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Het afgelopen jaar 

Wij willen alle donateurs die het 

afgelopen jaar Santosh onder-

steund hebben van harte bedanken 

voor hun bijdragen! Zonder deze 

financiële steun kunnen wij niet 

voortbestaan.  

 
 
Wat hebben we gedaan het 

afgelopen jaar? In de vorige 

nieuwsbrief schreven we al over 

het Revolving Fund om studenten 

de mogelijkheid te bieden te 

studeren en een vak te leren, en 

over het Care and Support Home 

voor kinderen die ouders hebben 

met HIV, of ouders die overleden 

zijn aan HIV/AIDS.  

Dit jaar hebben we ook bijgedragen 

aan het Community Based 

Rehabilitation (CBR) program. In dit 

programma worden gehandicapten 

opgevangen in hun eigen 

dorpsomgeving. Deze vorm van  

ondersteuning wordt voor  mensen 

in de dorpen steeds belangrijker. 

We kijken of we dit project nog 

verder kunnen uitbreiden.  

 

Nieuwsbrief  

De vorige nieuwsbrief kwam uit in april 2019. 

Graag informeren wij jullie over de huidige 

stand van zaken.   

Bezoek uit India 

Voorzitter Harry heeft in de zomer een 

gesprek gevoerd met Frank Viswanath. Frank 

was op bezoek in Duitsland maar wilde graag 

even uitstapje maken naar station Arnhem 

om face to face met Harry te spreken. Het is 

altijd fijn om elkaar weer even te zien.  

Na de dood van zijn vader Ranjan Babu zijn 

er nog meer taken op Franks schouders 

terecht gekomen. Al met al is dat veel en 

verantwoordelijk werk.  

Harry en Frank hebben gesproken over de 

lopende projecten op dit moment en over de 

projecten die door Santosh ondersteund 

worden.  

 

 

Van onze vrienden in India 

“We would like to thank the donors 
for supporting the CARE AND 
SUPPORT PROJECT. Without your 
support it would be difficult for us to 
accomplish our goal of enabling the 
children have an access to their 
rights. The children not only got an 
opportunity to mould their lives and 
come out with flying colors but they 
have also set a good model in the 
community for people to follow.  

Over the years the project has been 
successful in shaping the lives of 
many girls who would otherwise 
have continued to live a pathetic life. 
This year too the project has been 
successful in enabling 20 children 
have a shelter  

De directrice schept op!   
 
Een bijzonder plaatje: de directrice 
en mede oprichtster van CARDS. 
Professor Chitti Swarnalata Devi, 
echtegnote van Ranjan Babu, deelt 
eten uit aan de kinderen van het CGC. 

 

Website en Facebook  
http://www.stichtingsantosh.nl/ 
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/  

Ondertussen… 

- Santosh is AVG proof 

- De website is up-to-date 

- We hebben afgelopen jaar een aantal 

presentaties gehouden over onze 

bezigheden 

- Vanuit de Hogeschool Utrecht gaan in de 

loop van 2020 weer enkele docenten naar 

India om een oedeemtherapiecursus te 

geven 

- Rajani en een paar vriendinnen knipten 

hun lange haar af voor Stichting 

Haarwensen in Nederland. Hoe gaaf is dat!  
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