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Beste vrienden van onze stichting,
We sturen jullie met een tevreden gevoel deze kerstbrief. Tevredenheid die schuilt in de
onderlinge verbondenheid, die is gebleven na het wegvallen van onze voorzitter Henk
van Nunen. Gelukkig vullen we elkaar goed aan en er is voelbare energie om het goede
werk voort te zetten. De vraag: ‘zullen we stoppen’, is dan ook geen moment in ons
opgekomen. Niettemin hadden we graag met deze brief een nieuwe voorzitter willen
presenteren, maar die is helaas nog niet gevonden. Het genot van het zoeken, is de
vreugde van het vinden. Aan die (volks)wijsheid houden we ons maar vast.
Vorig jaar schreven we over Sneha Bhavan/Huis van Vrede in Hosur, het huis voor ca. 50
mannen met een lichamelijke en/of geestelijke beperking, dat we onze maandelijkse
bijdrage van € 1.100,- voor levensonderhoud in fases zouden beëindigen. Op 1 april
aanstaande is dat een feit. Na meer dan 20 jaar ruimhartige ondersteuning werd het tijd
onze partner voor dit deel van de exploitatie eigen verantwoordelijkheid te laten dragen.
Dat betekent zeker niet dat we Sneha Bhavan loslaten; we voelen ons nog altijd nauw
betrokken. Dit jaar is er met onze financiële steun een nieuwe drinkwatervoorziening
gekomen. Foto’s van de eerste boorwerkzaamheden eind 2014 zijn op onze website te
zien onder de knop Nieuws december 2014 – nieuwe watervoorziening voor Sneha
Bhavan. Verder maakten we € 1.500,- over voor verschillende schilder- en onderhoudswerkzaamheden.
Met de andere partner in India, de Centre for Social Action Trust (hierna te noemen CSAT),
helpen we gezinnen uit de achtergestelde kasten. De kinderen uit deze gezinnen stellen
we in staat om onderwijs te volgen en daardoor te ontsnappen aan het spook dat
analfabetisme heet. Jaarlijks maken we € 6.800,- over voor het onderwijsprogramma.
Daarvan worden leermiddelen gekocht, krijgen de armste kinderen eten en steken we de
kinderen in schooluniformen. Omdat de elektriciteit in India regelmatig uitvalt, hebben
we € 1.176,- extra overgemaakt voor de aanschaf van ‘power back-ups’ voor de schooltjes.
Met deze alternatieve energiebron zijn ze zeer geholpen als de normale stroomvoorziening weer eens hapert.
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Op 20 juni is een nieuw gebouw – for cooking and housekeeping – in gebruik genomen
in het administratieve en logistieke centrum van CSAT te Palamaner. Het praktijklokaal is
bestemd voor de oudste verstandelijk gehandicapte meisjes, die er, nadat zij school
hebben verlaten, leren koken. Als een eerbetoon aan Henk van Nunen, is het gebouw
naar hem vernoemd. We hebben € 2000,- geschonken voor de bouw van de keuken.
Het project A Home for Families in Distress, waarin we eveneens samenwerken met CSAT,
kende in 2014 een vliegende start. De voortdurende droogte in India zorgde dit jaar
helaas voor een dipje in de voortgang. Geen regen is geen water, geen water betekent
geen mogelijkheden om te bouwen. Er zijn nu 234 van de geplande 400 huisjes af.
Gelukkig blijken de families tot nu toe in staat om hun eigen bijdrage aan de bouwkosten tijdig terug te betalen. We blijven ruim onder het geschatte percentage van 15%
voor oninbare debiteuren.
Het is hartverwarmend dat de kinderen van twee Limburgse scholen, de Neerakker te
Heythuysen en St. Ursula te Horn, met hun vastenacties veel geld hebben ingezameld
voor hun leeftijdsgenoten in India. We ontvingen van de Neerakker € 5.788,- en van St.
Ursula € 8.500,-. Voor een onverwachte eindejaarsverrassing zorgde de Line Dance-club
Ein Ongerein uit Swalmen. Dansen, eten, drinken en tombola brachten € 1.788,- op.
Vooruitkijkend naar 2016 staan er geen werkelijk grote zaken op de agenda. We hebben
eerlijk gezegd onze handen vol aan de huidige projecten, ook in geldelijke zin. Wel
bestaat de kans dat we een twaalfde schooltje zullen bouwen. Daarover zijn we nog in
gesprek met een mogelijke sponsor.
Kerstmis verbindt hoop met geloof en
liefde. Hoop kijkt niet terug, maar
vooruit; het is de verwachting van een
beter leven. Het zijn woorden uit een
kersttoespraak van onze vroegere
koningin Beatrix. Die verwachting van
een beter leven, ook voor de families en
kinderen in India, is waar we ons voor
inzetten. Zonder jullie onmisbare steun
zouden we daar niet in slagen. Daarvoor
zijn we jullie dankbaar. Mogen we
opnieuw op jullie steun rekenen?
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Voor allen een vredig Kerstmis en een gelukkig Nieuwjaar!
Met vriendelijke groet,
Bestuur Stichting Mensen uit de Nood

Paul Bernts
Penningmeester

Ine Caris
Bestuurslid

Jacques van ’t Riet
Secretaris

Louis Verhoeff
Bestuurslid

P.S.
Wisten jullie dat er per 1 januari 2014 een nieuwe fiscale regeling geldt voor periodieke
giften. Het is een wijze van doneren, die voor de donateur en voor de stichting profijtelijk is.
En niet onbelangrijk, een gang naar de notaris is niet langer nodig. Belangstelling? Ga dan
naar de www.smudn.nl. Via de keuze Financiën kom je bij Fiscale Aspecten Giften.

