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Beste SAC-vrienden,
e laatste tijd verschijnen er in de media
geregeld negatieve berichten over de
bestedingen van goede doelenfondsen.
Organisaties met een ideëel doel zijn momenteel wat minder geliefd. Des te meer
prijzen wij ons gelukkig dat wij zoveel
trouwe sponsors hebben die ons door dik en
dun blijven steunen. Veel dank daarvoor!
Onze stichting is geheel onafhankelijk van
subsidiestromen. We hebben dus geen last
van overheidsbezuinigingen. Omdat iedereen bij ons vrijwilliger is, zijn er geen personele lasten en komen we niet in het nieuws
vanwege topsalarissen.
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Maar een heleboel dingen doen we wèl.
Zo gaan twee bestuursleden in november
naar India om een aantal locaties te bezoeken. Aan het evalueren en monitoren van
projecten hecht SAC veel waarde. ’t Is immers belangrijk dat uw geld goed wordt besteed en dat de doelgroep die wij willen
helpen er baat bij heeft. Een extra doel van
de komende reis is om na te gaan hoe we
meer kunnen samenwerken met de lokale
overheid. We streven ernaar dat de overheid
uiteindelijk de bekostiging van kleuterschooltjes, scholen en internaten overneemt. Dat zal een lang proces zijn en het
zal zeker niet overal lukken.

Maar we hebben al verschillende projecten
afgerond waarbij de overheid inderdaad
haar verantwoordelijkheid heeft genomen.
Heel hoopvol.
Verder zijn we gestart
met de voorbereidingen rond de viering
van ons 40-jarig
bestaan.
U zult er zeker meer van horen.
Vriendelijke groet,
Joke Jansen, voorzitter

Geschiedenis van de Stichting Actie Calcutta (5)
In de vorige nieuwsbrief hebt u kunnen lezen
dat door nieuwe wetgeving in India Mother
Teresa het ontvangen sponsorgeld niet meer
mocht doorsturen naar projecten waarover
zij niet de directe verantwoordelijkheid had.
De nieuwe wet die in 1976 van kracht werd,
vroeg namelijk om een verantwoording van
de ontvangsten en bestedingen van buitenlands geld in India. Daarom kwam de verplichting tot verantwoording nu te liggen bij
de instanties die rechtstreeks van SAC financiële hulp ontvingen. Omdat de stichting
sindsdien onafhankelijk van Mother Teresa
opereerde, moest ook de naam veranderd
worden. Deze werd gewijzigd in de naam die
onze stichting tot nu toe nog steeds heeft.
Een speciale school voor leprakinderen
Na het van kracht worden van de nieuwe
wet in India was SAC vrij om zelf de besteding van sponsorgelden te regelen, uiteraard onder de voorwaarden van deze wet.
Een van de eerste grote projecten die de
heer Van den Boogaard - stichter en eerste
voorzitter van SAC - oppakte, was de bouw
van een school voor speciaal onderwijs in
Puri in Orissa.

Deze school in het oosten van India was
speciaal bestemd voor kinderen van het
leprakamp ’Korunalaya Leprosy First Aid
Centre Puri’. De ouders van deze kinderen
zijn door lepra verminkt, vooral aan handen en voeten. In het kamp krijgen deze
mensen medische verzorging en hulpmiddelen om hun leven zo aangenaam
mogelijk te maken. Hun kinderen zijn
gezond dankzij een tijdige onderkenning
van de eerste symptomen en een goede
hygiëne. Ze worden echter gediscrimineerd vanwege hun afkomst en krijgen
geen plaats op een gewone school.
De heer Van den Boogaard startte daarom
een actie om geld bij elkaar te krijgen
voor de bouw van een school voor kinderen van ouders met lepra. Het allergrootste deel van het geld werd bijeengebracht
door leerlingen van de Beatrixschool in
Haarlem. Als waardering hiervoor heet
de school in Puri ook Beatrixschool.
De bouw startte in 1981 en de officiële
opening was in 1983.
Dankzij een actie van een aantal vrienden
in Geldrop is rondom de school ook een
speeltuin aangelegd.

Een school voor alle kinderen
In de loop der jaren trok de Beatrixschool
ook kinderen aan van buiten het leprakamp. Dat kwam door het goede onderwijsniveau van de school en de erkenning
door de Indiase overheid. Van een school
met aanvankelijk groep 3 tot 7 is deze nu
uitgegroeid tot een volledige basisschool
met een vervolgopleiding op het niveau
van vmbo/havo en met in totaal 650 leerlingen. Hieronder zijn 200 kinderen van
ouders met lepra. Voor die kinderen is
omgang met leeftijdgenootjes van buiten
het kamp erg belangrijk.
Op die manier kunnen ze ontkomen aan
het stigma van ’leprakind’.
SAC heeft jarenlang het onderwijs van de
kinderen uit het leprakamp gesponsord.
Dit wordt nu langzaam afgebouwd omdat
de school streeft naar zelfvoorziening.

Leprakind

Gerealiseerde projecten
Project P12-14:

Nieuw project

Toiletgebouw voor het meisjesinternaat in Dumka

Om meer meisjes te kunnen
toelaten in het internaat van de
Sisters of St. Anne moesten de
sanitaire voorzieningen worden
uitgebreid. Zo is bij dit internaat
een toiletgebouw gerealiseerd
met tien toiletten en een
gemeenschappelijke badruimte
van 2,5x2 meter met watertank.
Momenteel zijn er 65 meisjes.
Het internaat is in 2009 mede gefinancierd met donaties van SAC. De meisjes gaan naar
de English Medium School in Dumka.
Project P12-06:

Renovatie van een kledingruimte in het
meisjesinternaat in Surada

In het internaat van de Daughters of Charity verblijven 200 meisjes van 6 tot 18 jaar.
Ze gaan naar het plaatselijk basis- en voortgezet onderwijs. De ruimte waar de meisjes
hun kleding en andere spullen bewaren moest wegens lekkage gerenoveerd worden.
Na verwijdering van het losgeraakte asbest zijn de muren verstevigd en is er een nieuw
tinnen dak geplaatst. Dit project is uitgevoerd door lokale bouwvakkers onder toezicht
van een bouwkundige. Hierdoor zijn de kosten goed in de hand gehouden en is alles
volgens plan gerealiseerd.
Project P12-07:

Bouw van een meisjesinternaat in Rajgram
Wij zoeken hulp voor 60 meisjes in
Rajgram in de deelstaat Jharkhand.
Zij willen graag naar school en hebben
dringend behoefte aan veilige huisvesting. De kinderen zijn van de Santal
stam. Ze wonen in de omliggende
dorpjes, te ver van de stad Rajgram om
er naar toe te kunnen lopen. Openbaar
vervoer of een schoolbus is er niet.
Het project behelst de bouw van een
nieuw onderkomen voor de meisjes,
van waaruit ze dagelijks naar school
kunnen gaan. Uw hulp is hard nodig.
De investering voor de bouw bedraagt
€ 750,= per kind.
Totale kosten € 44.445,=.

Solar warmwatersysteem voor het
meisjesinternaat in Surada

In Surada is een warmwatersysteem aangelegd waarbij het
water door zonne-energie wordt
verwarmd. Het warme water
wordt gebruikt om te baden,
vooral in de winter en mogelijk
ook tijdens het regenseizoen.
Bovendien wordt het water gebruikt bij het koken van voedsel.
Hierdoor zijn de energiekosten
voor het koken gehalveerd.

ACTIES KERNGROEPEN

Project P13-17:

Wij doen graag een
beroep op
uw ondersteuning.

SPONSORS
VOOR
KINDEREN
GEVRAAGD
Trots poserend voor het solarsysteem

Benefietdiner kerngroep Nijmegen
Op 19 juni organiseerde de kerngroep Nijmegen weer een benefietdiner in het Indiase
restaurant ’Gandhi’. Het restaurant zat vol en de opbrengst was € 719,=, bestemd voor een
brickfieldschooltje in de omgeving van Calcutta.
Vierdaagse Nijmegen
De sponsoractie van de kerngroep Nijmegen bij de Vierdaagse 2013 heeft dit jaar een bedrag
opgeleverd van € 948,=. Dit bedrag gaat voor een deel naar een brickfieldschooltje. Daarnaast
heeft de kerngroep twee sponsorschappen voor een groepje kinderen op zich genomen.

Benefietdiner Nijmegen

Benefietmaaltijd kerngroep Overijssel Op 13 juli organiseerde de kerngroep Overijssel bij
stralend weer een Indiase benefietmaaltijd buiten. De opbrengst van dit heerlijke buitenbuffet
Benefietmaaltijd Overijssel
was € 658,=. Dit bedrag gaat naar het Rajbadi project.
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BESTEDING SPONSORGELDEN VOOR KINDEREN IN 2012 EEN DAGELIJKS ONTBIJT VOOR
MEISJES IN BELPAHARI
De brief hieronder ontvingen wij van Sr. Celine, werkzaam in het onderwijs in Belpahari
in de deelstaat Jharkhand. Zij heeft een verzoek aan SAC om financiële ondersteuning
voor een voedzaam ontbijt voor de meisjes in
het internaat in Belpahari. Sr. Celine sluit de
brief af met veel groeten aan u allen en met
de hoop dat u aan haar meisjes wilt denken.

Salarissen: Een grote kostenpost omdat de
leerkrachten niet door de overheid worden
betaald. Een aantal dorpsschooltjes biedt
opvang aan jonge kinderen uit het dorp.
Die kinderen moeten leren lezen en schrijven. Bovendien moeten ze zich de taal
eigen maken die op school wordt gesproken, want dat is een andere dan die van
hun dorp. Op weer andere schooltjes
geven leraren bijles aan leerlingen die op
een gewone school zitten, omdat de
schooltaal voor deze dorpskinderen tijdens
hun hele schooltijd een struikelblok blijft.
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 ontvangen.
Onderhoud: Het betreft hier kleine dingen
die slijten of kapot gaan. Voor groot onderhoud en/of uitbreiding kan een projectaanvraag worden ingediend.
Diversen: Kosten voor administratie, telefoon, elektriciteit, medische verzorging.

Salarissen: De kosten zijn voor de bijlesleraren, de kok(kin), de chauffeur, de tuinman enz. De kinderen in het internaat
gaan naar een dichtbij gelegen school. Deze
scholen hebben hun eigen financiering.
Voeding: Dit is in internaten de hoogste
kostenpost. Veel kinderen wonen in kleine
dorpjes waar geen school is. De afstand
naar 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 dat de kinderen moeten maken
onder toezicht en hulp van bijlesleraren.
Onderhoud: Het betreft hier kleine dingen
die slijten of kapot gaan. Voor groot onderhoud en/of uitbreiding kan een projectaanvraag worden ingediend.
Diversen: Kosten voor administratie, telefoon, elektriciteit, medische verzorging.

ENKELE WEETJES OVER DE SPONSORING VAN KINDEREN IN 2012
SAC hielp met uw bijdragen:
Totaal aantal kinderen:
Uw sponsoring in % van de totale kosten:
Bijdrage ouders in % van de totale kosten:
Bijdragen in % uit moestuin, boerderij e.d.:

69 internaten
10.107
25%
50%
25%

17 dorpsschooltjes
4.948
52%
9%
39%

SAC bereikte in 2012 totaal 15.000 kinderen. Al deze kinderen hadden in meer of mindere mate
baat bij de sponsoring van SAC. Dankzij uw bijdrage konden wij deze kinderen perspectief
bieden op een beter leven!

HET ETEN IN
HET
MEISJESINTERNAAT

SAC ondersteunt het pleidooi van Sr. Celine
voor nieuwe sponsorschappen voor haar
meisjes inclusief een voedzaam ontbijt.

’Wij, de sisters van St. Anne in Belpahari, zijn
erg blij met de financiële hulp van SAC. Wij
hebben zeer veel steun gekregen voor het
onderwijs aan tribale kinderen. Bijna 1400
jongens en meisjes zitten nu op de St. Luke’s
basisschool met aansluitend voortgezet
onderwijs. Die school was een geschenk van
SAC. Het meisjesinternaat is ook gefinancierd door SAC. Er is ruimte voor 460 meisjes
om te slapen en huiswerk te maken. Eten
doen zij buiten onder een afdak met bescherming tegen zon en regen. Elektriciteit krijgen
we van de overheid, maar de stroom valt
vaak uit. Daarom zijn we blij met de dieselgenerator van SAC die zorgt voor licht als het
buiten donker is. Wij zijn erg dankbaar voor
de enorme steun van SAC, die wonderen
heeft verricht in de levens van de allerarmste
jongens en meisjes in de regio Belpahari.We
hebben nu echter een probleem met het ontbijt voor de meisjes in het internaat. Tot voor
kort kregen wij uit de VS regelmatig ’bulgar’,
een voedzaam soort graan. Daarvan kookten wij een stevige pap. Maar de voorraden
bulgar zijn op. En de bijdragen van de ouders
zijn niet toereikend om de meisjes een ander
degelijk ontbijt te geven. U begrijpt dat het
eten hier sober is en dat een voedzaam ontbijt zeer gewenst is voor meisjes in de groei.’

’s Middags en ‘s avonds eten de meisjes rijst met groenten en een
soort linzensoep voor de noodzakelijke eiwitten. Eén keer per week
en op feestdagen krijgen ze ei, vis of vlees, meestal kippenvlees of
lamsvlees. Rundvlees wordt niet gegeten. Soms is er fruit, zoals
bananen, appels, mandarijnen en mango’s, afhankelijk van het seizoen.
Brood als ontbijt is geen optie. In India is men niet gewend om brood
te eten. Broodbeleg kent men niet.
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Markt Wissehaege
Bij woonzorgcentrum Vitalis Wissehaege in Eindhoven werd
op 3 juli een Franse markt, ’Le Marché’, gehouden.
Vrijwilligers van SAC verkochten onder meer Indiase sjaals
en gaven informatie over SAC. De opbrengst was € 119,50.

Adres Stichting Actie Calcutta

Sponsorloop basisschool het Mozaiek

Postadres: Postbus 309
5660 AH Geldrop

Het Mozaïek in Heeswijk Dinther hield op 26 april haar jaarlijkse sponsorloop. Dit leverde voor SAC € 1000,= op. Hartelijk
dank aan ieder die zich hiervoor heeft ingezet. De kinderen
van de Loreto St. Vincent school zullen hier blij mee zijn!

Voorzitter: Joke Jansen
Secretaris: Peter Rooimans

Kantooradres:

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

e-mail:
website:

office@actiecalcutta.nl
www.actiecalcutta.nl
1809
54.96.20.168 of 397.42.00

Wereldwinkel op basisschool De Beekgraaf
Van 5 t/m 12 april hielden leerlingen van groep 8 van De Beekgraaf in Nistelrode weer een Wereldwinkel op School.
Een vrijwilliger van SAC, voorheen leraar op deze school,
vertelde daar over zijn reis naar India. SAC kreeg 10% van de
opbrengst van de Wereldwinkel, te weten € 148,=. Veel dank aan alle organisatoren!
Het bedrag wordt besteed aan het beddenproject voor meisjes in Mariampahar.

Giro:
Banknrs.:

De Stichting heeft
sinds 1 januari 2001

Full colour festival in Emmen

het keurmerk van het

Op 25 augustus was de 20e editie van het Full Colour festival Emmen. SAC-vrijwilligers
zijn jaarlijks aanwezig met informatie over SAC en verkopen er artikelen uit India.
De opbrengst was € 506,=, geoormerkt voor het Rajbadi project.

Centraal Bureau Fondsenwerving, Amsterdam (CBF).

Zie ook: www.actiecalcutta.nl/nieuws

Adressen kerngroepen
KERSTPOST
EN KERSTGIFTEN

SAMENVATTING VAN HET

FINANCIEEL VERSLAG 2012
BATEN

Wilt u een kerstkaart naar uw

Baten uit eigen fondsenwerving, zoals:
kindsponsoring, giften voor projecten,
overige giften en nalatenschappen
Baten uit spaargelden en beleggingen
Totaal baten

sponsorkind(eren) sturen? Stuur

• Kerngroep Alkmaar
Contactpersoon: Henk Laarman
Tel. 072-5624091
e-mail: h.laarman@actiecalcutta.nl

Wij zorgen dan voor verzending
naar India. Vermeld hierbij duide-

LASTEN

lijk nummer en naam van het

Sponsoring kinderen en internaten in India € 208.450
Vrijgevallen sponsorverplichting Kandhamal -€ 100.000
Uitvoering projecten in India
€
92.714
Totaal besteed aan de doelstelling
€
201.164
Besteding aan doelstelling in % van de
totale baten (sponsoring en projecten)
95%
Kosten werving baten
€
14.175
Kosten werving baten in % van de totale baten
4,2%
Beheer en administratie in Nederland
€
12.904
Beheer en administratie in India
€
2.841
Kosten beheer en administratie
in % van de totale baten
4,9%
Totaal lasten (na vrijval sponsorverplichting)
€
231.084

kind en uw eigen sponsornum-

TOELICHTING:
De vrijgevallen sponsorverplichting Kandhamal betreft de afbouw
van verplichtingen in het Kandhamal district in Orissa.
Voor verdere toelichting en financiële verantwoording wordt
verwezen naar het jaarverslag op onze website.

mer en naam. Uw eigen adres is
niet nodig. Wij verzoeken u
vriendelijk doch dringend om
enkelvoudige, kleine kaarten te

• 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

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

• Kerngroep Zuidoost-Brabant
Contactpersoon: Ad van der Sman
Tel. 073-5494025 / 06-51371642
e-mail:
A.vanderSman@actiecalcutta.nl

is om één kind te bevoordelen.
In deze laatste Nieuwsbrief van 2013 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 2014 een warm hart toedraagt!
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Postbus 309, 5660 AH Geldrop.

OPMAAK EN PRODUCTIE : BUREAU VOOR GRAFISCHE DIENSTVERLENING GELDROP

300.841
15.066
315.907

040-285 56 99

deze dan naar ons secretariaat:
€
€
€

