
Jubileumfeest Stichting Mensen uit de Nood 

Op 28 september 2014 vierde de stichting haar 25 jarig jubileum in Hotel-Restaurant De 

Oolderhof in Herten bij Roermond. Hierna volgt een beperkte samenvatting van de feestmiddag.  

Bij binnenkomst krijgen de gasten van onze aanwezige Indiase partners een heuse tika op het 

voorhoofd geplakt. Een bijzondere manier om de gasten welkom te heten, die hen meteen in de 

sfeer van de middag brengt; belangstelling en verbondenheid met onze stichting. Na de 

aangeboden lunch opent secretaris Jacques van ’t Riet het feest en geeft bestuurslid Louis 

Verhoeff het woord. Hij blikt terug op de ontstaansgeschiedenis van de stichting met als rode 

draad de betekenis van Henk en Jos van Nunen in de afgelopen 25 jaar. Daarna herdenkt Ine 

Caris met een in het Engels uitgesproken gedicht onze op 27 juni 2014 overleden voorzitter 

Henk van Nunen. 

Dan is het de beurt aan Dr. Joop de Wit, die als lector aan het International Institute of Social 

Studies in Den Haag veel reist in Azië en India goed kent. Hij paart in zijn lezing enthousiasme 

aan een grote kennis van Azië in het algemeen en over India in het bijzonder. In zijn15 minuten 

spreektijd schetst hij op begrijpelijke wijze de huidige sociale- en economische realiteit van 

India.  

Daarna is het podium voor onze partners Dr. George Joseph, chief functionary van het Center 

for Social Action Trust en zijn vrouw Amitha, oprichtster van deze trust. Op een levendige en 

boeiende wijze vertellen zij de zaal over de projecten, die zij in samenwerking met de Stichting 

Mensen uit de Nood uitvoeren. Van hun presentaties is er helaas geen uitgeschreven tekst. 

George Joseph en Amitha zorgen voor een emotioneel moment door aan Carolien en Joep van 

Nunen, dochter en zoon van onze overleden voorzitter, een fotoboek te overhandigen dat als 

een beeldverslag beschouwd kan worden van Henks laatste reis naar India.  

Voor een intermezzo zorgt, evenals bij ons 20 jarig jubileum, sitarspeler Gé Vercoulen. Zo 

maken we kennis met de klassieke muziek uit India.    

Helaas hebben onze partners van het project Sneha Bhavan (Huis van Vrede), waar het 25 jaar 

geleden allemaal mee begon, af moeten zeggen. Onze penningmeester Paul Bernts, bekend 

met de geschiedenis vanaf het prille begin, heeft aan de hand van beelden de geschiedenis van 

dit huis voor mannen met verstandelijke- en lichamelijke beperkingen, op levendige verteld aan 

de aanwezigen.  

 

Het slotakkoord is er voor onze ‘huisfotograaf’ Peter Wijnands. Aan hand van zijn prachtige 

foto’s biedt hij een inkijk in de intrigerende en kleurrijke wereld van India. 

Na deze presentatie genieten alle genodigden nog na met een drankje en hapje en is er 

gelegenheid voor de bestuursleden verschillende donateurs te ontmoeten.  


