben.” Om te kunnen 

werken, blijkt een dagopvang voor de jongste kinderen een 

eerste vereiste. Dan gaat het snel. Dankzij de financiële bijdrage 

van Solidair met India wordt geïnvesteerd in twee molens, 

waarmee graan en later ook koffie en specerijen worden gemalen. 

Dit moet natuurlijk ook verpakt en verkocht worden, dus er wordt 

een pand verbouwd tot winkel. Deze ligt aan de doorgaande weg, 

een goede zichtlocatie. Er is behoefte aan eenvoudige, goedkope 

kleding, dus er wordt een naaiatelier en een winkeltje opgezet. 

Vrouwen krijgen training. 

Voedselvoorziening is ook van belang. Fr. Jose: “Zaden, bemesting 

en grondbewerking zijn nodig om groenten en fruit te telen. We 

zorgen dat de vrouwen geiten, kippen en konijnen kunnen houden, 

zodat er melk, eieren en vlees op het menu komt. Ook hebben 

we een planten- en boomkwekerij opgezet, waar dagelijks vijf 

mensen aan het werk zijn.” Vanaf 2019 gaat deze ondernemende 

Norbertijn aan de slag in Kasaragod, waar hij een school voor 

gehandicapte kinderen opzet en uitbouwt.

Zijn opvolger Fr. Vipin gaat enthousiast door op de ingeslagen 

weg en start nieuwe inkomensgenerende activiteiten. “Een 

kopieermachine zorgt voor lokaal drukwerk, er worden producten 

gemaakt van bamboe, op zes plekken in de kolonies worden 

bananenchips en andere lokale snacks geproduceerd en dit jaar 

is de productie van papieren tassen gestart. Onze grote wens is 

het maken van zeep(-producten), voor een betaalbare hygiëne.” 

Vandaar de oproep op pagina 9, project 38910. Graag bedanken 

we alle donateurs die zich het lot van deze arme mensen hebben 

aangetrokken en er samen voor zorgen dat er een florerende 

dorpsgemeenschap is ontstaan in de bossen bij Mananthavady.

De kracht van ondernemerschap
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Bangalore, India

Hoe krijg je straatkinderen 

op het rechte pad?

Op 20 april 2022 vond de officiële opening plaats van een nieuw opleidingscentrum 
in Bangalore. Hierdoor kunnen de komende vijf jaar maar liefst 750 leerlingen worden 

opgeleid tot gekwalificeerde werknemers, die goed voorbereid zijn om in hotels en in 
de dienstverlening aan de slag te gaan. Afgevaardigden van de Hindoe gemeenschap, 

Boeddhisten, Moslims en Christenen waren aanwezig en spraken hun zegen uit. 

Het ‘ECHO Center for Juvenile Justice’ zet zich al meer 

dan 20 jaar in om delinquente straatkinderen oplei-

dingsmogelijkheden en kansen op de arbeidsmarkt 

te bieden. In navolging van de succesvolle verkeers-

politie opleiding, is enkele jaren geleden een Hotel 

Management Programma gestart. Tot nu toe hebben 

vijf groepen het Hotel Management Programma door-

lopen en hebben 350 jongeren via werk hun sociale en 

financiële positie kunnen verbeteren. 

Gebrek aan respect voor de rechten van minderjarigen 

die de wet overtreden, leidt er vaak toe dat rechts-

systemen deze kinderen minder beschermen dan 

volwassenen. Om ze weer op het rechte pad te krijgen, 

heeft Fr. Antony Sebastion in 2000 ECHO opgericht. 

Onder zijn bezielende leiding, krijgen ze zorg en 

bescherming en geeft hij een stem aan duizenden 

verwaarloosde kinderen via rechtsbijstand, counseling 

en vrijlating uit observatiehuizen, opvangcentra en 

kindertehuizen. ECHO biedt bovendien informeel 

onderwijs, beroepsopleidingen, arbeidsbemiddeling 

en follow-ups. Zo zetten ze dagelijks kinderen in hun 

kracht.

Namens deze kansarme en kwetsbare jongeren 

bedanken wij u hartelijk voor de financiële bijdrage 

aan de onderwijsprogramma’s en de nieuwbouw. 

Zij hebben weer een toekomst! 
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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 13 of maak rechtstreeks een bedrag over naar IBAN NL18 RABO 0120 110 660 

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

Waterput voor school in Keolari - 31713

Kinderen uit arme tribale gezinnen krijgen sinds 2008 onderwijs op de English Medium 

School in Keolari. Die heeft voor 691 leerlingen slechts één waterbron ter beschikking. 

Dit is onvoldoende. Met behulp van dit project kan men een tweede put slaan om de 

kinderen en de leerkrachten te voorzien van water.

De totale kosten zijn € 3.991,-. Er is nog een bedrag nodig van € 3.500,-

Computers school in Ghamapur - 31950

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. Er zijn momenteel 859 studenten en 8 oude computers. Het is hoog tijd om 

nieuwe computers te kopen, waardoor meer kinderen gebruik kunnen maken van de 

actuele educatieve programma’s. 

De kosten zijn € 4.200,-. Voor € 300,- sponsort u één computer.

Video camera & editing system, Jabalpur - 31208

Het betreft de aanschaf van professionele video- en editing apparatuur, die gebruikt 

gaat worden voor een vakopleiding in het Jogni Training Center. Deze wordt gegeven 

aan jongeren na hun middelbare school. Daarna kunnen ze direct aan het werk bij de 

media en de filmindustrie, die met exact dezelfde professionele apparatuur werken. 

De totale kosten zijn € 8.206,-, de lokale bijdrage is € 2.462. Er is nog nodig € 5.750,-

Speciale projecten
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Internaat voor meisjes in Gulbarga - 36114

In deze zeer arme, achtergebleven regio behoort de tribale bevolking tot de 

meest achtergestelde groep. Veel mensen doen seizoenswerk als dagloner op 

landbouwbedrijven van grootgrondbezitters en kunnen nauwelijks in hun onderhoud 

voorzien. Om hun kinderen een kans te geven op een betere toekomst is er een 

internaat voor meisjes vlakbij de school, waar ze onderwijs kunnen volgen, sporten 

en goede voeding krijgen. De totale kosten voor 2022 bedragen € 5.000,-. Er is nog 

een bedrag nodig van € 1.364,-. Voor € 95,- helpt u één kind.

Studiehulp in sloppenwijken Mumbai - 35916 

In de sloppenwijken van Mumbai zijn veel kinderen aangewezen op (kwalitatief 

mindere) openbare scholen. Ouders zijn laaggeletterd en kunnen hun kinderen niet 

begeleiden bij hun studie. Vroegtijdig schoolverlaten komt veelvuldig voor. Via dit 

project krijgen 80 kinderen onderwijsbegeleiding in een fatsoenlijk lokaal, zodat ze de 

lessen op school kunnen bijbenen, de resultaten verbeteren en hun zelfvertrouwen 

groeit. De kosten voor 2022 bedragen € 4.427,-. 

Er is nog nodig € 1.746,- Voor € 50,- per jaar helpt u één kind.

Productie van zeep, Mananthavady - 38910

Voor een goede hygiëne wordt een belangrijk deel van het beschikbare gezinsbudget 

besteed aan de aanschaf van zeep(-producten). Door deze zelf te gaan maken op 

basis van natuurlijke ingrediënten, is de prijs beduidend lager. Het project omvat de 

aanschaf van grondstoffen voor de productie van zeep (-producten) en een training 

voor vijf vrouwen. De opbrengst zorgt ervoor dat de vrouwen hun eigen inkomen 

verdienen, nieuwe grondstoffen kunnen kopen en de arme inwoners van de kolonies 

minder kosten hebben. Er is nog een bedrag nodig van € 5.150,-

Huisjes voor vier gezinnen in Jabalpur - 31948

De weersomstandigheden in Madhya Pradesh zijn extreem met stortregens, bijtende 

kou en brandende zomertemperaturen. Door dit project kunnen vier arme gezinnen 

een goede en sterke woning bouwen met bakstenen muren, gepleisterd met cement 

en een betonnen dak. Momenteel wonen ze in huizen met lemen muren, die in 

erbarmelijke staat verkeren. De totale kosten zijn € 15.000,-. 

Voor € 3.750,- geeft u één gezin fatsoenlijk onderdak.
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Voedsel en gezondheidszorg voor senioren in Ooty - 37943

Oudere mensen worden verwaarloosd in Ooty, ontberen medische zorg en zijn erg 

kwetsbaar. Via dit project wordt voor 18 hulpbehoevende weduwen maandelijks een 

gezamenlijke sociale activiteit georganiseerd (o.a. samen koken) en krijgen ze een 

voedselpakket voor thuis. Tevens wordt hun gezondheid gecontroleerd. 

Indien noodzakelijk krijgen ze medicijnen en/of worden ze vervoerd naar het 

ziekenhuis, waar we hun behandeling vergoeden. 

De kosten voor 2022 zijn € 10.974,-. Voor € 610,- per jaar helpt u één kwetsbare 

oudere.

Hulp aan achtergestelde bevolking in Sembattu - 37913

In het Shape centrum biedt men hulp op diverse manieren, zoals microkrediet 

voor vrouwengroepen. Extreem arme vrouwen krijgen voedselpakketten en 

gezondheidszorg. Kinderen uit de armste gezinnen krijgen gratis les en er is 

kinderopvang. Er is zorg voor aidspatiënten en een voorlichtingsprogramma voor 

alcoholisten. Ook wordt er voorlichting gegeven op het gebied van kinderverzorging. 

De jaarlijkse kosten bedragen € 6.000,- . Er is nog nodig € 4.550,-

Werkgelegenheid bewoners 6 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. Via 

zelfhulpgroepen wordt ingezet op het verbeteren van hun de positie. Zij krijgen 

voorlichting over hygiene, gezondheid en voeding, worden getraind en gaan 

vervolgens aan het werk. Zo worden ze economisch onafhankelijk, zijn in staat om 

hun gezin te onderhouden en verbetert hun sociale status. Er is nog nodig € 16.761,-. 

Voor € 2.800,- steunt u het project in één sloppenwijk.

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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Bedrag  (aankruisen wat van toepassing is) Geef uw voorkeur aan (meerdere mag)

  € 50,-    € 75,-    € 100,-      Onderwijsprojecten            
  € 200,-    € 500,-     € 1.000,-    Medische projecten             
  Ander bedrag, namelijk       Sociale projecten        
  Doorlopend (1x per jaar)        Voor projectnummer        
  Eenmalig       

Voor- en achternaam

Adres

Postcode / Plaats

Telefoon

E-mail

 Hierbij machtig ik de Stichting Solidair met India te incasseren van bankrekeningnummer

Plaats Handtekening  

Datum

Nieuwsbrief 

  Ja, ik wil uw nieuwsbrief ontvangen.     

Stuur dit volledig ingevulde SEPA machtiging donateur formulier per post naar

Stichting Solidair met India

Abdijstraat 49

5473 AD  Heeswijk-Dinther

Incassant ID  NL85 ZZZ 1718 6431 000

Kenmerk machtiging geven wij na inschrijving aan u door 

IBAN  NL18 RABO 0120 110 660

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan:
• Stichting Solidair met India om eenmalig / doorlopend incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven.
• Uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Stichting Solidair met India.

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. Opzeggen van een automatische incasso kan eenvoudig door het sturen van een e-mail of brief naar Stichting Solidair 
met India. Binnen 30 dagen na ontvangst sturen wij u een bevestiging en wordt de automatische incasso stopgezet. Vermeld in uw opzegging uw volledige 
naam, uw adres, het incassobedrag en het kenmerk van de machtiging.

Incasso machtiging

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



&Schenken  Nalaten

Uw bijdrage is enorm belangrijk om de komende  

jaren India te kunnen blijven steunen. Dat kan via 

IBAN NL18 RABO 0120 110 660 onder vermelding  

van Stichting Solidair met India. 

ANBI

De Stichting Solidair met India heeft een ANBI-status: Algemeen Nut Beogende Instelling.

Periodieke gift

Het voordeel van schenken aan ANBI’s is, dat u de gift geheel of gedeeltelijk in aftrek 

kunt brengen op uw belastbaar inkomen. De Belastingdienst betaalt dus mee aan uw 

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, die u kunt downloaden bij de 

Belastingdienst. 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. Deze ondertekent u en stuurt u naar ons toe, wij zorgen 

dan voor verdere afhandeling.

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.

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 telefoon 0413 – 296 384 of e-mail info@solidairmetindia.nl
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Sinds januari 2022 heeft Father Raimant Prabahar in India de 

projectcoördinatie overgenomen van Father Francis Xavier. 

Een mooie uitdaging voor de Norbertijn, die in 2015 tot priester 

is gewijd en woont en werkt vanuit de abdij van Jamtara. 

Wie is hij en wat is zijn achtergrond? 

Raimant: “Ik ben geboren in Tamil Nadu, in het zuiden van India. Ik ben 35 jaar en heb 

een jongere broer. Toen ik 16 was, werd ik lid van de Norbertijnse Orde en heb een 

Bachelor studie sociologie en onderwijs gedaan. Van 2016 tot 2018 werkte ik als assistent 

leraar en public relations medewerker bij de St. Norbert English Medium School in 

Indara. Daarnaast was ik als maatschappelijk werker betrokken bij projecten voor de 

allerarmsten in het nabijgelegen Mirpur en Ghosi. Het is geweldig om een lach op hun 

gezicht te zien verschijnen, omdat ze de kans krijgen op een fatsoenlijk leven..

In juni 2018 ben ik verhuisd naar de abdij van Jamtara en werd assistent projectcoördinator 

van Fr. Xavier. Samen met hem en directeur Joke van Zutphen, heb ik meerdere malen de 

projecten in heel India bezocht. Vanwege Covid hebben we sinds 2020 online overleg. 

En vanaf januari dit jaar ben ik Fr. Xavier opgevolgd als projectcoördinator.”

Wat zijn de ervaringen tot nu toe?

“Het geeft veel voldoening om samen met Solidair met India te werken en het leven van 

behoeftige mensen beter te maken. Ik ga het liefst het veld in om verlaten weeskinderen, 

meisjes, vrouwen, gehandicapten en oude mensen te helpen. Wat ik moeilijk vind, is dat 

er meer mensen onze hulp verdienen dan de financiën toelaten.

Naast de projectactiviteiten luister ik graag naar goede muziek, lees inspirerende boeken 

en ben geïnteresseerd in werken met de nieuwste media. Graag bedank ik alle donateurs 

voor hun liefde en steun, om het leven van de armste mensen in India beter te maken.”

Nieuwe projectcoördinator

Raimant Prahabar
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Het 'normale' leven keerde de afgelopen 

maanden ook in India terug. We zijn weer 

volop aan de slag met de ondersteuning 

van ontwikkelingsgerichte projecten voor 

de allerarmsten op educatief, medisch en 

sociaal vlak. 

In april is het bestuur, samen met de directeur Anja 

Bekkers, aan de slag gegaan met de voorbereiding van 

een nieuw beleidsplan. Daartoe hebben we een aparte 

bijeenkomst georganiseerd om ons te verdiepen in een 

aantal fundamentele onderwerpen: wat zien we als onze 

belangrijkste taak, hoe en waarmee onderscheiden we 

ons, wat is de impact van ons werk, doen we de goede 

dingen, waar worden onze donateurs blij van en zijn er 

andere vormen van ondersteuning nodig in de toekomst? 

In onze maandelijks vergaderingen pakken we één van 

die strategisch onderwerpen bij de kop en nemen we 

daarover besluiten. Aan het einde van het jaar zullen we 

dan ons beleid voor de komende jaren vaststellen én 

uitdragen, want het goede werk van onze stichting is de 

echt de moeite waard.

Door het verdwijnen van de COVID-maatregelen was 

het mogelijk om elkaar weer fysiek te treffen. Daarmee 

kon een ontmoeting met onze vrijwilligers eindelijk 

plaatsvinden. Voor ons als bestuur erg belangrijk, want 

zonder de toegewijde inzet van onze vrijwilligers kunnen 

wij niet bestaan. Tijdens een sobere, maar plezierige 

en ontspannen lunchbijeenkomst op het terras van het 

Proeflokaal bij de Abdij van Berne, hebben we Ger Marien 

(financiële administratie) en Joop Braam (ICT) bedankt voor 

hun langjarige inzet. Ook hebben we afscheid genomen 

van Alex Peters en Jos van der Burght, respectievelijk als 

voorzitter en penningmeester. En hebben we stilgestaan 

Bestuurszaken
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bij het vertrek van Joke van Zutphen die tot 2020 actief 

was als directeur. Het bestuur stelt het erg op prijs dat 

zij bereid is om haar opvolgster Anja Bekkers te blijven 

ondersteunen met raad en daad. 

Bij deze bijeenkomst waren ook de leden van ons Comité 

van Aanbeveling aanwezig, met wie wij voorafgaand in 

de reguliere bestuursvergadering bijgepraat hebben.

In het bestuur hebben we te maken gehad met enkele 

veranderingen. Rob Tanke heeft afscheid genomen en 

we zijn verheugd dat Maarten van de Weijer namens de 

Abdij van Berne zijn plaats heeft ingenomen. Vanwege 

drukke werkzaamheden is Martin de Visser gestopt als 

penningmeester. Gelukkig hebben we met Jan Braat een 

uitstekende opvolger gevonden. Een belangrijke functie! 

Immers, we willen zorgvuldig en transparant omgaan met 

de aan ons toevertrouwde gelden. Het gaat jaarlijks maar 

liefst om een bedrag van om en nabij de één miljoen. 

Tot slot zullen we ons de komende tijd intensief 

voorbereiden op 2023. Volgend jaar bestaan we namelijk 

100 jaar. Alle reden om het werk van de Stichting Solidair 

met India extra onder de aandacht te brengen.

Antoine Wintels, voorzitter

Mijn naam is Jan Braat, geboren en getogen in Brabant en 

woonachtig in Heeswijk-Dinther. Ik ben 72 jaar, getrouwd 

met Rieky en wij hebben twee kinderen en vier klein-

kinderen. Fietsen, wandelen, tuinieren en reizen zijn onze 

favoriete bezigheden.

Van huis uit ben ik registeraccountant. Tijdens mijn werk-

zame leven heb ik bij Philips en later bij NXP, diverse 

functies in de financiële sector vervuld. Voor mijn werk 

hebben wij enkele malen voor langere tijd gewoond in 

het buitenland (Mexico, Hong Kong en China).

Na mijn pensionering ben ik op zoek gegaan naar 

activiteiten, om de vrije tijd die ontstond op een 

zinvolle manier in te vullen. Ik ben toen begonnen 

als penningmeester van de Vincentiusvereniging in 

’s-Hertogenbosch. Na twee bestuurstermijnen was het 

tijd voor iets anders. 

Sinds april 2022 ben ik aangesteld als penningmeester 

van de Stichting Solidair met India. Met veel plezier ga 

ik deze nieuwe uitdaging aan en hoop een bijdrage te 

kunnen leveren aan het verbeteren van de situatie van 

kansarme groepen in India. Uiteraard samen met andere 

bestuursleden, directie en vrijwilligers.

 

Nieuwe penningmeester

Jan Braat
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In 2021 hebben wij 108 projecten financieel ondersteund, waarvan er 30 zijn uitgevoerd en 

er 78 doorlopen in 2022. Hieronder een samenvatting van de Jaarrekening.  

In ons jaarverslag vindt u een toelichting op alle jaarcijfers plus informatie over de 

verschillende projecten.  

Kijk hiervoor op onze website www.solidairmetindia.nl

Het boekjaar 2021 werd afgesloten met een positief resultaat van € 500 

wat is toegevoegd aan de overige reserves. Dat resultaat is als volgt ontstaan.

Verkregen uit fondsenwerving
Stichtingen en fondsen
Nalatenschappen
Kerkelijke instellingen
Particulieren
Overig

504.000

192.700

114.300

107.800

7.300

926.100

Totaal inkomsten 926.100

Besteed aan projecten
Onderwijs
Gezondheidszorg
Sociaal werk
Werkgelegenheid
Overig   
    

-500.500

-200.000

-113.200

-109.600

-22.800

-946.100

Netto kosten organisatie
Kosten organisatie 
Bijdragen in kosten organisatie

-83.300

23.500

-59.800

Totaal uitgaven -1.005.900

Saldo financiële baten en lasten 60.300

Aanwending bestemmingsreserve 

‘Noodfonds voor India’

20.000

Toegevoegd aan overige reserves 500

Ons accountantskantoor De Beer te Tilburg heeft hiervoor een beoordelingsverklaring afgegeven.

Jan Braat, penningmeester

Jaarrekening 2021
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Stichting Solidair met India
Abdijstraat 49

5473 AD  Heeswijk-Dinther

0413 - 296 384

  info@solidairmetindia.nl

www.solidairmetindia.nl
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