Jaarverslag Stichting Jeugdwelzijn Zuid-India

JAARVERSLAG
2017

Inleiding
Dit is het vierde jaarverslag van de Stichting Jeugdwelzijn Zuid-India sinds het ontstaan van de
Stichting. Dit jaarverslag geeft een overzicht van de activiteiten en het gevoerde beleid van de
Stichting over het jaar 2017. Het jaar stond vrijwel volledig in het teken van de ontwikkeling van
het Children Development Centre Vedapatti bij de stad Dindigul in de staat Tamil Nadu. Zie
verder hoofdstuk 3. Gevoerde Projectenbeleid.
In 2017 is een India-reis ondernomen door 2 bestuursleden van de Stichting, te weten Hanny en
Paul. Doel was om een formele start te maken met de bouw van het Children Centre. Ook zijn de
banden met bestaande counterparts verder aangehaald en zijn nieuwe projecten geïnitieerd voor
ondersteuning door de Stichting. Er zijn gesprekken geweest met Alex Johnson over de
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slachtoﬀers van de tsunami en de hulp die zij aan hen bieden; een bezoek aan Mylady en
gesprek met staf over kinderen met leer- en gedragsproblemen; gesprek met ouders van
kinderen met een beperking in het kindercentrum in Chettukolan; bezoek meisjescentrum en
kopen van koﬀers, schriften en slippers van het geld dat de leden van het Jeroen Bosch Koor uit
Den Bosch hebben gegeven; bezoek de school in Alanchy (school die al sinds het begin van de
stichting wordt ondersteund door SJZI) en gesprek over aanwas nieuwe kinderen; gesprek
bisschop Paulsamy van het diocees Dindigul en bezoek kindercentrum, contract vaststellen met
afspraken over het beheersen van het project en de publicitaire activiteiten rondom het project;
overleg met onze counterparts Johnson Raj, Patrick Xavier en Hieronymus Cruz over
projectvoorstel “Early intervention disabilities children” van ProVision.

Samenstelling van het bestuur
Per eind 2017 was de samenstelling van het bestuur van de Stichting ongewijzigd t.o.v. 2016 en
luidde 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
Hanny van der Schoot – gewoon lid met portefeuille Public Relations.

Het verslag
Voor het belangrijkste project voor onze Stichting van 2017 nemen we U mee naar terug naar
2014. Tijdens een werkbezoek in dat jaar aan Dindigul werd het idee opgevat om te proberen
een thuis te creëren voor zwerfkinderen in de regio Ponmandurai met behulp van de
parochiepriester Philip Sudhakar. Het diocees Dindigul met aan het hoofd de bisschop, zou de
formele projectpartner zijn. Een locatie voor het nieuw te bouwen Development Centre werd
vastgesteld, een beleidsplan en budget werden besproken en goedgekeurd door het bestuur
van onze Stichting en in 2016 vond de eerstesteenlegging plaats.

Op het moment dat de plannen ontstonden was er een vacature voor de functie van bisschop
voor dit diocees. Toen de plannen vastere vormen begonnen aan te nemen werd een nieuwe
bisschop benoemd, de Eerwaarde Thomas Paulsamy. Als projectverantwoordelijke adviseerde
hij ons over de uitgekozen locatie en gaf aan dat deze niet voldeed aan de doelstellingen van het
project. Hij kwam met een bestaand gebouw op een meer gunstige locatie in Vedapatty. Dit
gebouw is eigendom van het diocees. Tevens besloot de bisschop de eindverantwoordelijkheid
voor het project over te nemen van Fr. Philip Sudhakar.

Besloten werd een plan te maken voor de aanpassing van het gebouw voor een Development
Centre voor kinderen en de nieuwe organisatie van het Children Centre. De reeds geïnvesteerde
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middelen op de vorige locatie zouden opnieuw ingebracht worden in het Vedapatty-project en
de oude locatie zou een andere bestemming krijgen zodat de daar geïnvesteerde middelen niet
verloren zouden gaan. Begin 2017 ging het verbouwproject van start. Eind 2017 was de verbouw
gerealiseerd en konden de nieuwe faciliteiten in gebruik worden genomen (zie de
projectbeschrijving elders op onze website).

De opzet van het Vedapatti Child Centre is verwoord in een ‘policy paper’ (zie elders op onze
website) dat is opgesteld door het diocees. Doel is “het verbeteren van de kwaliteit van leven
van plattelands-, arme en kwetsbare kinderen met behulp van zorg, onderwijs en vaardigheden
en deze kinderen voorbereiden op het leven in de maatschappij”. Het Centre heeft een capaciteit
van 100 kinderen (50 jongens en 50 meisjes) in de leeftijd van 6 tot 18 jaar. De kinderen gaan
naar school in de Punitha Valanar Primary and Higher Secondary School. De doelgroep bestaat
uit, semi-wezen en arme kinderen; migrantenkinderen, verwaarloosde kinderen, kinderen met
een handicap, dalit-kinderen, wezen en drop-outs. Het ligt in de bedoeling de kinderen voor te
bereiden op terugkeer in de Indiase samenleving. Daarbij is het voornaamste doel het vinden van
opvanggezinnen zodat verblijf in Vedapatti slechts een tijdelijke aangelegenheid is. De totale
kosten zijn begroot op ruim 66.000 EUR. incl. een bijdrage in de dekking van de
exploitatiekosten tot en met 2019. Het project voorziet ook in het verzamelen van eigen fondsen
door het diocees.
Het Vedapatti-project was de hoofdmoot van het gevoerde beleid in 2017. Daarnaast werden
nog enkele andere kleinschalige projecten gefinancierd.

Publiciteit & website
In 2017 is de website helemaal vernieuwd en uitgebreid met foto’s en nieuwsberichten waardoor
een betere band met onze achterban kan worden geborgd. De Facebook-pagina wordt
regelmatig bezocht en is een mooi publiciteitsmiddel geworden. Op de website is een ‘Doe
Mee’-pagina geplaatst waarbij je je kunt opgeven om in actie te komen, mee te doen met een
adoptieplan, een school te sponseren, het door te vertellen of ons op andere manieren te
ondersteunen. De bereikbaarheid en leesbaarheid van de pagina’s zijn verbeterd alsmede de
vindbaarheid via Google. Het archief met foto- en nieuwsmaterialen is opgestart.
De doelstelling voor 2018 is gericht op het invulling geven van de ‘Doe Mee’-activiteiten en het
op gang brengen van de nieuwsstroom vanuit Zuid-India waardoor we onze stichting nog meer
onder de aandacht kunnen brengen en de mensen kunnen uitnodigen tot sponsoring.

Fondsenwerving
In december 2017 hield de stichting weer een succesvolle wervingsactie om de financiële
situatie weer wat te verbeteren, zodat ook in het komend kalenderjaar de verplichtingen voor de
projecten, waaraan wij ons verbonden hebben, kunnen worden nagekomen. De wervingsactie
gold enkele bevriende congregaties, enkele Tilburgse stichtingen en fondsen en de vele
particulieren, die ons een warm hart toedragen. Bij het ter perse gaan van dit jaarverslag was de
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opbrengst van de geldwervingsactie, de zgn. "Kerstactie" ongeveer 8.500 euro. Wij zijn onze
sponsors zeer erkentelijk voor hun kleinere of grotere bijdrage. Zij maken het mogelijk, dat wij
ons werk t.b.v. kinderen in Zuid-India kunnen doen.
Ook het aantal "tientjes-leden" is weer een beetje gegroeid, een vaste basis voor ons werk.

Plannen voor 2018
Uiteraard zullen de ontwikkelingen van het Vedapatty project nauwlettend gevolgd worden door
het bestuur. Bij het tot stand komen van dit jaarverslag heeft er al een India-reis plaatsgevonden
in januari/februari 2018. Bezoek voor het reisverslag onze website. Tijdens die reis is
afgesproken dat een comité van 3 relaties van de Stichting het project van dichtbij zal monitoren
en regelmatig verslag zal doen over het naleven van het vastgestelde beleidsplan.
Ook zal in 2018 opvolging worden gegeven aan enkele nieuwe projecten die tijdens de
bovengenoemde reis zijn geïnitieerd.
M.b.t. lopende projecten zal verslaglegging bestudeerd worden en evt. opvolging worden
besproken.

Financiën
In kas

Onkosten

Projecten uitgevoerd

2017

-52500
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-17500

17500

52500

4

Jaarverslag Stichting Jeugdwelzijn Zuid-India

Bedrag

Status

Code

Project

17-01

Capacitating for Early Interventions in
Childhood Disabilities and Development
delays .( Johnson Ray)

€ 15300,0000Project completed

17-02

Project JENO / teacher and educational
materials

€ 1.400,0000Rejected

17-03

orphanage / maintenance / Renovatie Teresa
weeshuis

€ 34.250,0000
Rejected

17-04

SRHDP Onderwijsproject Dalit

US$ 4.909,0000
On hold (later
bezien)

17-05

VETNOVPM / runs primaryschools

Rejected

17-06

Project. Costtrust (??)

On hold (later
bezien)

17-01B

learning disability centre/ Montessori
materials Charlotte’

Project completed

17-07

Crest Trust / Joseph Raj

On hold (later
bezien)

17-08

Lourdus Highschool

On hold (later
₹ 508.000,0000
bezien)

Datum

Beschrĳving

Debet

01-01-17

Saldo rekening courant 31-12-13

01-01-17

Saldo Bedrijfsspaarrekening
31-12-13

€ 85.376,35

Totaal donaties 2014

€ 16.277,80

Bankkosten

Credit
€ 245,35

€ 130,55

Verzendkosten

€ 32,76

ANBI-registratiekosten

€ 34,99

Kosten Website

€ 217,55
€ 39.121,00

Gefinancierde projecten
Rente inkomsten

334,01
Totaal:

Jaarverslag 2013-2014

Saldo

€ 39536,85

€ 102233,51

€ 62696,66
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