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Inleiding 
Het jaarverslag van Stichting Jeugdwelzijn Zuid-India is het zevende op rij 
vanaf de oprichting van de Stichting. Dit jaarverslag geeft een overzicht van de 
activiteiten en het gevoerde beleid van de Stichting over het jaar 2020. 2020 
was in alle opzichten een moeilijk jaar. COVID-19 gooide veel roet in het eten. 
In februari vond nog wel een reis naar Zuid-India plaats door Marijn en Jan. 
Meteen daarna ging India in lockdown. India werd erg geteisterd door de 
pandemie. Veel geplande activiteiten werden afgezegd. In enkele gevallen 
werd noodhulp verleend in de vorm van middelen voor voedselvoorziening 
voor een aantal gezinnen, zowel voor Rucode India als voor het Children Home 
Vedapatti (zie verder ‘Het gevoerde projectenbeleid). 


De reis in februari stond in het teken van aanhalen van de relaties met 
samenwerkingspartners en het identificeren van nieuwe projecten. De 
resultaten kunt U lezen in ‘Het gevoerde projectenbeleid’.


Verder kwam het bestuur in 2020 maar liefst acht maal bijeen om de gang van 
zaken omtrent SJZI te bespreken en binnengekomen projectaanvragen te 
beoordelen.


Gezien de moeilijke situatie en het feit dat niet alle bestuursleden in hetzelfde 
land wonen werd gekozen voor korte vergaderingen m.b.v. Skype 
verbindingen. Twee vergaderingen konden ‘live’ plaatsvinden. Een derde 
bijeenkomst werd georganiseerd om het afscheid van het zeer gewaardeerde 
bestuurslid Marijn van de Laar te gedenken. Het is een zware aderlating voor 
het bestuur vanwege de stuwende kracht van Marijn die ook 1 van de 
oprichters van de Stichting was. Marijn koos ervoor om andere prioriteiten te 
stellen in zijn toch al drukke maatschappelijke leven. Het bestuur prees zich 
wel gelukkig dat Maaike Ruysink bereid was om zitting te nemen in het 
bestuur. Zij heeft de portefeuille van secretaris overgenomen van Theo, die 
penningmeester blijft voor de stichting.
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Samenstelling van het bestuur 
Per eind 2020 was de samenstelling van het bestuur van de Stichting gewijzigd 
t.o.v. 2019 en luidde als volgt:


Jan van Corven – Voorzitter  
Theo Hoedjes – Penningmeester  
Maaike Ruysink - Secretaris  
Paul van Gulick - Gewoon lid met portefeuilles Website & Public Relations  
Hanny van der Schoot – Gewoon lid met portefeuille Public Relations.  
Alle bestuursleden vervullen samen de portefeuille van Fondswerving.


Het gevoerde projectenbeleid 
Zoals te zien in de onderstaande tabel zijn er in 2020 dertig projectaanvragen 
binnen gekomen en beoordeeld. We hebben het afgelopen jaar te maken 
gehad met de wereldwijde pandemie van Covid-19 die ook in Tamil Nadu grote 
gevolgen heeft gehad, zoals ook vermeld in de inleiding. Er is dan ook 
besloten om een tweetal keer noodhulp te bieden aan onze 
samenwerkingspartners Vedapatti en Rucode India. Dit was een uitzonderlijke 
situatie waarin we ook per uitzondering deze vorm van hulp hebben 
aangeboden om de meest acute nood te verlichten, in de vorm van 
voedselhulp. Tijdens de lockdown in India verloren veel mensen direct hun 
inkomen en werd de arme bevolking hard getroffen. Met deze noodhulp 
konden onzePaul? samenwerkingspartners een deel van deze mensen 
voorzien van de eerste broodnodige levensbehoeften.


Voordat de pandemie uitbrak is er nog een reis naar India ondernomen door 2 
bestuursleden, te weten Marijn van de Laar en Jan van Corven. Tijdens dit 
bezoek hebben zij kennis mogen nemen van een project van onze 
samenwerkingspartner Rucode. Voor de inrichting van twee klaslokalen werd 
er ondersteuning gevraagd voor een bedrag van €1500. Dit is door het bestuur 
goedgekeurd en door Rucode ontvangen. In de tabel heeft dit project nummer 
20-03.


Een ander project (20-07) dat draait om scholing en het bouwen van de 
benodigde klaslokalen is het project in Periyakodiveri, kin het district Ooty, 
Tamil Nadu. Ook deze school werd tijdens de reis van de bestuursleden 
bezocht. Deze school bestond uit drie klaslokalen, maar een verdubbeling was 
nodig om de vele kinderen een plek te kunnen bieden. Zodoende heeft 
bestuurslid Marijn van de Laar het op zich genomen om meerdere contacten 
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en instanties aan te schrijven voor een bijdrage in dit grotere project. Hij heeft 
hiervoor uiteindelijk het bedrag van €18.335 weten op te halen, dat via de 
Stichting ter beschikking is gesteld aan de projecthouder.


Het laatste project dat de stichting dit jaar heeft goedgekeurd is de aanschaf 
van een kleine bus door onze samenwerkingspartner ProVision voor het 
bedrag van €5000. Vanwege de toegenomen armoede door Corona zijn veel 
ouders niet meer in staat hun kinderen naar het therapiecentrum Mylaudy te 
vervoeren. ProVision verzocht hulp bij de aanschaf van een kleine bus zodat zij 
zelf de kinderen konden halen en brengen. Deze aanvraag is door ons 
goedgekeurd en door middel van onze speciale Kerstactie heeft de stichting 
fondsen verzameld om deze aanvraag te kunnen honoreren. In totaal werd 
voor dit project € 1850 opgehaald.


Er zijn ook veel projectaanvragen binnengekomen die niet gehonoreerd konden 
worden. De afwijzing van deze projecten was gebaseerd  op een aantal criteria 
die de stichting gebruikt bij de beoordeling. Een duidelijk argument is 
bijvoorbeeld de geografische ligging, wanneer een project zich niet in de staat 
Tamil Nadu  bevindt, wordt deze afgewezen. In het overzicht komt met name 
de staat Andhra Pradesh veelvuldig voor (zoals bijvoorbeeld 20-01 en 20-17). 
Deze projecten zijn om die reden niet gehonoreerd. Maar ook wanneer de 
aanvraag onduidelijk of onvolledig is en de stichting geen duidelijk en 
overtuigend beeld krijgt van de aanvrager of van het project, wordt deze 
afgewezen. Project 20-05 is hier een voorbeeld van. Een ander argument dat 
de stichting hanteert is dat zij geen terugkomende (exploitatie-) kosten 
vergoed; zoals bijvoorbeeld loonkosten. Hiermee wordt de continuïteit van een 
project niet afhankelijk van terugkerende jaarlijkse bijdrage van de stichting. 
Ook noodhulp behoort in principe niet tot de soort hulp die de stichting biedt. 
Zoals eerder beschreven heeft de stichting daar dit jaar twee uitzonderingen 
op gemaakt. Vanwege de extreme omstandigheid van Corona en omdat het 
twee van onze samenwerkingspartners betrof.  


Steeds vaker krijgen we te maken met aanvragen van broodschrijvers ofwel 
subsidiologen die prachtige aanvragen in elkaar timmeren en niet in de laatste 
plaats om er zelf beter van te worden. Voor bestuursleden vanuit Europa is het 
in veel gevallen moeilijk om te beoordelen maar in twijfelgevallen consulteren 
we onze vaste samenwerkingspartners die beschikken over een ruim netwerk 
in Tamil Nadu om de aanvragende partij te kunnen beoordelen. Andere 
aanvragen voor noodhulp heeft de stichting dan ook af moeten wijzen, zoals te 
zien is in de Bijlage 1.
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Publiciteit en website 
Het afgelopen jaar heeft de website een mooie en kleurige uitstraling gekregen 
met een geheel nieuwe opzet. Op deze manier is de informatie over onze 
stichting nog beter te vinden. We hopen dat mensen zich hierdoor nog meer 
uitgenodigd en nieuwsgierig voelen om onze website te bezoeken en 
informatie te zoeken over de projecten die wij ondersteunen.


Er is regelmatig een update geplaatst met nieuws uit India en dan met name 
nieuws uit de staat Tamil Nadu waar alle projecten van onze stichting 
gesitueerd zijn. Helaas heeft ook in India de corona pandemie een grote 
impact en kunnen verschillende projecten op dit moment geen voortgang 
vinden waardoor ook de nieuwtjes beperkt zijn.


In het kader van Kerst 2020 hebben alle donateurs die bij ons bekend zijn een 
nieuwsbrief ontvangen met daarin informatie over Tamil Nadu, ProVision en 
onze Kerstactie. We gaan er in 2021 aan werken om 5 a 6 nieuwsbrieven aan 
onze donateurs en vrienden van de stichting te sturen met actuele informatie.


Tot slot hebben we in 2020 een voorlopig Plan voor Betrokkenheid, 
Fondsenwerving en Participatie opgesteld waarin wij betrokkenheid creëren 
waardoor mensen verbondenheid tonen door financieel of anderszins bij te 
dragen aan het welzijn van de jeugd in Tamil Nadu. Daarbij hebben we ons 
laten inspireren door betrokken relaties met wie we, zij het via Skype, hebben 
kunnen sparren.


Helaas heeft ook op dit proces de Corona-pandemie een grote invloed gehad 
waardoor we genoodzaakt zijn in een later stadium met de besproken 
voorstellen aan de slag te gaan.


Fondsenwerving 
Fondswerving in 2020 heeft een deuk opgelopen door het feit dat bestuurslid 
en belangrijk fondsenwerver Marijn afscheid heeft genomen van de Stichting. 
Geïnspireerd door de reis naar India in februari heeft hij nog wel een actie 
opgezet om fondsen in te zamelen voor de bouw van een drietal klaslokalen in 
Perya Kodivery, Ooty, Tamil Nadu. Uiteindelijk werd het beoogde bedrag van 
€18.500 opgehaald waarmee het project kon worden gerealiseerd. De 
Kerstactie 2020 stond in het teken van een vervoermiddel voor Mylaudy, 
gemanaged door ProVision.
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Financiële verantwoording 

Begroting 2020 

       

 1-1-2020 Saldo 31-12-19  rekening 
courant

  € 388,41 € 388,41 

 1-1-2020 Saldo 31-12-19 
spaarrekening

  € 
40.241,56 

€ 40.629,97 

  Bijboeking Rente over 
2019

  € 5,36 € 40.635,33 

 A Totaal ontv. donaGes 
2020

  € 
30.705,00 

€ 71.340,33 

  Diverse kleine giIen   € 235,38 € 71.575,71 

  Bankkosten 2020  € 119,88  € 71.455,83 

  Verzendkosten 2020  € 0,00  € 71.455,83 

Anbi registraGekosten 
2020

 € 34,99  € 71.420,84 

  Kosten Website € 0,00  € 71.420,84 

  Gefinancierde projecten 
2020 

 € 35.835,00  € 35.585,84 

N
R.

Datum Beschrijving transac5e C Debet  (-) Credit (+) Saldo

       

 1-1-2021 Saldo 31-12-20  rekening 
courant

  € 1.673,92 € 1.673,92 

 1-1-2021 Saldo 31-12-20 
Bedrijfsrekening

  € 
34.011,92 

€ 35.685,84 

  Bijboeking Rente over 
2021

  € 0,00 € 35.685,84 

  Periodieke DonaGes   € 1.800,00 € 37.485,84 

  Verwachte donaGes 2021   € 2.500,00 € 39.985,84 
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Plannen voor 2021 
De nieuwsbrieven m.b.t. voortgang projecten en wetenswaardigheden uit Zuid-
India, waarvan de eerste eind 2020 verscheen, zullen worden voortgezet in 
2021 en gezonden aan de achterban van onze Stichting;


Al eerder bediscussieerd is de noodzaak om nieuwe samenwerkingspartners 
buiten het katholieke netwerk te vinden om onze doelgroep meer divers te 
maken en niet het risico te lopen niet de echt kansarmen te bereiken. Hier zal 
ook aandacht worden besteed tijdens volgende reizen van bestuursleden;


In 2021 zal de balans worden opgemaakt van de gevolgen van COVID-19 voor 
onze partners. In de financiering van projecten zullen we hiermee ook rekening 
houden.  

  Bankkosten 2021  € 200,00  € 39.785,84 

  ADMIN. En 
Verzendkosten 2021

 € 200,00  € 39.585,84 

  Anbi registraGekosten 
2021

 € 35,00  € 39.550,84 

Kosten Website € 150,00  € 39.400,84 

  Finaciering Projecten  € 15.000,00  € 24.400,84 

  Financiering conGnuiteit 
proj.

 € 2.000,00  € 22.400,84 
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Bijlage 1

8

 

2020 20-01 HVWA-NGO / Bibliotheekproject € 7.712,00 Afgewezen Andhra Pradesh
Niet in 
verzorgingsgebied Ingekomen 11-02-2020

2020 20-02

Good Shepherd Convent High School /  
bouw van 5 lokalen en nevenruimten / 
renovatie /onderw. Materialen 
/uniformen / voedsel € 9.856,00 Afgewezen

Dalmiapuram, 
Tamil Nadu

vijf lokalen/ 
inrichting / 
verzorging etc. v Ingekomen 15-01-2020

2020 20-03 Inrichting klaslokaal Rucode € 1.500,00 Goedgekeurd
Palavoor,     
Tamil Nadu Inrichting lokalen v Ingekomen 22-02-20

2020 20-04 IRDS Afgewezen
Padayachiyur, 
Tamil Nadu diverse projecten Ingekomen 05-02-20

2020 20-05 REEDS, Tamilnadu India Afgewezen
Mullaivadi,    
Tamil Nadu

onduidelijk / 
onvolledig Ingekomen  20-02-20

2020 20-06
ARMDS /ondersteuning / support /Dalit 
home voor 30 kinderen / drie jaar

RS.570000 / 
RS.627000 /  
RS.689700 Afgewezen

Mugaiyur,    
Tamil Nadu

Project van A. 
Susainnathan v Ingekomen 01-03-2020

2020 20-07 3 klaslokalen voor Periya Kodivery € 18.335,00 Goedgekeurd
Periya Kodivery, 
Tamil Nadu Project van Marijn Ingekomen 9-3-20

2020 20-08

CEED / and Safe Drinking Water and 
Lavatories for Nedumudiyan Panchayat 
Union Middle School Children € 9.000,00 Afgewezen

Kallakurichy 
District,         
Tamil Nadu

Aanleg water en 
sanitaire 
voorzieningen Ingekomen 16-03-20

2020 20-09 SRHDP / Corona project / S. Meena € 4.000,00 Afgewezen Tamil Nadu
beschermings-
middelen Ingekomen 23-03-20

2020 20-10 Rucode Covid-19 noodhulp € 1.000,00 Goedgekeurd Tamil Nadu
beschermings-
middelen Ingekomen 06-04-20

2020 20-11 Sawed Trust / Covid-19 € 68.000,00 Afgewezen Tamil Nadu
beschermings-
middelen Ingekomen 07-04-20

2020 20-12 DSP / Covid -19 20 Lakh Afgewezen Andhra Pradesh
beschermings-
middelen Ingekomen 08-04-20

2020 20-13 Aarushi Primary school / 2 klaslokalen € 12.500,00 Afgewezen
Paranoor,    
Tamil Nadu

Bouw twee 
klaslokalen Ingekomen: 09-04-20

2020 20-14 Dalmiapuram / Mother Theresa School € 3.000,00 Afgewezen Tamil Nadu Covid-19 Ingekomen: 19-04-20

2020 20-15 Covid-19 ondersteuning Fr. Samon € 2.500,00 Goedgekeurd Tamil Nadu Covid-19 Ingekomen 26-04-20

2020 20-16 SPRMMM / €29 / per gezin Afgewezen Andhra Pradesh Covid-19 Ingekomen
2020 20-17 Development Society for Poor (DSP) 30 Lakh Afgewezen Andhra Pradesh Covid-19 Ingekomen 28-05-20
2020 20-18 Gezinshulpprogramma CEED Trust 2335 euro Afgewezen Tamil Nadu Covid-19 Ingekomen 30-06-20

2020 20-19 Bihar / 40 weeskinderen 44 Lakh Bihar weeskinderen Ingekomen 04-07-20

2020 20-20 CEED India Trust  /200 gezinnen € 2.995,00 Afgewezen Tamil Nadu Covid-19 Ingekomen 16-06-20
2020 20-21 DWWS INR 260000 Afgewezen Andhra Pradesh Educational Ingekomen 14-09-20

2020 20-22 CEED India Trust / educatieve materialen € 2.100,00 Afgewezen Tamil Nadu Educational Ingekomen 29-09-20
2020 20-23 Rehabilitation centre /Andhra pradesh € 50.000,00 Afgewezen Andhra Pradesh renovatie Ingekomen 09-10-20

2020 20-24 Beng projecten / adoptie schooltje 8000 euro p.j Afgewezen Tamil Nadu onderhoud Ingekomen 14-10-20
2020 20-25 Good Walk Orthotics Organisation zelf te bepalen Afgewezen Andhra Pradesh hulp kinderen Ingekomen 09-10-20
2020 20-26 REEDS, tailoring project 3295 euro Afgewezen Tamil Nadu hulp moeders Ingekomen 18-10-20

2020 20-27 Car Mylaudy 5000 euro Goedgekeurd Tamil Nadu vervoer kinderen Ingekomen 28-10-20

2020 20-28 Sweet Rebuilding Childrens Centre
Rs. 714,950    
(€ 8937) Afgewezen Tamil Nadu Children Centre Ingekomen 18-11-20

2020 20-29 CEED India
Rs.4,32,000/ 
4882 Euros Afgewezen Tamil Nadu

Voedsel en kleding 
hulp voor Lepra 
patienten Ingekomen 29-11-20

2020 20-30 DSP 
Rs. 
150,00,000 Afgewezen Andhra Pradesh Home & School Ingekomen 24-12-20
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