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Vergaderingen 

Tijdens de vergaderingen 

bespreken we uiteraard de door 

ons gefinancierde projecten. Het 

bedrag dat we jaarlijks gedoneerd 

krijgen is gezakt naar zo’n € 5000,- 

per jaar. Dit bedrag wordt 

bijeengebracht door vaste 

donateurs, de Wereldwinkel, 

collectes in de kerk, en 

vergoedingen bij het geven van 

presentaties. We zijn zeer 

dankbaar dat we nog steeds 

kunnen rekenen op deze donaties 

en hoewel het bedrag langzaam 

zakt kunnen we gelukkig nog steeds 

heel veel goed werk doen. Het 

financiële jaar verslag zal na de 

controle op de website geplaatst 

worden.  

Op dit moment steunen we nog 

steeds het Care and Support Home 

voor kinderen van ouders met HIV. 

Daarnaast hebben we het toilet 

project uitgebreid naar 80 

toiletten. Fantastisch om bij te 

kunnen dragen aan zulke basis 

gezondheidszorg!  

Dit jaar hebben we ook bijgedragen 

aan het Community Based 

Rehabilitation program. In dit 

programma worden gehandicapten 

opgevangen in hun eigen 

dorpsomgeving.  

En we hebben dit jaar een 

startbedrag verstrekt voor een 

Revolving Fund voor de opleiding 

voor studenten. Aan het einde van 

hun opleiding betalen zij het 

bedrag terug. Een investering die 

dus rond zal blijven gaan. 

Nieuwsbrief  

De vorige nieuwsbrief kwam uit in september 

2018. Graag informeren wij jullie over de 

huidige stand van zaken.   

Post uit India over ons Revolving Fund 

“Herewith sending you a few pictures of 

students who have received scholarships 

from the CGC supported by Santosh 

Foundation. One of the student among them 

is studying Technical course in Electronics 

and Electrical Engineering. He is an orphan 

boy studied and stayed in Happy Home. Not 

only him but many other poor students who 

are able to continue their education with this 

great support! We thank Santosh for their 

good efforts and for supporting the needy!” 

  

Bala Bata’s 

Ook al steunen we de Bala Bata’s niet 

meer financieel, we horen natuurlijk 

heel erg graag hoe het met alle 

kinderen op de Bala Bata’s gaat! 

Gelukkig krijgen we wel foto’s! 

 

 

Kerk In Actie bracht een bezoek aan 

India. We kregen de foto’s te zien! 

  

Website en Facebook  
De site is te vinden via: 
http://www.stichtingsantosh.nl/ 
Op deze manier kunt u ons ook 
bereiken via het invullen van het 
contactformulier.  
U kunt u ons ook per e-mail bereiken 
via info@stichtingsantosh.nl 
Sinds enige tijd hebben we ook een 
Stichting Santosh Facebookpagina: 
https://www.facebook.com/Stichting-
Santosh-2167874170152671/  

Care and Support Home 

“Currently all the girls residing at the home 

are physically healthy. All the girls have 

either one or both parents having HIV/AIDS. 

These parents have been stigmatized and 

isolated from the society and community. 

Many have lost their jobs due to the 

condition. There are many parents who are 

worried about the future of their children. 

They do not want their children to be left 

alone in the world and be exposed to 

exploitation in the community. The parents 

are now happy that their children are now in 

safe hands and are being educated.” 
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