
 

 

 

Nieuwsbrief december 2022 

 

Zo aan het einde van het jaar kijken we altijd terug naar het afgelopen jaar en kijken we 

graag ook vooruit naar plannen voor 2023. Als Stichting Santosh kijken we dan naar 

onze bescheiden successen en bedenken we hoe de contacten met India waren. En 

staan we ook graag even stil bij onze donateurs en sponsors. Jullie zijn natuurlijk enorm 

belangrijk omdat jullie ervoor zorgen dat we in India nog steeds projecten kunnen 

steunen.  

 

  

Toilettenproject 
 

In de vorige nieuwsbrief gaven we aan dat 

we op zoek gingen naar een nieuw project. 

Nadat we ons project voor het Care and 

Support Home hadden afgesloten wat 

betreft financiële ondersteuning, zagen we 

weer mogelijkheden om een nieuw project 

te starten. We hebben per mail overlegd 

met onze vrienden in India en kwamen uit 

op een toilettenproject. In het verleden 

hebben we wel eens een vergelijkbaar 

project ondersteund, maar dit nieuwe 

project gaat uitgerold worden in een andere 

regio. 

 

Het belang van een eigen toilet is groot. 

Zeker in de dorpen heeft niet iedereen een 

toilet bij zijn huis. Wanneer je in India geen eigen toilet hebt, ga je je behoefte doen in 

de velden buiten je dorp, vaak wordt dat gedaan in de schemering 's-ochtends vroeg of 

in de namiddag om niet te veel in de kijker te zitten. Vrouwen en meisjes zijn op dat 

soort momenten juist kwetsbaar en worden regelmatig op verschillende manieren door 

jongens en mannen lastiggevallen. 

  

Voor ons reden genoeg om steun te gaan geven aan dit project. Want het is toch wel 

erg prettig als je zelf rustig je behoefte kan doen zonder dat je op moet letten of er 

iemand naar je kijkt of nog iets akeligers met je voorheeft. En los daarvan is het voor de 

basisgezondheidszorg ook veel beter als uitwerpselen niet zomaar overal in het veld 

liggen. Dus ook een grote verbetering ten opzichte van het milieu. 



 

De overheid vergoedt een deel van de kosten van de aanschaf en de bouw van een 

toilet, maar mensen moeten zelf meer dan de helft van het totale bedrag betalen, voor 

Indiase begrippen echt een grote investering. En lang niet voor iedereen bereikbaar 

dus. Stichting Santosh helpt onze partners in India graag om financiële steun te bieden 

aan de meest arme inwoners van de dorpen om dat toch voor elkaar te krijgen.  
  

  

Bezoek van Frank  

 

Eind oktober is Frank, de zoon 

van de oprichter van CARDS in 

India, bij ons in Nederland 

geweest. Hij was ‘in de buurt’ 

vanwege een conferentie in 

Frankfurt en dat was zo dichtbij 

dat het zeer de moeite was om 

elkaar bij ons te ontmoeten! Wat 

was het lang geleden dat we 

elkaar gezien hebben! We 

hebben elkaar gesproken over 

diverse projecten en de stand 

van zaken van CARDS en CGC. 

Maar natuurlijk was er ook genoeg tijd om te horen hoe het met alle dierbaren in India 

gaat en om samen te eten. 

 

Een greep uit onze gespreks-onderwerpen met Frank: 

  

Grensoverschrijdend gedrag 

Ook in India is sprake van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dat werd al een 

beetje aangestipt in het onderwerp ten aanzien van het toilettenproject. In India zijn 

verschillende comités waar seksueel grensoverschrijdend gedrag in en rond het werk 

gemeld kan worden.  En zo’n comité doet vervolgens een uitspraak. Er zit onder meer 

een rechter in het comité. Van CARDS/CGC zijn een aantal vrouwen gevraagd om 

plaats te nemen in zo’n comité. Een verantwoordelijke functie die helaas nodig is. 

  

Onderscheidingen 

In 2022 heeft CARDS/CGC een drietal prijzen gekregen. 

 Eén voor de snelle zorg rond COVID en de ondersteuning van het Corona 

Vaccinatieprogramma. 

 De tweede prijs was voor het opzetten van het radiostation Swarna waardoor een 

grote groep mensen toegang heeft tot betrouwbare informatie over actuele 

onderwerpen. Santosh steunt radio Swarna nog steeds omdat we vinden dat het 

een eenvoudige en efficiënte manier van kennisoverdracht en 

informatieverstrekking is.  



 

 En de laatste prijs is voor het harde werken om vrouwenrechten te verbeteren. 

Een pluim waard vinden wij!  

  

Kinderbijslag en schoolgeld 

Een ander interessant onderwerp was de wijzigingen in studiebeurzen in India. Tot op 

heden gaf de overheid geld voor de eerste drie kinderen. Had je er meer dan drie dan 

kreeg je voor de vierde en volgende geen schoolgeld meer. Nu heeft de overheid dat 

veranderd. Je krijgt nu nog maar schoolgeld voor één kind. Dit voelt als terug in de tijd 

omdat men ziet dat dit schoolgeld nu eerder wordt gebruikt voor de zoon in het gezin 

dan voor de dochter. Dat is een zorgelijke situatie. 

 

Na het eten deelde Frank nog een aantal heerlijke Indiase cadeautjes uit. De volgende 

dag vertrok hij weer naar Frankfurt.   

 

Terugblik Bala Bata schooltjes  
 

Ons eerste project in 2002 was een Bala Bata-project en nu zijn we alweer twintig jaar 

verder! Leuk dus om even terug te kijken: ondertussen zijn er al 6.500 Bala Bata 

schooltjes. En ook in Coronatijd hebben deze Bala Bata's zich weer goed bewezen. 

Een van de onderdelen op de scholen is het project 'Schoon en Groen'. Voor dat 

project zijn er in Corona-tijd extra veel zaden uitgedeeld waardoor naast de huisjes 

groenten verbouwd konden worden waar het hele gezin profijt van had. Heel fijn omdat 

door Corona de prijzen van groenten enorm zijn gestegen en voor de mensen met een 

laag inkomen was dat niet meer te betalen. Doordat mensen thuis moeten blijven en 

niet kunnen reizen om werk te vinden, hadden ze geen werk meer en dus ook geen 

inkomen. Prettig dat ze door de zaden die hun kinderen op de Bala Bata's kregen toch 

eigen groenten konden telen! Bala Bata is en blijft een prachtig project dat we 

momenteel niet financieel ondersteunen maar wat natuurlijk nog steeds wel in ons hart 

zit!  

  
 

 



 

Tot slot 

We danken alle sponsors/donateurs voor hun hulp in het afgelopen jaar. We staan aan 

de vooravond van een nieuw jaar en willen onze vrienden in India graag financieel 

blijven ondersteunen met het opzetten van nieuwe projecten. We hopen dat jullie ook in 

2023 weer daaraan willen bijdragen. Dank voor jullie giften, ook namens onze vrienden 

in India!  
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