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inleiding

Voor u ligt het bestuursverslag over het jaar 2016 van de Stichting Mensen uit

de Nood. Dit verslag op hoofdlijnen, stelt u op de hoogte van de dit jaar

uitgevoerde activiteiten. Als u prijs stelt op meer informatie over een of meer

onderwerpen uit dit verslag, neem dan contact op met het secretariaat: 

Van der Aastraat 112, 

2597 SN te ’s-Gravenhage. 

Telefoon:  070-328.16.24

E-mail: info@smudn.nl
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over de stichting

De doelstelling van onze stichting, zoals vastgelegd bij notariële akte de datum 13 juni 1989,

luidt: “De stichting heeft ten doel om te trachten, in het algemeen en in India in het bijzonder,

onderdrukte mensen en de armste van de armen, al of niet gehandicapt, weer op eigen benen

te zetten.”

“De stichting probeert haar doel te verwezenlijken door mee te werken aan maatregelen, casu

quo door het zelf treffen van maatregelen, waardoor deze menselijke nood kan worden

voorkomen, verzacht of opgelost alsmede door alle wettige middelen.”

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Limburg te Roermond onder

nummer 41.06.75.53 

De stichting is door de Belastingdienst erkend als algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Het identificatienummer of fiscaalnummer (RSIN) van de stichting luidt: 8026.98.554. 

bestuur

De huidige bestuurssamenstelling is:

Voorzitter Vacant

Secretaris Jacques van ’t Riet

Penningmeester Paul Bernts

Bestuurslid Ine Caris

Bestuurslid Louis Verhoeff

Het bestuur heeft in 2016 vergaderd op: 23 januari, 14 mei, 29 oktober en 5 november. 
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activiteiten en gebeurtenissen

• Januari 2016 – Dekens voor de armste families

Van onze partner, het Centre for Social Action Trust, kregen wij het verzoek € 1000,- bij te

dragen voor de aanschaf van dekens (€ 4,50 per stuk!) voor de armste families. Veel

stortregens in combinatie met dalende temperaturen zorgden voor zware winter -

omstandigheden in de dorpjes in de regio Palamaner, waar onze stichting haar schooltjes

heeft. Met enkele andere donerende partijen zijn er 1200 families geholpen. 

• Maart 2016 – Liefdadigheidsdiner brengt ruim € 1.800,- op

Op 5 maart hield onze stichting een liefdadigheidsdiner in De Tapperij Atjeh te Den Haag.

Met meer dan vijftig gasten zat het restaurant stampvol. Hulde aan eigenaar/chef-kok Hans

Richel en zijn team. Hij heeft er met hulp van zijn leveranciers tevens voor gezorgd dat deze

avond ook financieel een succes kon worden.

• Maart 2016 – Geslaagde vastenactie op De Neerakker

Op donderdag 24 maart was er de jaarlijkse vastenactie op de basisschool De Neerakker in

Heythuysen, die € 5.015,- opbracht. Genoeg om een waterput te slaan voor een nieuw

schooltje in het gehucht Peddapuram. We zijn de leerkrachten, leerlingen en vele ouders, die

aan dit jaarlijkse evenement meewerken, erkentelijk voor hun inzet. Het zorgde voor blije

gezichten bij de Indiase leeftijdsgenootjes van de schoolkinderen.

• Oktober 2016 – Nieuw schooltje in Peddapuram

Op 2 oktober is ons 12de schooltje naar geheel Indiase traditie ingewijd; een ritueel dat even

serieus als vrolijk is. Het bijzondere aan dit schooltje is, dat de groep schoolkinderen is

samengesteld uit twee van elkaar verschillende kasten. Groepen, die niet altijd even

gemakkelijk mengen, vertelde onze Indiase partner ons. Zij willen niettemin de uitdaging

aangaan de families te laten zien, dat schoolkinderen zich minder laten hinderen door

levende (voor)oordelen over elkaar. 

• Oktober 2016 – Ein Ongerein danst € 1.500,- bij elkaar

Voor de vierde keer op rij, gingen bij deze Linedance-vereniging de voetjes van de vloer voor

het goede doel. De mooie opbrengst van € 1.500,- , is in zijn geheel besteed aan de aanleg

van twee toiletten bij het schooltje in Peddapuram. Onze zeer gewaardeerde dank gaat uit

naar De Line Dance-vereniging Ein Ongerein.

projecten

1. Association for the Care of the Mentally Handicapped

In Hosur in de deelstaat Tamil Nadu staat Sneha Bhavan (Huis van Vrede). De hierboven

genoemde association heeft 23 jaar geleden met steun van onze stichting in Hosur een

opvangcentrum kunnen bouwen voor kansloze jongens/mannen met een geestelijke en/of

lichamelijke beperking. Vanaf de oprichting in 1989 van de Stichting Mensen uit de Nood zijn

we erbij betrokken. In het huis wonen nu circa 50 mannen.
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In ons jaarverslag van 2014 vermeldden wij, dat we met in acht name van een termijn van

drie jaar, zouden stoppen met onze maandelijkse bijdrage voor de kosten van levens -

onderhoud en de personele kosten. In maart 2016 hebben we hiervoor nog een bedrag

overgemaakt van € 1.650,-. We blijven wel verbonden aan Sneha Bhavan. We houden voor hen

middelen beschikbaar voor groot- en klein onderhoud. Dit steeds op basis van een ingediend

verzoek met een begroting. 

2. Center for Social Action Trust

Het zenuwcentrum van deze organisatie huist in Palamaner in de deelstaat Andra Pradesh.

Van daaruit vindt de administratieve en logistieke ondersteuning plaats aan de

medewerk(st)ers in het veld. Onze stichting is betrokken bij vier projecten:

2.1.  Educational Assistance Programme (hierna te noemen E.A.P.)  

E.A.P. is een onderwijsprogramma voor kansarme kinderen. De gelden die we voor dit

programma beschikbaar hebben worden besteed aan de aanschaf van leermiddelen,

kleding voor de schoolkinderen en de aanstelling van leerkrachten. 

2.2.  Study Centers (schooltjes voor kansarme kinderen).

In ons vorige jaarverslag schreven we, dat mogelijk twee Nederlandse recreatiebedrijven

een financiële bijdrage zouden leveren voor een te bouwen schooltje in Peddapuram. 

Van het recreatiebedrijf Camping De Paal te Bergeijk kregen we een bedrag van € 4.620,-

voor de bouw van het schooltje. Daarnaast kregen we van het recreatiebedrijf De Beerze

Bulten te Ommen een bedrag van € 3000,- voor de kosten van een leerkracht en

onderwijsmiddelen. 

Na de bouw van Peddapuram hebben we de ‘zorg’ voor 12 schooltjes, die zijn gelegen in

gehuchten rond Palamaner

2.3. Aanleg van toiletten bij de schooltjes

Is een toiletvoorziening in een school voor ons een vanzelfsprekendheid, dit geldt niet voor

het Indiase platteland. Onder de projectnaam ‘toiletten voor alle 12 schooltjes’ hebben we

in 2016  € 2000,- betaald voor de aanleg van toiletten bij twee schooltjes. 

2.4.  A home for Families in Distress (verbeteringsprogramma voor de behuizing van de 

allerarmste families).

Tijdens onze oktobervergadering, waarbij Dr. George  Joseph aanwezig was, informeerde hij

ons over de projectvoortgang. De stand van zaken is, dat er 382 huisjes zijn gebouwd of

opgeknapt. Met nog 18 huisjes te gaan, zijn we dicht bij ons einddoel van 400 huisjes. Dit

betekent dat we twee jaar eerder klaar zijn dan gepland. Goed nieuws was tevens, dat het

percentage oninbare debiteuren waarschijnlijk onder de 15% zal uitkomen. 

De toiletten bij de schooltjes
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bestuurlijke kosten 

Ons streven is om van iedere gedoneerde euro 95 eurocent aan de projecten te besteden. Dit

bereiken we mede omdat de bestuursleden geen enkele vergoeding krijgen voor verricht werk

en binnenlandse reiskosten. Een deel van de inkomsten reserveren we om voor de komende

jaren de continuïteit te waarborgen van de projecten. 

Elk jaar wordt binnen drie maanden na afloop van het kalenderjaar door een extern bureau een

financiële verantwoording opgesteld. 
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financieel overzicht 

Hieronder vindt u een overzicht van de ontvangsten en uitgaven van de stichting in het afgelopen

jaar en ter vergelijking de drie voorgaande jaren. 

Stichting Mensen uit de Nood

Jaarrekening

Staat van Ontvangsten en Uitgaven

2016 2015 2014 2013

Ontvangsten: €. €. €. €. 
Donaties 26.574 30.337 37.301 39.501 
Rente 467 630 1.160 1.554 
Totaal ontvangsten 27.041 30.967 38.461 41.055

Uitgaven t.b.v. onze projecten:
Project Sneha Bhavan: 

Voor levensonderhoud 1.650 4.950 13.200 13.200 
Nog te betalen levensonderhoud -1.650 1.650 - -
Voor nieuwbouw en onderhoud - 1.500 5.800 2.838 
Voor diversen - - - 1.000 

- 8.100 19.000 17.038 
Project Onderwijsprogramma Palamaner:

Onderwijsprogramma  (E.A.P.) 13.600 - 6.800 6.800
Nog te betalen onderwijsprogramma -6.800 6.800 - -
Bouw keuken - 2.000 - -
Reparaties en onderhoud schooltjes - - 3.128 -    
Bouw schooltje 10.777 - - 6.344 
Toiletten 2.000 - - - 
Voor diversen 1.000 1.176 - 997 

20.577 9.976 9.928 14.141  
Project Home for Families in Distress:

Administratie en projectbegeleiding 7.223 -   -   3.480 
Roulerende voorschotten tbv afbouw - - 17.590 26.520 

7.223 - 17.590 30.000  
Kosten:
Wervingskosten acties:

Posters - -   -   192  
Huur van een marktkraam 350 350 350 350 
Sponsordiner 1.275 - - -
Af: opbrengst sponsordiner -3.140 - - -
India artikelen incl. kosten vastenactie 512 254 574 460   

-1.003 604 924 1.002 
Algemene kosten:

Reiskosten: tickets - - 2.248 3.310
Portokosten en drukwerk 214 614 5.218 345 
Kosten internetaansluiting 47 47 57 36
Overige algemene kosten 74 60   -   -  

335 721 7.523 3.691 
Jubileumkosten:

Kosten jubileumdag - - 3.743 -   
af: ontvangen donaties jubileum - - -3.200 -

- - 543 -   
Financiële kosten:

bankkosten 260 280 220 281 

Som der kosten -408 1.605 9.210 4.974 
Totale uitgaven 27.392 19.681 55.728 66.153

Resultaat -351 11.286 - 17.267 -25.098


