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Beste vrienden van onze stichting, 
   
Laten we in het begin van deze brief maar direct duidelijk zijn: we gaan ermee ophouden. 
Het valt ons niet mee jullie deze mededeling te doen als je bedenkt, dat de stichting 
afgelopen juni 30 jaar bestond.   
 
Hoe zijn we tot dit besluit gekomen. Na het overlijden in 2014 van de oprichter en onze 
voorzitter Henk van Nunen, zijn we op zoek gegaan naar een vervanger. Deze is tot op de 
dag van vandaag niet gevonden; in bestuurlijke zin een hoogst ongelukkige situatie. 
Evengoed zijn de overige bestuursleden doorgegaan. Sterker nog, er zijn nieuwe projecten 
gestart, die we gelukkig als succesvol mogen betitelen. Dat lukte mede doordat Henk altijd 
over onze schouder is blijven meekijken. Zijn ongekende passie voor de minderbedeelden in 
India is nooit uit ons midden verdwenen; tijdens geen vergadering en op geen reis naar 
India.  
 
Ondertussen werden de huidige bestuursleden ook ouder en drie van de vier zouden om 
verschillende redenen willen stoppen. Hier herhaalt zich wat ook voor de voorzitterspositie 
geldt; er dienen zich geen vervangers aan. Natuurlijk hebben we niet willoos afgewacht of 
kandidaten zich zouden aanmelden, maar onze inspanningen om vervangers te vinden zijn 
vruchteloos gebleken. Uiteindelijk heeft dit ons gebracht tot het lastige besluit te stoppen.  
 
Nu veronderstelt het woord ‘stoppen’ een direct ermee ophouden. We vinden echter, om het 
maar populair te zeggen, dat we niet alles van het ene op het andere moment uit onze 
handen kunnen laten vallen. De kinderen met hun ouders en onze partner in India, het 
Centre for Social Action Trust (hierna CSAT), kunnen en mogen we niet zomaar ‘achterlaten’.  
 
Een aantal jaren terug hebben we besloten onder de noemer ‘continuïteitsreserve’ een 
bedrag te reserveren met de bedoeling gefaseerd te kunnen stoppen als daartoe een reden 
zou zijn. Die reden is er nu. Met een huidige reserve van € 68.000,-, schatten we de families 
en de kinderen nog zeker zes jaar te kunnen helpen. Ondertussen heeft CSAT de tijd een of 
meer nieuwe partners te vinden.  
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Hieronder volgt een opsomming van de projecten, die we met het reservefonds steunen tot 
de bodem van dit fonds is bereikt.  
 
A Home for Families in Distress    
Dit in 2013 gestarte project loopt nog door tot 2021. Wat behelst dit project ook alweer? Met 
door ons verstrekte leningen hebben meer dan 400 families hun bouwvallige huisjes 
kunnen opknappen. De aflossingstermijnen lopen nog door.  
 
Onderwijsprogramma 
Met dit programma steunen we honderden kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 14 jaar. 
Het gaat om de bouw en het onderhoud van schooltjes, verstrekking van leermiddelen en 
de aanschaf van schoolkleding. 
 
Health Emercency Programme 
Om de hoogste medische nood te kunnen lenigen, geven we een jaarlijks een bedrag van  
€ 800,-. Dit is geoormerkt geld voor een eigen ‘ziekenfonds’ voor de allerarmste families. 
 
Hoe verder vanaf 01 januari 2020 
Vanaf 2020 honoreren we geen aanvragen meer voor nieuwe projecten. Feitelijk gaan we 
daar al sinds ons genomen besluit niet meer op in. Jullie zullen we niet langer actief 
benaderen voor donaties. Deze kerstbrief is de laatste, die jullie van ons ontvangen.  
 



Wel houden we onze website (www.smudn.nl) aan. Daarvoor zijn twee redenen: 
1 Jullie kunnen blijven volgen hoe onze financiële positie is;  
2 Zolang het reservefonds er is, zijn wij verplicht onze jaarcijfers en een jaarverslag te 

publiceren op de website. Een verplichting, die voorkomt uit onze ANBI-registratie  
(ANBI = een algemeen nut beogende instelling).  

 
Als de financiële middelen tot de laatste eurocent zijn besteed, zullen we in een bestuurs -
vergadering de stichting formeel opheffen. Jullie hebben uit de voorgaande uitleg kunnen 
opmaken, dat het zover nog niet is. We hopen vurig, dat jullie de voorgestane afwikkelings -
wijze kunnen waarderen.  
 
Dr. George Joseph, de uitvoerend directeur van CSAT, formuleerde de hulp van zijn 
organisatie zo: ‘Vaak lijkt ons werk te onbeduidend om een verschil te maken. Maar in deze 
afgelegen gebieden zijn het juist de kleine dingen die ertoe doen’.  
Wees ervan overtuigd, dat jullie steun veel, heel veel families levensvreugde heeft gebracht 
in de afgelopen 30 jaar. Daarvoor zijn we jullie DANK in hoofdletters verschuldigd.  
 
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 
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