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Beste vrienden van onze stichting,

In het concept van deze brief was er al een plaatsje ingeruimd voor een foto van onze
nieuwe voorzitter. Op de drempel van toetreding tot het bestuur, kreeg het gezegde ‘men
moet de dag niet voor de avond prijzen’ voor ons helaas zijn letterlijke betekenis. Voor
onze kandidaat (in het dagelijks leven politicus) vormde deze positie uiteindelijk een
belemmering om vrij en onbevangen te functioneren als voorzitter van een stichting. 
Dat zagen wij bij nader inzien ook in. Want hoe integer en oprecht je ook handelt, de
schijn van belangenverstrengeling ligt als het ware op de loer. En zo kon het gebeuren,
dat we opnieuw jullie deze brief schrijven in de 1e persoon meervoud. Dat doen we
overigens met hetzelfde plezier en enthousiasme als voorheen. Ons devies: teleurgesteld
zijn mag, maar je hoeft er niet in te zwelgen! 

Over Sneha Bhavan/Huis van Vrede in Hosur – het huis voor ca. 50 mannen met een
lichamelijke en/of geestelijke beperking – zijn op dit moment geen bijzondere zaken te
melden. Zoals we eerder schreven, hebben we na meer dan 25-jaar steun onze financiële
bijdragen aanzienlijk verminderd. Vorig jaar hebben we € 5.800, - voor een nieuwe
waterput en € 1.500, - voor onderhoudswerkzaamheden gedoneerd. 

Voor het eerst in ons bestaan hebben we een liefdadigheidsdiner georganiseerd.
Op 5 maart jl. was het Haagse restaurant De Tapperij met 53 betalende genodigden
uitverkocht. Er kon geen hongerige muis meer bij. Meester-kok Hans Richel en zijn staf
maakten er een onvergetelijke avond van; het was smullen! Met de opbrengst waren we
meer dan blij. De Tapperij danken we voor hun welwillende medewerking. 

Het opgehaalde geld wordt besteed aan het project A Home for Families in Distress,
waarin we samenwerken met het Centre for Social Action Trust (hierna te noemen CSAT).
Met dit in 2014 gestarte project helpen we achtergestelde gezinnen aan een betere
behuizing. Op 1 november jl. waren er 382 huisjes afgebouwd in verschillende gehuchten.
Als de laatste 18 huisjes klaar zijn dan hebben we ons doel – 400 huisjes afbouwen –
bereikt. Dat is twee jaar eerder dan verwacht. Een resultaat om trots op te zijn. 



stichting mensen uit de nood

zien dat het kan

Via hetzelfde instituut zijn we betrokken bij een onderwijsproject. We streven ernaar
kinderen uit gezinnen van achtergestelde kasten de lessen in de naburige publieke
school te laten volgen en na schooltijd in een veilige omgeving hun huiswerk te laten
maken. Daarvoor doen we met CSAT twee dingen: 1) we zorgen voor schooltjes op het
platteland en 2) we ondersteunen de kinderen door huiswerkbegeleiding voor hen te
regelen, leermiddelen aan te schaffen, stof voor schoolkleding te kopen en in sommige
gevallen voor eten te zorgen. Dit alles met één doel: kinderen een betere toekomst geven. 

Dit jaar hebben we van verschillende kanten hartveroverende financiële steun gekregen
om voor die betere toekomst te zorgen. Camping De Paal te Bergeijk steunde voor een
belangrijk deel de bouw van een nieuw schooltje in het gehucht Peddapuram. Daarmee
komt het aantal schooltjes op 12. De opbrengst van de vastenactie op de basisschool De
Neerakker te Heythuysen leverde, niet voor het eerst, een fors bedrag op. Genoeg voor
het schooltje in Peddapuram om een eigen waterput te slaan. Wat heel bijzonder is voor
deze regio.
Bij de Line dance-club Einongerein uit Swalmen gingen al weer voor het vierde jaar de
voetjes van de vloer voor het goede doel. Het verzamelde geld is besteed aan de bouw
van twee toiletten bij het hiervoor genoemde schooltje. Het recreatiebedrijf De Beerze
Bulten te Beerze zegde een bedrag toe, waarmee we voor drie jaar de leerkracht, de
schoolmiddelen en de nutskosten voor het schooltje bekostigen. 

Een aantal schoolkinderen uit het gehucht Peddapuram



Voor 2017 liggen er twee uitdagingen op ons te wachten: de eerste is de zoektocht naar een
nieuwe voorzitter. Positief gedacht zeggen we: zij of hij is er al, nu nog vinden. De tweede is
het project ‘toiletten voor alle 12 schooltjes’. Het schooltje waarover we hier boven vertelden,
is het eerste schooltje, waar het bouwplan voorzag in de aanleg van een toilet. Voor Neder -
landse schoolkinderen is een toilet net zo gewoon als het water uit de kraan, maar op het
Indiase platteland is een toilet eerder uitzondering dan regel; het veld is het toilet. Het zorgt
bij kinderen voor schaamtegevoel en een gevoel van onveiligheid, zeker als het schemer -
achtig of donker is. 

Eerder hebben we een aantal gulle gevers de verdiende aandacht gegeven. Het laatste wit
van deze brief, vullen we vanuit een dankbaar hart voor jullie. 
Zonder jullie trouwe steun zouden we er niet in slagen de vaak ongemakkelijke leef -
omstandigheden voor de families en hun kinderen te verlichten.

Mogen we opnieuw op jullie steun rekenen? 

Voor allen een vredig Kerstmis en een gelukkig Nieuwjaar! 

Met een vriendelijke groet,

Bestuur Stichting Mensen uit de Nood 

Paul Bernts Ine Caris Jacques van ’t Riet Louis Verhoeff
Penningmeester Bestuurslid Secretaris Bestuurslid

P.S.
Zie voor meer informatie onze website www.smudn.nl 
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