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JAARVERSLAG
2015

Inleiding
Voor U ligt het tweede jaarverslag van de Stichting Jeugdwelzijn Zuid-India. Dit jaarverslag
behandelt de activiteiten van de Stichting over het jaar 2015. Het jaar stond bijna volledig in het
teken van fondswerving en voorbereidende activiteiten voor de bouw van een Children Skills
Development Centre in Ponmandurai, Dindigul in de staat Tamil Nadu. Zie verder hoofdstuk 3.
Gevoerde Projectenbeleid.
In 2015 is geen India-reis ondernomen door de bestuursleden, met name ook om ons totaal te
richten op fondsenwerving voor en voorbereiding van het Dindigul project waarvoor de basis al
gelegd was tijdens de India-reis van 2014.
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Samenstelling van het bestuur
Per eind 2015 was de samenstelling van het bestuur van de Stichting als volgt:
Jan van Corven - voorzitter
Theo Hoedjes - secretaris/penningmeester
Marijn van de Laar - gewoon lid met portefeuilles Verslaglegging & Fondswerving
Paul van Gulick - gewoon lid met portefeuilles Website & Public Relations
De eerste 3 bestuursleden zijn vanaf het begin betrokken geweest bij de opzet van de Stichting.
Paul van Gulick heeft in 2014 de gelederen versterkt.

Het verslag
Zoals gemeld in de inleiding stond 2015 in het teken van de fondswerving en voorbereiding voor
de bouw van een Children Skills Development Centre in Ponmandurai, Dindigul . De eerste
kontakten werden gelegd tijdens de India-reis van 2014. In 2013 was al een verzoek tot
subsidiering van een zonnegenerator ingewilligd. De nieuwe aanwinst was ook in werking te zien
tijdens de 2014-reis. De zonnegenerator voorziet een waterpomp van energie. Deze waterpomp
haalt water diep uit de grond voor bevloeiing van de planten in de tuin.
Naar aanleiding van het bezoek werd na terugkeer contact gezocht met parish priest Philip
Sudhakar. Op afstand werd besloten een gezamenlijke inspanning te plegen om een Children
Skills Development Centre te bouwen voor een relatief groot aantal kinderen dat zonder vaste
woon- en verblijfplaats bivakkeerde in de parochie van Philip. Terwijl hij de plannen vormgaf met
behulp van een architect en het diocees van Dindigul hield het bestuur van de Stichting zich
bezig met een solide fondswervingsactie die zeer succesvol bleek te zijn, o.a. door de
toegezegde bijdrage van de Stichting Wilde Ganzen, waarvan de formele toestemming begin
2016 werd gegeven Deze toezegging betekende het uiteindelijke groene licht voor de bouw van
het hostel. Het eerste kwartaal van 2016 is daadwerkelijk met de bouw begonnen. Daarnaast zijn
aktiviteiten van start gegaan om voor de eerste jaren de exploitatie van het hostel veilig te
stellen.
De Wilde Ganzen hebben zich niet beperkt tot financiële ondersteuning van het project. Ook is
hun lokale counterpart ingezet om de potentie van het project te beoordelen en adviezen te
geven over de realisatie. Dit heeft geleid tot een substantiële aanpassing van het project.
Besloten werd niet te kiezen voor een traditioneel kindertehuis maar een Children Skills
Development Centre om kinderen voor te bereiden op hun maatschappelijke positie later in hun
leven.
Daarnaast werd besloten het project van de Indiase NGO ProVision te ondersteunen. Doel van
het project is preventie van ‘childhood disabilities’.
In totaal werden in 2015 vier projecten onderzocht . Drie projecten werden afgewezen (niet
beantwoordend aan de regionale beperking van de stichting of niet aantoonbare toegevoegde
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waarde voor de doelgroep kinderen). Voor een vierde project worden nog fondsen gezocht en is
nog in portefeuille.

Publiciteit & website
In 2015 is in eigen beheer de website doorontwikkeld. De website is verder uitgebreid met een Facebookpagina: www.facebook.com/JeugdwelzijnZuidIndia Deze Facebook-pagina wordt, zeker in combinatie met
de ontwikkelde nieuwsbrief, een krachtig publiciteitsmiddel. Deze nieuwsbrief wordt gesponsord door
P3M MusicManagement. Aan ons nu de opdracht om via deze website onze stichting breed onder de
aandacht van potentiële donateurs te brengen. Er is tevens een aanzet gegeven om meer “nieuws” uit
Zuid-India door te sturen. Het ligt in de bedoeling een archief met foto- en nieuwsmateriaal aan te leggen
waaruit geput kan worden bij komende nieuwsbrieven en publicaties.
De wens om meerdere mensen actief te betrekken bij het werk en fondsenwerving voor onze stichting,
heeft geleid tot een fundraisingcampagne van het orthopedagogisch samenwerkingsverband SPIL Hedel/
Den Bosch. Middels een aparte folder zijn ouders op de hoogte gesteld van onze Stichting en is hen
gevraagd bij te dragen aan Stichting Jeugdwelzijn Zuid-India. Ook in 2016 zullen echter nog stappen te
maken zijn en zullen we voortbouwen op in 2015 ontwikkelde initiatieven.

Fondsenwerving
Fondsenwerving in 2015 stond in het teken van het kinderhostel in Dindigul. Door gerichte benadering van
een groot aantal religieuze ordes en geloofsgemeenschappen werd een substantieel bedrag aan fondsen
binnengebracht voor dit doel. De bijdrage van de Wilde Ganzen stelde de Stichting in staat het startsein te
geven voor de bouw aan het einde van het verslagjaar.
Eerder dit jaar was al een tientjesactie gestart om kinderen uit Dindigul te ‘adopteren. Met deze gelden is
het de bedoeling de kosten voor onderwijs, ontwikkeling van vaardigheden en onderhoud van deze
kinderen te waarborgen. Aan het eind van het verslagjaar telde de penningmeester ongeveer 30
tientjesleden. Deze actie zal worden voortgezet in 2016, o.a. in Polen.
In het vierde kwartaal kwam de Stichting in contact met Hanny van der Schoot van de organisatie SPIL uit
Hedel. Deze orthopedagogische instelling met o.a. een dependance in Den Bosch besloot klanten attent
te maken op de activiteiten van onze Stichting. Deze actie heeft een nieuw aantal donoren opgeleverd die
we proberen met reguliere nieuwsbrieven betrokken te houden bij het werk van de Stichting.
Hanny heeft begin 2016 het bestuur van de Stichting versterkt. Zij zal zich samen met Paul van Gulick
richten op publiciteit.

Financieel verslag
Code

Project

Bedrag

15.1

Purchase of 83 bicycles / SSSST

€ 3.450 Rejected

15.2

COST Charitable Trust

15.3

Herbal gardens/ Dalit children/ Semmanur
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Rejected
€ 1.700 Rejected
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In kas

Onkosten

Projecten uitgevoerd
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Datum

Beschrĳving

Debet

01-01-14

Saldo rekening courant 31-12-14

01-01-14

Saldo Bedrijfsspaarrekening
31-12-14

€ 26.253,27

01-01-14

Totaal donaties 2014

€ 76.761,40

01-01-14

Bankkosten

01-01-14

Verzendkosten

€ 69,60

01-01-14

ANBI-registratiekosten

€ 34,99

13-12-14

Project 14.3

31-12-14

Rente inkomsten

Saldo

€ 5.292,56

€ 111,90

€ 1.250,00
140,73
Totaal:
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€ 1466,49

€ 108447,96 € 106981,47
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