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Bezoek aan India
In april bracht ik een bezoek aan
het Child Guidance Centre in
Hyderabad in Andhra Pradesh.
Mijn bezoek was er op gericht te
controleren of het geld goed en
op de juiste manier wordt
besteed. Gelukkig wordt de
administratie goed bijgehouden
en bleek de boekhouding in orde.
Alle gemaakte kosten waren
compleet verantwoord.
Onze jaarlijkse gift voor het Care
& Support Home die rond de €
5.000,00 bedraagt, is bestemd
voor alle kosten die de
weesmeisjes in het door ons
gebouwde weeshuis maken. Te
denken valt dan aan kosten voor
eten en drinken, medicijnen,
kleding, bewassing, elektra en
water en alle overige kosten die
gemaakt worden om het gebouw
in goede staat te houden en te
onderhouden.
Om even aan te geven hoe groot
Hyderabad is, is het aardig om te
weten dat Hyderabad op dit
moment bijna 8.000.000 inwoners
telt, dus bijna de helf van
Nederland. Het C&SH zelf heb ik
niet bezocht omdat het op een
afstand van 350 km. van
Hyderabad vandaan ligt. Dat is
een dag reizen, omdat je in India
gemiddeld 45 km per uur aflegt.
Wel heb ik nog een aantal Bala
Bata schooltjes bezocht in de
buurt van Hyderabad. En daar
kreeg ik weer te horen hoe goed
het is dat kinderen die op een
basisschool zitten bijles krijgen
om het tempo op school vol te
kunnen houden. Want de meeste
dalit kinderen hebben
analfabetische ouders, die hun
kinderen niet kunnen helpen als
ze leermoeilijkheden hebben op
school.
De kinderen waren reuze blij dat
wij hen bezocht hebben.

Website
Sinds enige tijd hebben we een volledige nieuwe website! Daar zijn we wel erg blij mee.
De vorige versie was behoorlijk verouderd, waardoor deze uiteindelijk ook gehackt werd.
Nu is alles weer up to date! Natuurlijk met alle vertrouwde informatie. De site is te vinden
via: http://www.stichtingsantosh.nl/
Op deze manier kan u ons ook bereiken via het invullen van het contactformulier. Tevens
kunt u ons bereiken via info@stichtingsantosh.nl
Neem er eens een kijkje! Hier is onder andere ook het financiële verslag van de stichting
te vinden.
Onze Indiase partners hebben ons een paar zinvolle links gestuurd. Zo kunt u het
verhaal horen van een aantal (bala bata) studenten en hoe hun leven beïnvloed is
doordat zij onderwijs hebben gekregen.
Belangrijke links:
http://cardsinternational.org/
https://youtu.be/oW7ULO7lQ4Q
https://youtu.be/6h_GwPYjIus
https://www.youtube.com/watch?v=nspIktJHt3Y&feature=share

Nieuw project
Er is een vrij besteedbaar bedrag
binnen Santosh van zo’n €
23.000,00 we hebben de partners in
India gevraagd of zij een goed
project weten waar dit bedrag aan
besteed kan worden.

Voor u opgetekend door Bert
Bouman

Bestuur
Marianka Knottnerus is gestopt met haar functie in het bestuur. Wij danken haar voor
jarenlange deelname aan het bestuur! De overige bestuursleden hebben besloten het huidige
bestuur met drie mensen te handhaven. We behouden daarmee ook de ANBI status.
Wel proberen we in contact te komen met Nederlandse studenten die voor stage bij onze
Indiase partners zijn geweest zodat zij ons met kortdurende projecten kunnen ondersteunen.

