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Inleiding
Dit is alweer het derde jaarverslag van de Stichting Jeugdwelzijn Zuid-India. Dit jaarverslag geeft
een overzicht van de activiteiten en het gevoerde beleid van de Stichting over het jaar 2016. Het
jaar stond volledig in het teken van de bouw van het Children Skills Development Centre bij de
stad Dindigul in de staat Tamil Nadu. Zie verder hoofdstuk 3. Gevoerde Projectenbeleid.
In 2016 is een India-reis ondernomen door drie bestuursleden van de Stichting, te weten Hanny,
Paul en Jan. Doel was met name om een formele start te maken met de bouw van het Children
Centre. Daarnaast was het de bedoeling de banden met het eigen netwerk verder aan te halen
en te onderhouden. Een derde doel was mogelijke nieuwe projecten te identificeren in de regio.
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Samenstelling van het bestuur
Per eind 2016 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
Hanny van der Schoot – gewoon lid met portefeuille Public Relations. Hanny verwelkomden we
begin 2016, zoals al gemeld in het vorige jaarverslag. Zij was al donateur van de Stichting en
wilde graag meer actief zijn voor de Stichting. In februari heeft ze haar eerste India-reis gemaakt.
In augustus was ze voor de tweede maal in het werkgebied van de Stichting in Zuid-India.

Het verslag
Voor onze stichting zijn de reizen naar India altijd een hoeksteen geweest voor de vormgeving
van ons projectenbeleid. Gedurende de reizen worden nieuwe contacten gelegd, wordt bekeken
hoe projecten onder onze hoede vorm krijgen en is er aandacht voor de ontwikkelingen binnen
India die de basis kunnen vormen voor toekomstig beleid. De reis van februari met Hanny, Paul
en Jan was daar geen uitzondering op. Uiteraard ging de meeste aandacht naar de start van de
bouw van een nieuw Children Skills Development Centre in Dindigul, nabij de stad Madurai.
Door onze counterpart Philip Sudhakar is daartoe een nieuwe lokale stichting in het leven
geroepen: het Vaanavil Child Development Centre. Tijdens onze reis is de eerste steen gelegd
voor het nieuwe te bouwen Centre, in aanwezigheid van de sleutelfiguren van het diocees van
Dindigul. Daarnaast is veel tijd besteed aan de inhoudelijke plannen voor de ontwikkeling van
het Centre, in overleg met de stuurgroep vanuit het diocees.
Gedurende de reis zijn ook bezoeken gebracht aan een lopend project van ProVision, het
instituut waarvan Johnson Raj directeur is en met wie al een aantal projecten met succes zijn
uitgevoerd, waaronder het PREVENTION, EARLY IDENTIFICATION AND INTERVENTION IN
CHILDHOOD DISABILITIES AND DISORDERS, in samenwerking met de Stichting RUCODE.
Ook werd een bezoek gebracht aan de ASHOKA-foundation van Alex Johnson. Alex is een
goede counterpart van de Wilde Ganzen die ons met deze stichting in contact hebben gebracht.
De ASHOKA-stichting is gevestigd in het uiterste puntje van Zuid-India, waar veel van onze
projecten tot stand zijn gekomen en de belangrijkste van onze counterparts gevestigd zijn.
Momenteel lopen discussies hoe in de toekomst kan worden samengewerkt.
Na terugkomst van de reis naar India hebben de ontwikkelingen rondom het Children Skills
Development Centre een eigen dynamiek gekregen. Na de keuze van de locatie en de formele
eerstesteenlegging werd de bouwbegroting voor het project goedgekeurd, in nauw overleg met
de Wilde Ganzen, de co-financier van het project. Kort hierna werd in Dindigul een nieuwe
bisschop benoemd, monseigneur Thomas Paulsamy. De vorige was een jaar eerder vertrokken
naar een nieuwe post en gedurende een jaar nam de vicaris van het bisdom de honneurs waar.
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De bisschop, als nieuwe eindverantwoordelijke voor de bouw van het weeshuis, wees de locatie
af. Hij zag ook liever andere verantwoordelijken binnen zijn diocees voor het project.
Hij trad met de stichting in overleg en daaruit is besloten om een nieuwe locatie te kiezen, wel in
Dindigul, in de wijk Vedapatty, in een omgeving waar meer kinderen zijn. Bovendien betreft het
een locatie met bestaande huisvesting die aangepast moet worden aan de eisen van de Indiase
overheid voor dergelijke projecten. Al met al veel goedkoper dan de bouw van een nieuw pand.
In totaal zal ongeveer 17.500 EUR besteed worden aan verbouwing van het bestaande pand en
18.500 EUR aan inrichtingskosten. Daarnaast zal gedurende 3 jaar 10.000 EUR per jaar worden
bijgedragen aan exploitatiekosten van het project. Zoals met het diocees eerder afgesproken,
blijft wel het principe overeind dat na de periode van 3 jaar het diocees de financiële
verantwoordelijkheid voor het Children Centre over zal nemen. Zoals eerder met de Wilde
Ganzen is afgesproken zullen zij 1/3 van de kosten van het totale project voor hun rekening
blijven nemen.
Met bisschop Paulsamy is afgesproken dat de (ver)bouwwerkzaamheden zullen starten per 1
januari 2017. Voor de zomer zullen ze zijn afgerond. De training voor de maatschappelijk werkers
van het Dindigul diocees, eerder in 2016, om kinderen te selecteren voor het Children Centre kan
binnenkort in de praktijk worden gebracht.

Publiciteit & website
In 2015 is in eigen beheer de website doorontwikkeld. De website is verder uitgebreid met een
Facebook-pagina: https://www.facebook.com/JeugdwelzijnZuidIndia. Deze Facebook-pagina
zou in 2017, zeker in combinatie met de ontwikkelde nieuwsbrief, een bruikbaar
publiciteitsmiddel moeten worden. Deze nieuwsbrief wordt gesponsord door P3M van
bestuurslid Paul van Gulick. 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 2017 zullen echter nog stappen te maken zijn en zullen we voortbouwen op in
2015 en in 2016 doorontwikkelde initiatieven.

Fondsenwerving
Fondsenwerving in 2016 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.
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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 o.a. worden voortgezet in Polen.
In 2015 is een aanzet gegeven voor het organiseren van een serie fundraisingconcerten. Op 13
en 14 maart 2016 is in respectievelijk Tilburg en Brussel de Johannes Passion van J.S. Bach
uitgevoerd. De organisatie en sponsoring berustte bij bestuurslid Paul van Gulick en onder zijn
leiding voerde een samenwerkingsverband met het Zuid-Nederlands Kamerkoor, het koor
Nativitas uit Brussel, Belgische solisten en het orkest Chapelle Brabant uit Tilburg dit werk
tweemaal uit. De opbrengsten van de concerten zijn ten goede gekomen van zowel Stichting
Jeugdwelzijn Zuid-India (Tilburg) als Stichting Nativitas (Brussel) De toegangsprijs is hierbij
bewust laag gehouden: €20 per persoon. Het was de bedoeling dat we als Stichting goed in de
publiciteit komen en dat veel mensen op de hoogte komen van het goede werk dat wij
verrichten. Dit doel is zeker bereikt.
Hanny van der Schoot organiseerde met haar orthopedagogisch bedrijf SPIL uit Hedel een Indiadag naar aanleiding van onze reis eerder dit jaar naar Vellamadam. Deze actie heeft een nieuw
aantal donoren opgeleverd die we proberen met reguliere nieuwsbrieven betrokken te houden bij
het werk van de Stichting.
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Datum

Bedrag

Project
2016 Odisha Childrens Home

₹ 1.376.700,00 Rejected
₹ 405000,00 Rejected

Generator Nullivilai
Pro Vision/ Prevent CWDS-Project/ Part 2/
Early intervention in Childhood Disabilities
and Development

₹ 500,00 Project
completed

SEED Trust Project Computer Training

₹ 510,00 Rejected

Alancy School/ English Teachers

₹ 350,00 Project
completed
₹ 554.000,00 Rejected

SIDT Project Dindigul/ Kodaikanal
Indiase Medical Student S. America

Rejected

Career Guidance

Rejected

Vasatham Childrens Home/ Tribal children
(during aprox. 2 years)

₹ 30.000,00 Project
completed

Voacational Training Rural girls

Rejected
₹ 1.500.000,00 Rejected

Ashoka Foundation
Just organization for Nat. Growth

₹ 392400,00 Rejected

Education poor boys/ Idaikaffur

Datum

Beschrĳving

01-01-16

Saldo rekening courant 31-12-15

01-01-16

Saldo Bedrijfsspaarrekening
31-12-15

Rejected

Debet

Credit

Saldo
€ 63,23

€ 108.244,00

Totaal donaties 2014

€ 12.167,03

Bankkosten

€ 142,90

Verzendkosten

€ 129,49

ANBI-registratiekosten

€ 34,99
€ 149,00

Kosten Website
Projecten

€ 33.873,82

Rente inkomsten

€ 332,35
Totaal:
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Status

€ 34330,20

€ 120806,61

€ 86476,41
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