
stichting mensen uit de nood

zien dat het kan



wie zijn wij?
De STICHTING MENSEN UIT DE NOOD wordt op 

13 juni 1989 opgericht door Henk en Marie-José

(Jos) van Nunen. Ze zijn in dat jaar in India om

enkele ontwikkelingsprojecten te bezoeken. 

In Bangalore ontmoeten ze Zuster Willibrord van

de orde van de Missiezusters Dienaressen van de

Heilige Geest uit Baexem (Limburg), die hen 

introduceert bij Dr. Yesudas, een psycholoog in

Banga lore. Zijn echtgenote Jayja en hij proberen

onder moeilijke werk- en leefomstandigheden in

de miljoenenstad Bangalore het leed te verzach-

ten van 30 mensen met fysieke en/of verstande-

lijke beperkingen. Vooral de armzalige en veel te

krappe behuizing is mensonwaardig, zien Henk

en Jos. Dan vertelt Dr. Yesudas over zijn droom:

hij wil een centrum voor ca. 50 gehandicapten

bouwen buiten Bangalore. Met die droom als het

ware in hun koffer, komen Henk en Jos na weken

weer thuis. Niet lang daarna richten ze de stich-

ting op en laten hun streven als volgt in de sta-

tuten vastleggen: “De stichting heeft ten doel om

te trachten, in het algemeen en in India in het 

bijzonder, onderdrukte mensen en de armsten van

de armsten, al of niet gehandicapt, weer op eigen

benen te zetten.”

Eén project is er al: Dr. Yesudas en zijn vrouw Jaya

helpen hun droom uit te laten komen met een

centrum voor gehandicapten. 

Tussen 1989 en 2014 is de stichting beetje bij

beetje tot wasdom gekomen. Het is nu een finan -

cieel gezonde stichting met een volwaardig be-

stuur, gesteund door ruim 300 donateurs. Dank-

zij die steun van hen leveren we een wezenlijke

bijdrage aan drie projecten:

1. Sneha Bhavan (Huis van Vrede); een opvang-

centrum voor mannen met een fysieke en/of

verstandelijke beperking in Hosur;

2. Education Assistance Programme; een onder-

wijshulp-programma voor ca. 700 kinderen en

hun moeders in de regio van Palamaner;

3. A Home for Families in Distress; bij dit project

verlenen we microkredieten aan gezinnen om

huisjes af te bouwen in de regio Palamaner. 





het bestuur
Ons stichtingsbestuur bestaat geheel uit vrijwil-

ligers, die zich belangeloos inzetten. 

Alle donaties en giften komen ten goede aan de

projecten in India. Slechts de noodzakelijke ad-

 mini stratieve kosten gaan daar vanaf. De be-

stuursleden zien af van een vergoeding van daad-

 werkelijk gemaakte onkosten. 

Een extern bureau stelt jaarlijks een jaarrekening

samen. De rapportage daarvan is voor iedereen

via onze website smudn.nl ter inzage. Op dezelf-

de site vindt u ons beleidsplan voor de komende

jaren en een verslag van de activiteiten in het af-

gelopen jaar. 

onze projecten

SNEHA BHAVAN
Wat is het?
Sneha Bhavan (Huis van Vrede), bestaat sinds

1979 en is een centrum voor mannen met een fy-

sieke en/of verstandelijke beperking. Velen van

hen behoren tot de allerarmsten en hebben geen

familie of familie, die niet of nauwelijks naar hen

omkijkt. Aanvankelijk is het centrum gevestigd

in Bangalore. In 1993 verhuist het met financiële

steun van onze stichting naar een nieuw ge-

bouwd centrum in Hosur. Op een perceel van on-

geveer 1½ ha. zijn tussen 1993 en 2014 verschil-

lende gebouwen neergezet. In de beginjaren een

hoofdgebouw met slaapplaatsen voor de staf,

een keuken, een eetzaal en een ontmoetingszaal. 

De mannen slapen dan nog gedeeltelijk in sim-

pele barakken. In stappen zijn deze barakken ver-

vangen door stenen gebouwen. Met de bouw in

2013 van een slaapaccommodatie met twee ver-

diepingen, behoren de barakken tot het verleden. 

Er wonen anno 2014 ca. 50 mannen, die hier be-

geleiding en verzorging krijgen in hun dagelijkse

activiteiten. Bij het complex is een grote rustge-

vende tuin met bananen- en mangobomen. Er

scharrelen kippen, kalkoenen, ganzen en eenden

rond. Twee koeien zorgen voor de melk. In een

apart gebouw is er dagelijks bezigheidstherapie

voor de mannen. 

Om de energiekosten te drukken heeft de stich-

ting de aanleg gefinancierd van zonnepanelen,

een biogas-installatie en een eigen waterput. 

Waar is het?
Sneha Bhavan ligt in Hosur (deelstaat Tamil Nadu)

ca. 40 kilometer ten zuiden van Bangalore. Het

opvangcentrum ligt ca. 15 km buiten Hosur-cen-

trum, in de buurt van enkele plattelandsdorpjes. 

Wie doen het?
De Association for the Care of the Mentally Han-

di capped in Bangalore is verantwoordelijk voor

het centrum. Dr. Yesudas en zijn vrouw Jaya zor-

gen met een tiental stafleden voor de dagelijkse

gang van zaken in Sneha Bhavan. 

Wat is er bereikt?
Het belangrijkste doel is bereikt: het oude Sneha

Bhavan in Bangalore ‘inruilen’ voor een geschik-

te locatie op het platteland. Dat is het nieuwe

Sneha Bhavan in Hosur geworden. Stapje voor

stapje is er 21 jaar gewerkt aan verbeteringen en

uitbreidingen. Voor Indiase begrippen staat er nu

een modern complex, waar de bewoners een

mens waardig bestaan leiden. 

Dat biedt ons de mogelijkheid de accenten te ver-

leggen naar het kwaliteitsniveau van de zorg en

therapeutische bezigheden. Het verouderings-

proces vraagt om een aangepaste benadering

hebben we gemerkt. Te denken valt aan: comfor-

tabeler verpleegmogelijkheden, persoonlijke fy-

siotherapie en aangepaste bezigheidstherapie.

In overleg met de staf in India willen we vanaf

2015 beginnen dit voornemen uit te voeren. 

We hebben vanaf de oprichting van het centrum

tot heden een aanzienlijk deel van de maande-

lijkse kosten voor levensonderhoud betaald. Deze

bijdrage beëindigen we met ingang van 2016. De



verantwoordelijken daar zullen andere bronnen

moeten aanboren om die kosten te dekken. Met

dit besluit willen we onze partner minder afhan-

kelijk maken van onze stichting. We trekken ons

niet volledig terug, we blijven betrokken; ook in

financiële zin. Voor renovatie, infrastructurele

aanpassingen en verbeteringen in de zorg, reser-

veren we middelen. 

EDUCATIONAL ASSISTANCE 
PROGRAMME 
Wat is het?
In 1998 neemt de voorzitster – ze is een onder-

wijzeres – van het Center for Social Action Trust in

Bangalore (India) het initiatief om het lot van de

allerarmste kinderen in de regio Palamaner te ver-

beteren. Deze organisatie begint met fondsen-

werving voor een onderwijsplan onder de naam:

Educational Assistance to Children in Distress. 

Als de Stichting Mensen uit de Nood op hun pad

komt, vragen ze ons hen financieel te ondersteu-

nen om dit plan te verwezenlijken. Daartoe be-

sluiten we positief in 2008.

In dit onderwijsproject staan ca. 700 kinderen in

de leeftijd van drie tot en met zestien jaar cen-

traal. De allerarmsten in India zijn niet of nauwe-

lijks in staat om hun kinderen naar school te stu-

ren. Op het Indiase platteland heersen nog feo-

dale verhoudingen, die emancipatie van de Dalits

(zogenaamde onaanraakbaren) in de weg staan.

De ouders werken voor een landheer op het land

om een paar centjes bij elkaar te schrapen. Voor

kinderen rest, als ze niet hoeven mee te werken,

de taak om op broertjes, zusjes of grootouders te

passen. En als de kinderen die taken niet hebben

is er meestal geen geld genoeg voor een school-

 uniform, een schrift, een potlood, een leerboek

en niet te vergeten, voeding. Door deze kinderen

financieel en mentaal te steunen zijn ze in staat



Wat willen we bereiken?
Het educatieaanbod voor de vrouwen en kinde-

ren uit Dalits-families verruimen, verbeteren en

vooral bestendigen. Op die manier hopen we bij

te dragen aan de emancipatie van de plattelands -

bevolking. 

A HOME for FAMILIES in DISTRESS

Wat is het?
Met dit project helpen we de allerarmste fami-

 lies – Dalits of Tribals – hun huisjes af te bouwen.

Het idee werd geboren tijdens een bezoek van

twee van onze bestuursleden aan de regio Pala-

maner in India. 

Rondwandelend in de verschillende gehuchten,

waarin we in samenwerking met het Center for

Social Action Trust (CSAT) schooltjes hebben ge-

onderwijs te volgen. Lezen, schrijven en rekenen

zijn onmisbare vaardigheden om enige kans te

maken de ladder omhoog te kunnen beklimmen.

In 17 dorpjes zijn schooltjes gebouwd; 11 daarvan

met geld van onze stichting.

Na de lesuren in de vaak overvolle klassen van de

kwaliteitsarme publieke streekscholen, worden

de kinderen in hun ‘eigen’ dorpsschooltjes opge-

vangen. Ze krijgen eventueel bijles van een leraar

of lerares en vinden er een plek en de rust om hun

huiswerk te doen. Bovendien, hoe zouden hun

analfabete ouders hen kunnen helpen? 

De leerlingen van wie de ouders geen geld heb-

ben voor (genoeg) eten, kleding en schoolspul-

len, krijgen daarvoor extra geld. Verder zijn deze

schooltjes een ontmoetingsplaats voor de vrou-

wen uit het dorp; even ontsnappen aan het toe-

zicht van de heer des huizes. Om de vrouwen te

leren meer voor zichzelf op te komen worden er

zelfhulpprogramma’s aangeboden. 

Waar is het?
Palamaner ligt in de deelstaat Andhra Pradesh in

het zuidoosten van India, ca. 160 km oostelijk van

Bangalore. Van hieruit geeft het Center for Social

Action Trust de nodige administratieve onder-

steuning. Op het centrum zijn de veldwerkers re-

gelmatig bij elkaar voor werkoverleg en bij scho-

ling. De schooltjes staan in de regio Palamaner

(district Chittoor) in de volgende gehuchten:

Chappidipalli, Keelapatla, Bandapalli, Madiga Kal-

ladu, JG Palli, Indira Nagar, Pathurnatam, Madiga

Palli, Mooganapalli, Madigawada en Jellipetta. 

Wie doen het?
De verantwoordelijkheid voor dit project ligt bij

het Centre for Social Action Trust in Bangalore. De

directeur, Dr. George Joseph, socioloog en zijn

vrouw Amitha, de initiatiefneemster tot dit pro-

ject, hebben de leiding in Palamaner. De veld-

werkers in de verschillende gehuchten komen

voort uit de lokale bevolking.



deze families lenigen. In 2013 gaat het project van

start. Op basis van een voorfinancieringspro-

gramma helpen we de betrokken families aan een

betere woning. In de overeenkomst is op geno-

men, dat we van 2013 tot en met 2018 verspreid

over 17 gehuchten ca. 400 arme families helpen

hun huisjes bewoonbaar te krijgen. De opknap-

beurt omvat: aanbrengen en repareren van de

daken, afwerken van de binnenmuren en egali-

seren van de vloer. De betrokkenen krijgen een

renteloos voorschot voor de bouwkosten. In 48

termijnen moet dit voorschot zijn terugbetaald.

De terugbetaling van de gelden wordt aangewend

voor de verdere financiering van het Educational

Assistance Programme.

Twee kostenposten zijn blijvend voor onze reke-

 ning: we betalen extra personeel voor de admini-

stratieve begeleiding van dit project en we nemen

het risico voor een percentage oninbare debiteu-

ren. 

Waar is het?
Palamaner ligt in de deelstaat Andhra Pradesh in

het zuidoosten van India, ca. 160 km oostelijk van

Bangalore. Van hieruit geeft het Center for Social

Action Trust de nodige administratieve onder-

steuning. 

Wie doen het?
De verantwoordelijkheid voor dit project ligt bij

Centre for Social Action Trust in Bangalore. Ze be-

steden het werk uit aan betrouwbare aannemers,

bewaken de planning, innen de maandelijks

terug te betalen voorschotten en voeren de pro-

jectadministratie. 

Wat willen we bereiken?
In 2018 moeten er ca. 400 families een fatsoen-

lijk huisje in eigen bezit hebben; een huisje met

een niet lekkend dak, een egale vloer en afge-

 werkte muren. 

bouwd, viel de slechte behuizing op van de daar

‘wonende’ gezinnen. Bijna zonder uitzondering,

tref je armzalige hutten aan of half afgebouwde

stenen huisje zonder kozijnen, deuren of afge-

werkte muren. Deze stenen huisjes waren juist

bedoeld om voor een leefbaarder woninkje te zor-

gen. De overheid van de deelstaat Andra Pradesh

heeft echter ernstig gefaald een gedane belofte

waar te maken. Ze zouden met financiële steun

ervoor zorgen, dat de bewoners betere huisves-

ting zouden krijgen. Halverwege het bouwproject

is de geldbron kennelijk opgedroogd en worden

de families letterlijk aan hun lot overgelaten. Zo

gaat dat helaas in India. 

In een gesprek met Dr. George Joseph van CSAT,

met wie we al in het onderwijsproject samen-

werken, wordt een projectidee uitgewerkt. Cen-

trale vraag daarin: hoe kunnen we de nood van
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