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Den Haag, 16 december 2014

Beste vrienden van onze stichting,

“Met een blij gevoel mag ik als het ware met deze brief onze stichting over de drempel naar
een zilveren jubileum leiden.” Zo stond het letterlijk in de kerstbrief, die jullie eind 2013 van-
uit India van onze voorzitter Henk van Nunen ontvingen; het was de aankondiging van een
feestjaar. Jammer genoeg heeft hij het feest zelf niet meer mee mogen maken. De speling
van het lot maakt soms sprakeloos. 

Wetende dat Henk van mening was, dat het leven ook gevierd mag worden, hebben wij op
28 september jl. in de Oolderhof te Herten/Roermond met een groot aantal donateurs 
25 jaar Stichting Mensen uit de Nood gevierd. Die belangstelling hebben wij ervaren als een
eerbetoon aan Henk en Jos van Nunen en een aanmoediging voor ons om hun goede werk
voort te zetten. Met het geslaagde feest, sloten wij een enerverende episode af. Een samen-
vatting met teksten en beelden van deze dag, kunnen jullie vinden op onze website
www.smudn.nl onder het kopje Nieuws 28 september 2014 – Terugblik op het jubileumfeest. 

Hoe gaat het met onze projecten. Met Sneha Bhavan/Huis van Vrede in Hosur, het huis voor
ca. 50 mannen met een lichamelijke- en/of geestelijke beperking, gaan wij zeker verder. Er is
tevens een lang overwogen besluit gevallen. Vanaf het eerste begin – ruim 20 jaar geleden –
heeft de stichting een belangrijk deel van de maandelijkse kosten voor levensonderhoud
voor haar rekening genomen. De vanzelfsprekendheid daarvan is geen aanmoediging geble-
ken voor de leiding van het huis om op zoek te gaan naar andere geldgevers. Om die prikkel
te geven, hebben wij hun meegedeeld geleidelijk aan met deze ondersteuning te stoppen. In
2016 ontvangen zij niet langer een bijdrage. Voor werkzaamheden van infrastructurele aard
blijven wij (mee) betalen. Dit jaar nog hebben wij € 5.800, - overgemaakt voor het slaan en
inrichten van een nieuwe waterbron. Gezond drinkwater is tenslotte een eerste levensbe-
hoefte voor de bewoners! 
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Zeer gelukkig zijn wij met het verloop van het project A Home for Families in Distress, dat wij
uitvoeren met het Centre for Social Action Trust (CSAT) in Palamaner. 
Met ca. 180 afgebouwde huisjes van de geplande 400, liggen wij zelfs voor op het schema.
Het is bemoedigend dat de betrokken families er overwegend in slagen de aan hen verstrekte
leensom op tijd terug te betalen. 

Onze betrokkenheid bij het onderwijsprogramma van dezelfde organisatie zetten we onver-
minderd voort. Voor 2014 en 2015 is er onderhoudswerk te verrichten aan de met jullie steun
in 11 gehuchten gebouwde schooltjes. Voor de uitvoering van het werk hebben wij een bedrag
van € 3.460, - overgemaakt. 

Nog een paar dagen en dan is het Kerst. Het licht speelt in het kerstfeest een belangrijke rol;
licht dat verwijst naar verbinding en warmte. Wij voelen ons verbonden met de families en
kinderen in India, wier leven wij dankzij jullie onmisbare steun enigszins kunnen verlichten.
Jullie zijn wij daarvoor zeer dankbaar. Mogen wij ook in 2015 op uw blijvende mentale en fi-
nanciële steun rekenen? 

Voor allen een vredig Kerstmis en een gelukkig Nieuwjaar vol licht! 

Met vriendelijke groet,

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

Bestuur Stichting Mensen uit de Nood 

P.S.
Als bijlage bij deze brief vinden jullie een exemplaar van onze nieuwe algemene brochure. 


