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Beste geïnteresseerden en donateurs,
Graag brengen we u middels dit schrijven op de hoogte van de laatste activiteiten en ontwikkelingen
van onze stichting.
Care and Support Home
In de vorige nieuwsbrief kon u lezen dat de bouw van ons Care and Support Home afgerond was. Dit
kleine weeshuis biedt nu permanent onderdak aan ongeveer 10 kinderen. Naast onderdak en
verzorging krijgen zij ook scholing vanuit het Care and Support Home.

Care and Support Home Rajani

Het gaat om weeskinderen of kinderen van ernstig zieke ouders, welke thuis niet de zorg kunnen
krijgen die zij nodig hebben. We hopen met uw hulp de mogelijkheden van het Care and Support
Home nog verder uit te kunnen breiden.

Computer training
Dankzij uw donaties heeft Stichting Santosh een computertrainingsprogramma kunnen steunen in
India voor studenten met een licht verstandelijke beperking. Dit zal hun kansen op het vinden van
werk vergroten. In samenwerking met het bedrijf Keystone
heeft Stichting Santosh dit project kunnen opstarten en vinden
er op dit moment trainingen plaats. Meer informatie kunt u
vinden op http://www.getitdone.org/projects/136
Dankzij uw donaties kunnen wij nu elke 3 maanden zo’n 80
kinderen en jong-volwassenen een basale training in
computervaardigheden geven. Het geld is gebruikt voor een
docent en de benodigde materialen.

Steun van Kiewad
Stichting Santosh steunt via de Indiase stichting CARDS al enige tijd het Child Right Advocacy Centre
(CRAC). Dit is een schooltje, midden tussen de kalksteenovens in Pidiguralla, om kinderen via het
geven van onderwijs uit de kinderarbeid te krijgen en te houden. Van stichting Kiewad hebben we

een donatie mogen ontvangen om het CRAC te voorzien van houten meubilair, speelgoed en een
watertap.
Op deze school krijgen de kinderen naast onderwijs ook een maaltijd. Gelukkig kiezen steeds meer
ouders ervoor om hun kinderen naar school te laten gaan in plaats van de kinderen te laten
meehelpen bij de productie van kalksteen. De school bereikt via de kinderen ook de ouders voor
onderwijs. Zo worden er bijvoorbeeld regelmatig scholingen aan vrouwen gegeven zoals naailes of
voorlichtingsbijeenkomsten.

Bezoek aan India door Sekhar Bonam
Voorjaar 2014 reisde bestuurslid Sekhar een aantal maanden door zijn geboorteland. Tijdens deze
reis heeft hij ook onze partnerorganisaties bezocht en meerdere projecten. Het was fijn dat hij ons
weer op de hoogte kon brengen van de situatie ter plaatse.
Hij bezocht onder andere het Care and Support Home:
“As we walked to the Care & Support Home Rajani was there with the welcoming party , garlands and
children with song !
Rajani showed me the various rooms, computer room, study room, sleeping room etc.. Then we met
the children. There were twelve girls in total. Two are HIV positive, the others are there because their
parents are/were HIV patiënts. There were also some adults there these were given food grains.”

Financiële verantwoording
We zijn een kleine stichting en maken geen kosten. Dit heeft voor u als voordeel dat u erop kunt
vertrouwen dat uw donaties volledig in India terechtkomen. We hebben wel gezorgd dat we de
giften spreiden zodat we met name het Care and Support Home gegarandeerd kunnen steunen voor
de komende jaren. Voor de geïnteresseerden kunt u op de website weer de financiële jaarverslagen
vinden. www.stichtingsantosh.nl
Hieronder vindt u een samenvatting met betrekking tot uw donaties en onze uitgaven van het
afgelopen jaar:
Financiële verantwoording over 2014 / Bert Bouman, de penningmeester van Stichting Santosh
In 2014 heeft Santosh in totaal € 12.229 (in 2013 € 8.890) aan baten ontvangen van onze
goedgunstige donateurs. Het was een mooi jaar.
We hebben dat geld grotendeels gebruikt voor de volgende doelen:
€ 2.056 voor een project met de naam CRAC, dat staat voor Child Rights Advocacy Centre. Het gaat
om een opgericht schooltje om kinderen uit de kinderarbeid te halen in een gebied waar tientallen
kalksteenovens staan en waar heel veel kinderen vanaf 8 jaar moeten meehelpen met hun ouders in
het arbeidsproces. Ik heb dat met eigen ogen mogen aanschouwen, het is verschrikkelijk om te zien
hoe die kinderen dus van school weggehouden worden om voor een halve euro de hele dag te

moeten meewerken met hun vaders. Ouders willen hun kind alleen nog maar naar school laten gaan,
als ze gecompenseerd worden voor de inkomstenderving van hun kind(eren). Wij proberen hen te
overtuigen dat dat niet de oplossing is, maar met een dergelijke korte termijnvisie is dat moeilijk
geaccepteerd te krijgen.
€ 2.237 voor Computer Training van lichamelijk gehandicapte kinderen die daardoor een toekomst
kunnen opbouwen met de kennis die zij hiermee vergaren. Ook die klaslokalen heb ik mogen
bezoeken. Zij leren daar toch goed met computers om te gaan.
€ 2.941 voor RICE, dat staat voor Rural Institute for Community Education. Dit is een voor
Nederlandse begrippen soort HBO-opleiding waarbij inmiddels de laatste ruim 20 jaar al een grote
groep van meer dan 100.000 studenten een opleiding hebben gevolgd waarmee zij een
overheidsfunctie hebben kunnen bekleden. Het geld wordt gebruikt voor studiefinanciering. Nadat
ze hun studie hebben voltooid, moeten zij hun studieschuld terugbetalen en op die manier kan dit
fonds zichzelf binnenkort in stand houden.
Daarnaast maken wij jaarlijks circa € 4.000 over voor Bala-Bata schooltjes en het Care & Support
Home. De Bala-Bata schooltjes zijn u wel bekend, zo vermoed ik en het Care & Support Home is het
door ons gebouwde weeshuis waar op dit moment 10 weeskinderen van aan aids gestorven ouders
in verblijven. Wij verzorgen hun eten, kleding, medicatie en de huisvestingskosten. Zij gaan allemaal
op onze kosten naar school.

Het komende jaar
We blijven natuurlijk onze partners in India nauwgezet volgen en houden u op de hoogte van de
laatste ontwikkelingen.
Ook hopen we weer op uw steun te kunnen rekenen, zodat we met elkaar blijven werken aan een
betere positie voor de kansarmen in India en het versterken van de positie van de Dalits.
Met groet, het bestuur van Stichting Santosh

