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Beste geïnteresseerden en donateurs,
Graag brengen we u aan het einde van dit jaar middels dit schrijven op de hoogte van de laatste
activiteiten en ontwikkelingen van onze stichting.
Bezoek uit India!
Half oktober kwam Rajani van het CGC voor een kort bezoek naar Nederland. Het is altijd een mooie
kans om weer helemaal bijgepraat te worden over de lopende projecten en ook beeldmateriaal te
zien. Volgend jaar hoopt een van ons weer naar India af te reizen om ook zelf de projecten te
bezoeken. Zo hebben we natuurlijk gesproken over de verschillende projecten.
Happy Home
Het Happy Home weeshuis. De financiering is in het verleden grotendeels voortgekomen uit
ondersteuning van Kerk In Actie. Echter deze financiering is gestopt en dat is een groot probleem
voor het CGC. Zij zouden graag zien dat wij een deel van de kinderen financieel gaan ondersteunen.
Er wonen zo’n 80 kinderen in het Happy Home. Wij zien in onze huidige financiële toestand geen
mogelijkheden het Happy Home én het Care and Support Home te ondersteunen. Tenzij er natuurlijk
meer donaties komen. We zijn nu met CGC in overleg wat voor hen de hoogste prioriteit heeft.
Ondertussen kunnen we u natuurlijk wel vertellen dat het ondersteunen van een weeskind uit het
Happy Home €20,00 per maand kost. Bent u bereid om te structurele steun te bieden en een
weeskind op afstand te adopteren? U kunt geld overmaken naar NL25 INGB 0009 4019 74 (ANBI)
Natuurlijk hebben we rond de vergaderingen ook nog even aan sightseeing gedaan!

Care and Support Home
Er wonen op dit moment 19 kinderen in het Care and Support Home. Uiteindelijk blijkt het binnen de
leefgemeenschap bijzonder ingewikkeld om onderdak te bieden aan HIV positieve kinderen. Er leeft
veel onwetendheid in de omgeving aangaande kans op besmetting voor anderen en daarmee is
ervoor gekozen om in overleg met de lokale overheid de HIV positieve kinderen onder te brengen in
zorghuizen die al langer met HIV positieve kinderen werken.
Van Rajani begrepen wij dat het weeshuis door de overheid erkend is als een goed weeshuis. Elk
kind dat wordt opgevangen krijgt hulp van een psycholoog en wordt medisch onderzocht.

Regelgeving
Inmiddels wordt de regelgeving in India flink aangescherpt. Weeshuizen moeten allemaal
geregistreerd worden. Er wordt nu door de overheid ook centraal geregistreerd dat een kind wees is
en in welk weeshuis het kind dan ondergebracht wordt. Op deze manier is er natuurlijk veel beter
zicht op de omvang van het weeskinderen probleem en zijn kinderen ook beter te traceren. Soms
blijken kinderen ook helemaal geen wees te zijn. Op deze manier is de controle daarop beter
geregeld. Waar het CGC vroeger dus wel kinderen zelf opnam in het weeshuis gebeurt dat dus nu
niet meer. De weeshuizen moeten ook een licentie hebben zodat ook op hun kwaliteit kan worden
toegezien. De licentie aanvragen lopen voor het CGC allemaal al en niets wijst erop dat dit een
probleem zou kunnen opleveren.
International Disability Day
Van 3 tot 6 december werd in India extra aandacht besteed aan het gehandicapte kind. CGC deed
natuurlijk ook mee! In Hyderabad werden de buren uitgenodigd om een kijkje te nemen in de school
voor gehandicapte kinderen. Er werden zelfgemaakte handwerken verkocht. Bij deze een foto.

Dank u wel!
In deze roerige tijden realiseren we ons dat uw hulp niet alleen nodig is voor Santosh. Toch mochten
we ook dit jaar weer van vele van u een donatie/steun ontvangen. Recent nog een bijdrage van
€1500,00 van De Wereldwinkel in Purmerend. Natuurlijk een fantastisch bedrag! We willen u daar
allemaal heel hartelijk voor bedanken. Zonder uw steun zouden wij deze kwetsbare groep mensen
niet kunnen steunen.
Ook hopen we in 2016 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 vriendelijke kerst groet,
het bestuur van Stichting Santosh
www.stichtingsantosh.nl

