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Inleiding 
Voor U ligt het vijfde 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 2018. Zoals de laatste 2 jaar stond 2018 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 pagina 3. Gevoerde Projectenbeleid.


In 2018 is een India-reis ondernomen door 2 bestuursleden van de Stichting, te weten Marijn en 
Jan. Doel was om de ontwikkeling van het Children Centre Vedapatti te monitoren. Ook zijn de 
banden met bestaande counterparts, zoals ProVision met directeur Johnson Raj en RUCODE 
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India met directeur de heer Novemoney verder aangehaald en zijn nieuwe projecten geïnitieerd 
voor ondersteuning door de Stichting.  


Verder kwam het bestuur in 2018 viermaal bijeen om de gang van zaken omtrent SJZI te 
bespreken en binnengekomen projectaanvragen te beoordelen.


Samenstelling van het bestuur 
Per eind 2018 was de samenstelling van het bestuur van de Stichting ongewijzigd t.o.v. 2017 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 
Het Vedapatti-project was de hoofdmoot van het gevoerde beleid in 2018. Daarnaast werden 
nog enkele andere kleinschalige projecten gefinancierd. Zie hiervoor de projectenlijst voor 2018 
op pagina 3.


Na alle (ver)bouwactiviteiten in 2017 hebben in 2018 alle geplande activiteiten verder gestalte 
gekregen. Door middel van reguliere verslagen van de hand van de directeur die door het 
diocees van Dindigul is benoemd door de bisschop worden we regelmatig op de hoogte 
gehouden van alle ontwikkelingen.


Vanaf mei 2018 verblijven in Vedapatti 128 kinderen in de leeftijd van 6 tot 18 jaar. na de 
aanvankelijke start met 2 wardens (voogden) zijn er inmiddels 3 professionele krachten aan 
toegevoegd. Elke voogd heeft dus ongeveer 25 kinderen onder zijn/haar hoede. Het Centre is 
gesplitst in een jongens- en een meisjesgedeelte. De voogden houden zich bezig met 
opvoeding, voeding, speciale studies/activiteiten/opleidingen, gezondheid van de kinderen, 
recreatie etc.


Alle kinderen krijgen een goed en voedzaam ontbijt, een goed middagmaal en een smakelijk 
avondeten, elke dag. Op zondags zijn er niet-vegetarische maaltijden. De kinderen zijn tevreden 
met het eten dat ze krijgen. Het draagt in ruime mate bij aan hun gezondheid.


Buiten de budgettair toegezegde jaarlijkse bijdrage van € 10.000 ter dekking van de 
exploitatiekosten zijn er separaat nog middelen vrijgemaakt voor sportfaciliteiten, een tv- en 
video-set, en voor een aantal naaimachines en computers, samen voor een waarde van meer 
dan € 6.000.
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Publiciteit & website 
In 2018 is de website weer verder ontwikkeld en uitgebreid met foto’s en nieuwsberichten. Het 
onderhouden van de band met onze achterban is nog voor verbetering vatbaar. In 2019 zal dit 
extra aandacht behoeven. De Facebook-pagina werd in 2018 minder ingezet. 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. Deze activiteiten komen te weinig van de grond en het is waarschijnlijk te 
wijten aan het bereik van onze pr-middelen. De bereikbaarheid en leesbaarheid van de pagina’s 
zijn verbeterd alsmede de vindbaarheid via Google. Toch zal in 2019 een budget vrijgemaakt 
moeten worden om actiever sponsoren te werven door promotie via Social Media en andere 
kanalen. Het archief met foto- en nieuwsmaterialen is verder uitgebouwd.


Van de doelstelling om in 2018 gericht invulling te geven aan de ‘Doe Mee’-activiteiten is weinig 
terecht gekomen. De nieuwsstroom vanuit Zuid-India komt langzamerhand op gang waardoor 
we onze sponsoren persoonlijker kunnen informeren over de projecten die we ondersteunen en 
de mensen die we ermee kunnen helpen.


Fondsenwerving 
Tegen het einde van 2018 heeft de Stichting dit jaar geen aparte wervingsactie gehouden om 
ook in 2019 de verplichtingen na te kunnen komen en/of nieuwe projecten op te starten. Dat 
kwam mede door het feit, dat het boekjaar 2018 geëindigd is met een redelijk hoog saldo (zie 
financieel verslag).


Mede door de jaarbijdragen van de zgn. "tientjesleden" en enkele onvoorziene grotere giften is 
er toch nogal wat geld binnen gekomen. Wij vinden ook, dat we geen spaarrekeningen hoeven 
te genereren.


Plannen voor 2019 
Uiteraard zullen de ontwikkelingen van het Vedapatti project nauwlettend gevolgd worden door 
het bestuur.  Bij het tot stand komen van dit jaarverslag zal er een India-reis plaatsvinden in 
maart 2019. Bezoek voor het reisverslag t.z.t. onze website.  Het zit in de planning om een 
tweede reis te organiseren aan het eind van 2019.


Ook zal in 2019 opvolging worden gegeven aan nieuwe projecten die tijdens de bovengenoemde 
reizen zullen worden geïnitieerd.


Tevens zal gewerkt worden aan een andere, meer praktische, invulling van de 
bestuursvergadering. Als minder tijd besteed hoeft te worden aan technische discussie over 
projectaanvragen blijft meer tijd over voor inhoudelijke discussies. Een van de kernvragen is hoe 
de Stichting nieuwe samenwerkingsverbanden kan aanknopen met organisaties buiten de RK 
kerk in Zuid-India en bvb. meer kan aanhaken bij hindoeïstische en moslimorganisaties.
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Ook zal het bestuur proberen om de betrokkenheid van maatschappelijke groeperingen in 
Nederland bij de activiteiten van de Stichting verder te ontwikkelen. Een voorbeeld is het project 
Precious Plastics waarbij samenwerking tussen Noord en Zuid een extra meerwaarde kan 
creëren.


Datum Project Bedrag Status

18-01 Project Samson / Vedapatty/school bus € 35414,00 Approved

18-02 Project SPRMMM /Andrha Pradesh US$ 6.000,00Not approved

18-03 Dahlit girls project Sawed Trust € 13.557,00 Not approved

18-04 8-04 TV and videoset Vedapatty € 835,00 Approved

18-05 Sport facilities Vedapatty € 638,00 Approved

18-06 Motorbike RUCODE Nagercoil € 800,00 Approved

18-07 Dahlits Chennai /general request Not approved

18-08 Computers and sewing machines Vedapatty € 4.521,00 Geoormerkt/ 
Approved

18-09 Educational project Chittoor / Yadamari 
mandal

Not approved

18-10 Project Andhrapradesh Not approved

18-11 Chennai / SAVE org / Project Slum 
Children's Education

€ 6.892,67 Not approved

18-12 IRDRP - Chennai Not approved

Datum
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18-13 Crest / leproseproject Tamil Nadu € 5444,00 On hold

18-14 Girl-Child education / Not approved

18-15 Building two classrooms for Dahlit children/ 
Villapuram

€ 8800,00 On hold

18-16 Kerala Flood damage € 32248,00 Not approved

18-17 Andrha Pradesh / milking cows € 12000,00 Not approved

18-18 8-18 PROVISION/ for Children with Learning 
Disabilities

€ 4500,00 Approved

18-19 Deepam Trust / caretaking centre Dalit € 3795,00 Not approved

18-20 Novemoney /Rucode / replacement 
asbestos roof

€ 3229,00 Approved

Project Bedrag StatusDatum

Datum Beschrĳving Debet Credit Saldo

01-01-18 Saldo rekening courant 31-12-13 € 886,30

01-01-18 Saldo Bedrijfsspaarrekening 
31-12-13

€ 61.810,36

Totaal donaties 2014 € 33.543,71

Bankkosten € 206,05

Verzendkosten € 164,24

ANBI-registratiekosten € 34,99

Kosten Website € 0,00

Gefinancierde Projecten € 27.047,00

Rente inkomsten 73,23

Totaal: € 27452,28 € 96313,60 € 68861,32
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