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Wat is ons doel?

Hoe tracht de stichting haar doel te bereiken?
•

Zij werft sponsors die bereid zijn op jaarbasis een vaste
bijdrage te verschaffen voor één of meerdere kinderen. Het
bedrag is € 100 per kind per jaar.

•

Aan het begin van elk kwartaal wordt er geld overgemaakt
naar de sponsorlocaties.

•

De Stichting houdt contact met de leiding ter plaatse en
brengt periodiek bezoeken om de banden aan te halen, de
uitvoering te controleren en nieuwe projecten voor te
bereiden.

•

Ze geeft eens per half jaar een nieuwsbrief uit.
De nieuwsbrieven bevatten actuele informatie, verslagen,
mededelingen en een beknopt financieel jaaroverzicht.
Hiermee worden de donateurs, bevriende relaties en
organisaties op de hoogte gehouden.

•
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Er is ook een Website: www.actie-calcutta.nl
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Algemeen.
De Stichting heeft tot doel: het verlenen van geldelijke en
materiële steun aan instellingen in India, werkzaam op het
gebied van opvang, verpleging, opvoeding en onderwijs van
kinderen wier ouders of verzorgers daartoe zelf niet bij machte
zijn.
De stichting is ingeschreven in het Stichtingenregister van de Kamer
van Koophandel onder nummer 41197980.
Het bezoekadres van het secretariaat is:
Mierloseweg 55E, 5667 JB Geldrop.
Correspondentieadres :
Postbus 309, 5660 AH Geldrop
Keurmerk Centraal Bureau
Fondsenwerving:
De stichting heeft per 1 januari
2001 het Keurmerkcertificaat
ontvangen van het CBF.
Omdat de stichting uitsluitend met
vrijwilligers werkt, zijn de
beheerskosten uiterst laag en
behoort onze stichting volgens het
CBF tot de groep met de laagste
wervingskosten .
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In welke gebieden van India wordt hulp geboden ?
De werkgebieden van de stichting liggen in Kolkata (Calcutta) en
de deelstaten daarom heen: West-Bengalen, Orissa en Jharkhand.
De stichting heeft zich van het begin af voornamelijk gericht op het
geven van onderwijs aan kinderen uit de allerarmste
bevolkingsgroepen. Ze zijn van verschillende kasten, stammen en
godsdiensten. Helaas komt in India onderdrukking en verwaarlozing
van deze bevolkingsgroepen op grote schaal voor.
Er waren in het hele district Dumka in 2001 nog 51,1 % van de
mannen en 66,4 % van de vrouwen analfabeet.

Fondsen voor projecten:
De projecten worden niet gefinancierd uit de kindsponsorgelden.
Ze worden bekostigd uit erfenissen, legaten, giften en donaties.
Er is een projectencommissie die probeert fondsen te werven.
Elk bedrag is welkom.
Vooral voor scholen zijn projecten erg interessant, omdat kinderen
dan voor een concreet doel actie kunnen voeren.

Plattelandsgemeenschappen.
Vooral de tribalen (stammen) uit de
heuvels van West Bengalen, Orissa en
Jharkand worden al generaties lang
achtergesteld en onderdrukt door de
overheid en landeigenaren om hun
afkomst. Zowel mannen als vrouwen
worden gebruikt als goedkope
dagloners maar ook hun kinderen
worden al heel jong aan het werk
gezet. Daardoor kunnen ze niet naar
school. Het vermoeden bestaat dat
landeigenaren scholing tegenhouden
om hun toekomstige arbeidskrachten
veilig te stellen. Bovendien is
onderwijs lastig, het emancipeert.
Zeer schrijnend is de situatie bij de Paharia-stam in het district
Dumka, daar is de gemiddelde alfabetiseringsgraad 5%, maar van de
vrouwen is die amper 1%. Deze stam van 100.000 leden wordt met
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Sponsorschappen zijn er in drie vormen:
•

•

•
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Anoniem sponsorschap: men adopteert een kind, maar krijgt géén
gegevens over het kind. De stichting wijst de anonieme
sponsorschappen toe aan de locaties in India op grond van hun
behoefte.
Hostel- c.q. schoolsponsorschap: de sponsor steunt een hostel-c.q.
schoolplek, zonder dat daaraan de naam van een kind is gekoppeld.
Over het wel en wee van ‘zijn/haar’ hostel en school kan een sponsor
informatie ontvangen.
Naamsponsorschap: men adopteert een kind en krijgt dan
persoonlijke gegevens en een foto van het gesponsorde kind. De naam
van het kind en school zijn bij de sponsors bekend. De locatie in India
kent de naam van de sponsor. Er kan met het kind gecorrespondeerd
worden. Het secretariaat zal voor doorzending naar India zorgen. Het
adres van de sponsor wordt niet bekend gemaakt om mogelijk
misbruik in India te voorkomen.
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uitsterven bedreigd vanwege de erbarmelijke hygiënische en
sociaal-economische omstandigheden en uitbuiting door woekeraars
en kwakzalvers. De stamleider stimuleert nu zelf het onderwijs. In
2001 heeft hij vrijwillig land gegeven voor een school met kliniek.
Zijn argument: ”Wij staan op de onderste trede van de maatschappij,
want we hebben nooit iets van onderwijs gehad. Laat tenminste de
volgende generatie het licht zien van de kennis”.
De Stichting heeft steun toegezegd en op 2 locaties al een school
gebouwd.
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Hoe kunt U helpen?
Kolkata (Calcutta)

* Sponsorschappen,

Het is van het grootste belang dat deze plattelandsgemeenschappen
kunnen blijven bestaan en de mensen niet gedwongen worden om
naar de stad te trekken. In die overvolle miljoenensteden zijn de
omstandigheden in de krottenwijken nóg ellendiger en kun je vaak
nauwelijks nog van een menswaardig bestaan spreken. Iedereen
moet letterlijk ‘de straat op’ om te overleven, maar juist hier is de
noodzaak van kennis, (lezen en rekenen) , extra hard nodig.

* Fondsen en giften voor projecten

Onderwijs is fundamenteel voor de ontwikkeling van
de arme bevolking.

Op de volgende manieren kunt U hulp geven:

*Sponsorschappen
Men kan voor een bedrag van € 100 per jaar een kind financieel adopteren.
Voor dit bedrag krijgt een kind in India onderwijs en zo nodig
huisvesting, kleding en voeding in een hostel ( een internaat) bij de school.
De Stichting Actie Calcutta richt zich zowel op jongens als op meisjes.
Enige balans tussen jongens en meisjes is essentieel voor de ontwikkeling
van de hele gemeenschap.

Zowel in de stad als op het platteland
is onderwijs absoluut noodzakelijk.
Al hebben de kinderen alleen maar
basisschool gehad, dan kunnen ze
tenminste lezen en schrijven. Dat
geeft hun meer zelfvertrouwen en ze
nemen sneller initiatieven dan
kinderen zonder schoolopleiding.
Hun werk op het land is efficiënter,
hun huisjes zijn netter ingericht. Ze
verdienen meer en hebben geleerd
door samen te werken meer te
bereiken. En de meisjes die na hun
opleiding gaan trouwen zijn de
vraagbaak voor de andere vrouwen, ook wat betreft
geboorteplanning. Deze vrouwen hebben er zelf alles voor over om
ook hun eigen kinderen weer naar school te laten gaan.
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Onze hulp daar: waar gaat het geld naar toe?
Dorpsschooltjes “Balwadi’s “
Balwadi’s zijn kleuterscholen voor
kinderen van 3 tot 6 jaar in de meest
afgelegen plattelandsdorpen. Hier
zijn geen scholen en deze kinderen
zijn eigenlijk nog te jong voor een
hostel, maar het is belangrijk dat ze
al een soort schoolritme krijgen. Nu
worden ze vaak al op 4 jarige
leeftijd belast met huishoudelijke
karweitjes of met het hoeden van
vee en daardoor kunnen ze zich later
moeilijk aanpassen aan het
schoolleven. Na de “Balwadi” gaan
veel kinderen voor verder onderwijs
naar een hostel.

* Rechtstreekse sponsering
* Projecten
Rechtstreekse sponsoring
Er kunnen momenteel zo’n 3500 kinderen tussen de zes en achttien
jaar naar school dankzij de stichting. Veel jongeren volgen na hun
basisopleiding een eenvoudige beroepsopleiding, soms is ook een
middelbare opleiding mogelijk.

Bovendien brengen de Balwadi’s
ook moeders bij elkaar en dat geeft
weer een opening om de vrouwen
van het dorp te ontwikkelen.
De Stichting geeft ook steun aan groepen kinderen voor bijlessen en
huiswerkbegeleiding. Hierdoor wordt voorkomen dat de kinderen
vroegtijdig de school verlaten.
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Hostels (internaten)
Op de dorpsscholen van de overheid leren de kinderen niet veel, mede
daarom voelen de ouders er niet veel voor om hun kind naar zo’n school te
sturen. De kinderen blijven vaak weg, zij moeten ook mee de kost
verdienen. De afstand naar betere scholen is vaak erg groot, soms een dag
lopen. Op een internaat (hostel) hebben de kinderen een geregeld leven en
krijgen ze naast onderwijs ook goede voeding en medische verzorging.
In de steden functioneren de overheidsscholen beter, maar desondanks is er
een grote toeloop naar Christelijke scholen, die een goede reputatie
hebben. De kinderen die in de stad in een hostel wonen, zijn kinderen die
geen thuis hebben of waar thuis niet voor kan worden gezorgd.
Voor veel kinderen is een financiële adoptie de enige mogelijkheid om
naar school en/of hostel te gaan. Door een sponsorschap worden de ouders
aangemoedigd om hun kinderen te laten leren en zo voor henzelf een beter
bestaan op te bouwen.
In een hostel zitten kinderen van verschillende stammen, kasten en
godsdiensten bij elkaar en ze leren daar samenwerking, respect en
verdraagzaamheid voor elkaar. De leiding van de scholen en de hostels is
volledig in handen van Indiërs.

8

Stichting Actie Calcutta ( info 1 )

Projecten :
* Bouwprojecten
* Het opzetten van dorpsschooltjes: de Balwadi’s
Bouwprojecten
Een stichting voor opvang en
onderwijs aan kansarme
kinderen krijgt natuurlijk ook
aanvragen voor projecten. Er
moeten immers scholen en
hostels gebouwd worden, de
scholen moeten ingericht
worden en er is lesmateriaal
nodig. Electra -, sanitaire- en
watervoorzieningen laten
dikwijls te wensen over. Zo
moesten kinderen van een
hostel in Hathimara al lang voor
de officiële vakantie naar huis
worden gestuurd omdat de
putten droog stonden.
Dus er zijn aanvragen voor
dieptebronputten en open
putten, toiletgebouwen,
badvijvers, generatoren,
gebouwen etc. Het sponsorgeld
kan hier niet voor gebruikt
worden. Gelukkig kan de
stichting een aantal daarvan
realiseren dankzij donaties en giften.
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