NIEUWSBRIEF VAN DE STICHTING ACTIE CALCUTTA - OKTOBER 2012

Beste SAC-vrienden,
eeds jaren houdt SAC zich bezig met het
ondersteunen van kinderen in scholen en
internaten. Daarnaast voeren we een groot
aantal projecten uit, alles in de meest arme
gebieden van India. Door middel van rapportages vanuit India en werkbezoeken aan de
projecten zorgen we ervoor dat uw sponsorgeld goed wordt besteed.
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ZELFREDZAAMHEID
Tijdens de werkbezoeken wordt ook bekeken in hoeverre de scholen en internaten
werken aan zelfredzaamheid. Zelfredzaamheid is namelijk een belangrijk uitgangspunt van SAC. Ons doel is om scholen en
internaten gedurende een bepaalde tijd te
ondersteunen. Het uiteindelijke doel is dat
deze scholen en internaten op eigen kracht
verder gaan en dat de kinderen op door de
staat bekostigde scholen onderwijs krijgen.

Wij kunnen ons dan uit die projecten terugtrekken en ons richten op nieuwe locaties
waar onze hulp hard nodig is. Wanneer u dus
bericht van ons krijgt dat SAC zich terugtrekt
uit een school, internaat of groep kinderen
die door u ondersteund wordt, betekent dit
dat onze hulp bij dat project niet meer noodzakelijk is en dat het project op eigen kracht
en met inzet van de eigen gemeenschap verder gaat. Wij hopen dat u daar begrip voor
hebt. Wellicht ook bent u - net als wij - blij
met zo’n resultaat.
Tegelijkertijd betekent dit dat wij u vragen
om een nieuwe school, internaat of groep
kinderen te ondersteunen, die ook weer een
aantal jaren de hulp van SAC nodig hebben.
Dit beleid van SAC met betrekking tot zelfredzaamheid is een moeizaam proces dat
niet zo gemakkelijk verloopt als het hier
wordt opgeschreven.

Het is een lange weg die we samen met de
leiding van scholen en internaten afleggen.
Maar wanneer het weer eens gelukt is, zijn
we daar echt trots op. En we hopen dat u dat
ook bent!
Hartelijk dank voor uw hulp en begrip!
Joke Jansen, voorzitter

Geschiedenis van de Stichting Actie Calcutta (3)
In de vorige nieuwsbrief hebt u kunnen
lezen hoe de heer en mevrouw Van den
Boogaard bij de actie Calcutta betrokken
raakten. In augustus 1973 bracht Mother
Teresa een bezoek aan Nederland en nodigde zij actie Calcutta uit toe te treden tot
haar organisatie. De actie Calcutta werd
toen vermeld als: ’Netherlands Branch of
the International Association of co-workers
of Mother Teresa’.

Mother Teresa op bezoek in Nijmegen

Aan het bovenstaande kan nog worden
toegevoegd dat de ’Netherlands Branch of
the International Association of co-workers
of Mother Teresa’ op advies van een notaris
die zelf ook sponsorkinderen had, werd
bekrachtigd in een notariële akte op
27 februari 1974.

Daarom kan deze datum gezien worden
als de officiële startdatum van SAC.
De heer Van den Boogaard werd voorzitter
en is dat gebleven tot zijn dood in maart
1993.
Het dagblad ’De Tijd’ besteedde in augustus 1973 aandacht aan het bezoek van Mother Teresa aan Nederland. Ook ver-scheen
zij op TV bij de NCRV.
Dat had een grote stroom aanvragen om
informatie en aanmeldingen voor sponsorschappen tot gevolg. In enkele weken
tijd werden circa 300 aanvragen voor een
sponsorschap ontvangen! Dat bracht een
enorme hoeveelheid werk met zich mee.
In september 1974 bracht Mother Teresa
opnieuw een bezoek aan ons land.
Ze verbleef hier vier dagen. Er zijn toen
ontmoetingsbijeenkomsten georganiseerd
in Amsterdam en in Nijmegen.

Nieuwe website

Enkele honderden sponsors hebben haar
toen ontmoet en enkele woorden met haar
kunnen wisselen. Weer leidde dit tot een
geweldig aantal aanmeldingen voor een
sponsorschap. Dat blijkt uit de volgende
jaarverslagen.
Het eerste jaarverslag was van 1973.
Er werd melding gemaakt van een saldo
van fl. 65.740,= (€ 29.831,=) en een aantal
van 749 sponsorkinderen.
Het jaarverslag van 1974 meldde een saldo
van fl. 146.220 (€ 66.463) en een aantal
van 1.438 sponsorkinderen! Dit was een
geweldig succes vanwege het bezoek van
Mother Teresa aan ons land.
Het sponsoren van een kind bedroeg toen
fl.15,= per maand (fl.180,= ofwel € 80,=
p/jaar). Omgerekend in Indiase Rupees
was toen één sponsorschap Rs 540.
Momenteel is dat Rs 6.000 per jaar.
Wordt vervolgd

Op 1 november a.s. gaat onze nieuwe website in de lucht!
We nodigen u van harte uit vanaf die datum een kijkje
te nemen op
www.actiecalcutta.nl (dus zonder koppelteken).

Gerealiseerde projecten
Project P09-28:

Verpleegstersopleiding in Jyohti Ziekenhuis
in Balasore, Orissa

Dit project is gestart in oktober 2008 met
de eerste lichting van 17 studentes.
De opleiding duurde 3 jaar. In de loop
van de tijd hebben 2 studentes de opleiding verlaten. In maart van 2012 zijn
15 studentes afgestudeerd. Een geweldig
moment voor de leiding en alle studentes!
Het project is nagenoeg in zijn geheel
gesteund door ASML Foundation.
De afgestudeerden werken nu voor een
jaar in het ziekenhuis Ze kunnen daarmee verdere praktijkervaring opdoen. Dit bespaart
op de personeelskosten van het ziekenhuis en op die manier creëren ze een opleidingsfonds voor de volgende lichtingen. De tweede lichting is gestart in oktober 2009,
waarvoor we fondsen hebben gevonden. Het blijkt een duurzaam project; immers de
volgende lichtingen van oktober 2010 en 2011, met ongeveer 20 studenten per jaar lopen
ook reeds. Deze opleidingen worden gefinancierd uit bovengenoemde besparingen.
Heel veel dank aan
Project P11-03

Project P12-12:

Meubilair voor het
jongensinternaat in
Parlakhemundi
In het internaat van Parlakhemundi van
het district Gajapati in Orissa zitten momenteel 40 jongens. Parlakhemundi ligt
130 km van Berhampur.
Het ontbreekt aan basismeubilair en
nachtkleding. Er is dringend behoefte
aan kasten, banken, tafels en stoelen.
De kosten hiervoor bedragen € 3900,=.

Foundation!

Aanschaf en installatie van een 5KVA generator
voor het meisjesinternaat in Baghmara

In Baghmara zijn regelmatig problemen met de elektriciteitsvoorziening. Een noodaggregaat is dan erg belangrijk. Deze dient als back-up voor de waterpomp en de
verlichting. Van 6.00 uur ’s morgens tot 6.00 uur ’s avonds is het licht, met enige variatie
in zomer en winter. In het internaat zitten momenteel 211 meisjes van 5 tot 18 jaar.
De oudere kinderen gaan naar de middelbare school in de buurt en hebben ’s avonds nog
studie-uren. Uitval van elektriciteit komt regelmatig voor en is dan erg vervelend.
Dit project is gesteund door de Lions Club
Project P11-17:

Nieuw project

van Son en Breugel,waarvoor onze dank!

Aanschaf en installatie van een 20KVA transformator
voor het meisjesinternaat in Ghatiduba

Sinds kort hebben ze in het dorp Ghatiduba elektriciteit van het net. Voor de aansluiting
van het internaat is een transformator
noodzakelijk. Tegelijkertijd is de gehele
installatie voorzien van spaarlampen
en uitgebreid naar alle gebouwen van
de locatie. Deze elektriciteit is aanzienlijk
goedkoper dan via de generator met diesel.
De generator blijft in functie als back-up.

• informatie
• acties
• lezingen
• info-avonden
Scholen of verenigingen die interesse
hebben, worden uitgenodigd zich te
melden bij de Kerngroep in hun regio.
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Kijk op pagina
voor contactgegevens.

Dit project is eveneens gesteund door de
Lions Club van Son en Breugel, veel dank!

AIR MILES VOOR SAC NIET MEER MOGELIJK
In juli jl. hebben alle groepsspaarders van SAC bericht van Air Miles ontvangen dat het sparen voor SAC
niet meer mogelijk is. Air Miles liet weten, dat er slechts een paar goede doelen overblijven waarvoor
gespaard kan worden. SAC hoort daar helaas niet meer bij. Het saldo van alle SAC-spaarders zal door
Air Miles worden omgerekend en op het banknummer van SAC worden bijgeschreven. Dit is ongeveer € 2.300,=.
Het oudste stuk dat een van onze vrijwilligers in zijn bezit heeft, dateert van 28 april 1998 en had een saldo
van ruim 10.500 miles. De Air Miles waren toen ongeveer f. 0,04 waard. Meer dan 14 jaar hebben vele spaarders hun Air Miles aan
SAC afgestaan! Met eerder gespaarde Air Miles zijn bestuursleden van SAC enkele keren gratis met de KLM naar India gevlogen
om werkbezoeken af te leggen.

Een woord van dank aan deze trouwe spaarders is daarom zeker op z’n plaats!
Dus: alle spaarders voor SAC, heel hartelijk dank voor uw gulle bijdrage!

Als u vanaf nu voor uzelf wilt gaan sparen is het nodig om een nieuwe Air Miles-pas aan te vragen.
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Bestedingen sponsorgeldenvoor kinderen in 2011
DORPSSCHOOLTJES
5% 4%
52%
27%
12%

Voeding

Salarissen

Lesmateriaal

Onderhoud

Diversen

Voeding: De kinderen eten thuis, maar
krijgen op een dorpsschooltje wat extra’s.
Lesmateriaal: De kosten zijn naar verhouding hoog omdat de schooltjes geen
staatssteun krijgen.
Salarissen: Dit is een grote kostenpost
omdat de leerkrachten niet worden
betaald door de overheid. Een aantal
gesponsorde dorpsschooltjes biedt opvang
aan jonge kinderen uit het dorp.
Die kinderen moeten zich de eerste beginselen van lezen en schrijven eigen maken
en ook de taal leren die op de echte school
wordt gesproken, want die is anders dan
die in hun dorp. Op andere schooltjes
geven leraren bijlessen aan kinderen die
op een gewone school zitten. De dorpskinderen hebben veel problemen met de
taal die op school wordt gesproken.
Onderhoud: De kosten zijn nodig voor
allerlei dingen die kapot gaan. Voor groot
onderhoud en/of uitbreidingen kan een
projectaanvraag worden ingediend.
Diversen: Kosten voor administratie, telefoon, elektriciteit, medische verzorging.

Voeding: Dit is in internaten de hoogste
INTERNATEN
kostenpost. Veel kinderen wonen in kleine
8% 4%
18%
dorpjes waar geen school is. De afstand naar
10%
school is te groot om dagelijks te lopen.
Voor onderwijs zijn die kinderen aangewezen
op een verblijf in een internaat.
Lesmateriaal: Dit is nodig voor het huiswerk
60%
dat de kinderen moeten maken onder
toezicht en hulp van bijlesleraren.
Voeding Salarissen Lesmateriaal Onderhoud Diversen
Salarissen: De kosten zijn voor de bijlesleraren, de kok(kin), de chauffeur, de tuinman enz. De kinderen in
het internaat gaan
4%
18%
naar een dichtbij gelegen school. Deze scholen hebben10%
hun8%eigen financiering.
Onderhoud en Diversen: De kosten worden aan dezelfde zaken besteed als bij de
dorpsschooltjes.
60%

ENKELE WEETJES OVER DE SPONSORING VAN KINDEREN IN 2011
SAC helpt met uw bijdragen:

77 internaten (hostels)

18 dorpsschooltjes

Totaal aantal kinderen

11.452

5.514

Uw sponsoring in % van de totale kosten

25%

70%

Bijdrage ouders in % van de totale kosten

40%

10%

35%

20%

Bijdragen in % uit andere middelen
en uit moestuin, boerderij e.d.

SAC bereikte in 2011 totaal 17.000 kinderen! Al deze kinderen hadden in
meer of mindere mate baat bij de sponsoring van SAC.
Dank zij uw bijdragen konden wij deze kinderen perspectief bieden op
een beter leven!

SPONSORS
VOOR KINDEREN GEVRAAGD!
Sponsors die bereid zijn kinderen te sponsoren, zodat zij naar school kunnen, zijn nog
steeds van harte welkom! Behalve onderwijs
krijgen ze ook voeding en gezondheidszorg.
De laatste jaren gaat SAC steeds meer
over tot het financieren van onderwijs voor
groepjes kinderen. Dit zijn groepjes kinderen
van een internaat of een dorpsschool die
door SAC ondersteund worden.
We noemen dit groepssponsorschap.
Als sponsor van zo’n groepje kinderen
ontvangt u rond Kerstmis informatie en
een foto van die kinderen.
Met het oog op de continuïteit van het
onderwijs aan de kinderen blijven sponsors
hiervoor nog steeds hard nodig!

Wanneer u overweegt groepssponsor te worden voor € 100,= p/jaar, zeggen wij u namens de kinderen alvast heel hartelijk dank!
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Sponsoracties

Kerngroep Nijmegen

Adres Stichting Actie Calcutta

BENEFIETDINER
Opnieuw organiseerde de Kerngroep Nijmegen een benefietdiner in het
Indiase restaurant ’Gandhi’ in Nijmegen. Op 20 juni werd daar een
filmpje van SAC vertoond, waarna het buffet open ging met heerlijke
Indiase gerechten. De opbrengst was dit jaar € 780,=.

VIERDAAGSE ACTIE 2012
Dit keer verschenen er aan de start van de vierdaagse 4 wandelaars voor SAC. Dankzij de
gulle giften van hun sponsors leverde dit een bedrag op van € 1907,=. De opbrengst van
het Benefietdiner en van de Vierdaagse actie is bestemd voor een Brickfield school in
West-Bengalen. Dit is een schooltje waar kinderen basisonderwijs krijgen op het terrein
van de steenfabriek waar hun ouders werken. Ook de oudste kinderen vanaf 11 jaar
werken daar met hun ouders mee. Het onderwijs dat de kinderen hier volgen is voor de
meesten van hen het enige onderwijs dat ze in hun leven zullen krijgen.

FULL COLOR
FESTIVAL
Op 26 augustus jl.
stonden vrijwilligers
van SAC op het
Full Colour Festival
in Emmen.
Ondanks het zeer
slechte weer was
het resultaat een bedrag van
€ 360,59.

Mierloseweg 55E (kamer 4)
5667 JB Geldrop
tel. 040 285 27 22

e-mail:
website:

office@actiecalcutta.nl
www.actiecalcutta.nl

Giro:
Banknrs.:

1809
54.96.20.168 of 397.42.00

het keurmerk van het
Centraal Bureau Fondsenwerving, Amsterdam (CBF).

Adressen kerngroepen

In deze laatste
Nieuwsbrief
van 2012
wil SAC
u hartelijk
bedanken voor
uw inzet en
bijdragen!
Wij wensen u
het beste voor
het komende
jaar en hopen
dat u SAC
ook in 2013
een warm hart
toedraagt!

BATEN
Baten uit eigen fondsenwerving, zoals:
kindsponsoring, hostelsponsoring, giften voor projecten, giften zonder specifieke bestemming,
nalatenschappen
€ 371.812
Baten uit spaargelden en beleggingen €
2.368
Totaal baten
€ 371.180

DEEL DE NIEUWSBRIEF!
Breng hem eens onder de aandacht van
uw familie: promotie van SAC!

Kantooradres:

De Stichting heeft

FINANCIEEL VERSLAG 2011

TOELICHTING: Eind 2009 is een grote nalatenschap ontvangen, welke
in 2010 en 2011 gedeeltelijk werd besteed. Vooral hierdoor waren in
2011 - conform de begroting - de bestedingen hoger dan de baten.

Postadres: Postbus 309
5660 AH Geldrop

sinds 1 januari 2001

SAMENVATTING VAN HET

LASTEN
Sponsoring kinderen en hostels in India € 286.565
Uitvoering projecten in India
€ 133.223
Totaal besteed aan de doelstelling
€ 419.788
Kosten werving baten
€ 24.885
Kosten werving baten in % van de totale baten 4,8%
Beheer en administratie in Nederland €
13.051
Beheer en administratie in India
€
2.995
Kosten en beheer en administratie
in % van de totale baten
4,3%
Totaal lasten
€ 460.719

Voorzitter: Joke Jansen
Secretaris: Peter Rooimans

• Kerngroep Alkmaar
Contactpersoon: Henk Laarman
Tel. 072-5624091
e-mail: h.laarman@actiecalcutta.nl
• Kerngroep Overijssel
Contactpersonen: Frank en Toos Bom
Tel. 0572-391960
e-mail: sac.overijssel@ziggo.nl
• Kerngroep Nijmegen
Contactpersoon: Nel Suerink
Tel.024-3550566 - mobiel 06-53766988
e-mail: n.suerink@actiecalcutta.nl
• Kerngroep Zuidoost-Brabant
Contactpersoon: Ad van der Sman
Tel. 073-5494025 / 06-51371642
e-mail: ad_vd_sman@hotmail.com

KERSTPOST en KERSTGIFTEN
Wilt u een kerstkaart naar uw sponsorkind(eren) sturen?
Stuur deze dan naar ons secretariaat: Postbus 309, 5660 AH Geldrop.
Wij zorgen dan voor verzending naar India. Vermeld hierbij duidelijk
nummer en naam van het kind en uw eigen sponsornummer en naam.
Uw eigen adres is niet nodig. Wij verzoeken u vriendelijk doch dringend
om enkelvoudige, kleine kaarten te sturen. Ter dekking van de kosten
kunt u losse postzegels bijvoegen, maar dit hoeft niet.
Kerstgiften voor uw kind worden altijd onder alle kinderen van het
hostel verdeeld, aangezien het niet goed is om één kind te bevoordelen.
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