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Inleiding
Voor U ligt het jaarverslag van de Stichting Jeugdwelzijn Zuid-India. Opgericht in December
2011 is dit het eerste (gecombineerde) jaarverslag van de Stichting dat het levenslicht ziet. Daar
zijn diverse redenen voor aan te wijzen. Ten eerste was er het eerste volle jaar niet veel nieuws
om mee naar buiten te treden. Het was een jaar van plannen smeden, formaliteiten regelen en
overleg met ons lokale netwerk in Zuid-India om de plannen gestalte te geven. Ten tweede werd
ook een aanvang gemaakt met de eigen website en de eerste fondsenwervingsactiviteiten
werden op gang gebracht. Echte meldenswaardige zaken kwamen er pas in 2013.
In 2013 kwam de fondswerving goed op gang. Met name het netwerk van Marijn van de Laar
zorgde voor een flinke boost in de bijdragen aan de Stichting. Daarnaast kregen we een flinke
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steun in de rug van de Stichting VOA van Jan van der Ent die opgeheven was en een gedeelte
van de opgebouwde reserves over liet maken naar onze Stichting. Zo werd meer dan 20.000
EUR bijgeschreven op onze rekening, waardoor we enkele grote projecten substantieel konden
steunen.
Voor 2014 was de februari-reis naar Zuid-India cruciaal. We maakten kennis met een nieuwe
counterpart Philip Sudhakar in een voor ons nieuwe regio Dindigul nabij Madurai, maar wel
binnen het beleidsgebied Tamil Nadu (zie ook hoofdstuk 3 Gevoerde projectenbeleid . Daar
zagen we goed uitvergroot de gevolgen die onderontwikkeling voor een regio kan hebben: een
lokale gemeenschap die verstoken is van ondersteuning van buitenaf en die het zelf op moet
knappen. Dit bezoek heeft zorggedragen voor onze ambitieuze projectplannen voor 2015.

Samenstelling van het bestuur
Per eind 2014 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 is voor het jaar 2013 de donatie van ruim €20.000 tekenend
geweest voor de projecten-toezeggingen. In totaal werd voor vier projecten een bedrag van
€18.500 vrijgegeven. Een groot gedeelte ging naar de St Francis Xavier School in Alanchy. Deze
school is een scholengemeenschap van basisonderwijs en onderbouw middelbare school met
zo'n 700 leerlingen. Deze school werd gebouwd met behulp van fondswerving nog voordat de
Stichting een feit was. De school was een belangrijke pijler voor het tot stand komen van de
stichting. In 2013 is ook het besluit genomen om deze school niet verder te steunen met grote
projecten.
Het projectenbeleid van de Stichting kan alleen succesvol zijn als er een goed lokaal netwerk
van partners in India bestaat die projecten aanreikt en zorgdraagt voor de realisatie en bewaking
van de uitvoering van die projecten. Het is om die reden dat onze Stichting voor 100% kan
instaan voor de volledige aanwending van de beschikbaar gestelde gelden voor de daartoe
bestemde doelen, tot aan de laatste roepie. Het lokale netwerk bestaat met name uit zeer
geëngageerde en vooruitstrevende priesters van het Diocees van Kottar (gelokaliseerd in
Nagercoil, de meeste zuidelijk gelegen stad van India in de regio Kanyakumari). Met dit netwerk
is contact vanaf begin 2000. In de loop van de tijd groeide echter het besef bij de bestuursleden
dat aangeboden projecten, als deze niet gesteund werden door de Stichting, toch wel voor
ondersteuning in aanmerking kwamen met behulp van andere inkomsten(lees: donor-) bronnen.
Het was daarom een verademing om buiten 'de gebaande paden' te lopen tijdens onze februariJaarverslag 2013-2014
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reis in 2014. Daar kwamen we in contact met Philip Sudhakar, broer van een bevriende relatie uit
het netwerk, die pastoor is in een kleine parochie in Ponmandurai, Dindigul onder de rook van
Madurai. Madurai is beter bekend als de Temple City waar misschien wel de meest beroemde
Dravidische Hindu Meenakshi tempel te bewonderen is. In tegenstelling tot deze betoverende
stad is het platteland van Ponmadurai slecht ontwikkeld en getekend door de vele leerlooierijen
die zowel grondwater als luchtkwaliteit zwaar hebben vervuild.
Vele looierijen hebben het loodje gelegd waardoor ze de regio werkeloos achterlieten. In een
dergelijke omgeving moeten de mensen wonen die niet weggetrokken zijn en die hun bestaan
op een of andere manier vorm proberen te geven. Ondersteuning van overheidswege is er niet.
In een dergelijke omgeving functioneert Philip als een dorpspastoor die met een ongeëvenaard
enthousiasme zijn parochie runt. Hij is verantwoordelijk voor de St Anthony school en verbouwt
met de kinderen van die school gewassen in de letterlijk uitgeteerde grond. Bovendien vangt hij
kinderen op die door hun ouders verstoten zijn of die geen ouders meer hebben als gevolg van
de lokale milieuramp. Aangestoken door het enthousiasme van Philip heeft de Stichting een
project gefinancierd voor de aankoop van een zonnegenerator die een waterpomp van energie
voorziet. Deze waterpomp haalt water diep uit de grond voor bevloeiing van de planten in de
tuin.
Daarnaast heeft de Stichting besloten iets te doen aan de leefsituatie van zwerfkinderen van de
parochie van Philip die bij gebrek aan structureel onderdak hier en daar slapen; soms buiten en
soms in de parochiekerk. Ten eerste is een sponsorproject opgezet dat als doel heeft een
bijdrage te leveren aan de kosten van levensonderhoud en onderwijs van de Ponmadurai
zwerfkinderen. Ten tweede zijn er serieuze plannen om de bouw van een tweetal children
hostels, één voor jongens en één voor meisjes, te ondersteunen. De bouwtekeningen zijn
geproduceerd door een lokale architect. De eerste middelen zijn binnen en gestreefd wordt om
in 2015 het benodigde bedrag van €60.000 bij elkaar te brengen. Daarbij zal ook een verzoek
worden ingediend bij de Wilde Ganzen, om een gedeelte van het benodigde bedrag te
financieren.
In totaal werden in 2014 drie projecten goedgekeurd voor een totaalbedrag van € 6290

Publiciteit & website
In 2014 is in eigen beheer een nieuwe website http://www.welfarechildrenindia.org ontwikkeld en
online geplaatst. Doordat we de website zelf ontwikkeld hebben, is er al veel geld bespaard en
zijn de kosten beperkt tot de hosting van de site. Deze website zullen we als het venster naar de
buiten gaan inzetten. Het is een krachtig publiciteitsmiddel, indien goed ingezet. Aan ons nu de
opdracht om via deze website onze stichting breed onder de aandacht van potentiële donateurs
te brengen. Ook hopen wij dat middels de website meerdere mensen actief betrokken kunnen
worden bij het werk en fondsenwerving voor onze stichting. Het zou fijn zijn als we lespakketten
op de website zouden kunnen plaatsen om zo het onderwijs ook te betrekken bij de stichting.
Als eerste stap hebben wij de website via Facebook gepromoot en dat leverde al veel positieve
reacties op. We merken echter dat er nog stappen te maken zijn en 2015 zal in het kader staan
van het voortbouwen op het in 2014 ontwikkelde fundament.
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Plannen voor 2015
Gezien het bovenstaande mag duidelijk zijn dat de realisatie van het weeshuisproject in Dindigul
onze prioriteit heeft in 2015. Wij zullen de fondsenwerving intensiveren en toespitsen op enkele
grote fondsen in Nederland. Ook zullen wij Wilde Ganzen benaderen om een bijdrage te leveren.
Naast de bouw van de beide children hostels zal er ook veel aandacht zijn voor het inbouwen
van garanties voor de continuïteit en de exploitatie van de hostels. Daarnaast zal er ruimte zijn
voor een bijdrage aan enkele kleinere projecten. Daartoe zullen waarschijnlijk een of meerdere
leden van het bestuur een reis naar Zuid-India maken.
De nieuw ontwikkelde website zal verder worden uitgebreid met o.a. een nieuwsbrief. Daarvoor
is voeding nodig vanuit de projecten en onze Indiase partners. De eerste geluiden die daarover
zijn ontvangen vanuit India zijn hoopgevend.
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Bedrag

Status

Datum

Project

09-01-13

Furniture and flooring primary school Alancy

13-08-13

Solargenerator school in Ponmandurai

€ 2.000 Project completed

13-10-13

Furniture Kindergarten Kandanvilai

€ 2.500 Project completed

13-12-13

Generator Alancy School

€ 2.300 Project completed

14-03-14

Schoolmaterials primary school Dindigul

€ 2.300 Project completed

14-04-14

Building new orphanage in Dindigul

14-05-14

Adoption project Dindigul

€ 2.000 Funding in progress

14-06-14

Evening tution centre for children's home
Anbu Illam / Vallioor

€ 5.600 Funding in progress

14-07-14

Building two classrooms Arapanam Special
school. Irudayapuram village

€ 7.000 Funding in progress

14-09-14

Special medicins for children Vellamadam

€ 1.440 Project completed

14-11-14

Pro Vision Prevent CWDS-project

€ 2.550 Approved

€ 11.700 Project completed

€ 60.000 Funding in progress

Datum

Beschrĳving

Debet

01-01-14

Saldo rekening courant 31-12-13

01-01-14

Saldo Bedrijfsspaarrekening
31-12-13

€ 13.094,19

01-01-14

Totaal donaties 2014

€ 20.505,32

01-01-14

Bankkosten

€ 55,09

01-01-14

Verzendkosten

€ 25,60

01-01-14

ANBI-registratiekosten

€ 34,99

01-01-14

Kosten Website

14-03-14

Project school hulpmiddelen school
Dindigul

14-09-14

Project medicatie zieke kinderen
Velamadam

€ 720,00

13-12-14

Project Generator School Alancy

€ 2.000,00

31-12-14

Rente inkomsten

€ 3.140,47

Saldo
€ 3.140,47

€ 217,55
€ 2.300,00

€ 159,08
Totaal:
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