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inleiding

Voor u ligt het bestuursverslag over het jaar 2017 van de Stichting Mensen uit

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

van dit jaar. 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 2017 vergaderd op: 18 februari, 1 juli, 9 december. 

activiteiten en gebeurtenissen

• April 2017 - Succesvolle vastenactie op basisschool De Neerakker

De jaarlijkse vastenactie op deze school was op 13 april.  Opnieuw hadden de leerlingen, de

schoolleiding en hun ouders voor een gevarieerd programma gezorgd.  De totale opbrengst

bedroeg € 5.284,- waarvan € 3.076,- bij elkaar werd gezwommen tijdens het sponsor -

zwemmen; een ongelooflijke prestatie.  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.  Als ‘tegenprestatie’ geeft

ons bestuurslid Ine Caris rond deze jaarlijkse actie altijd gastlessen aan de leerlingen van De

Neerakker. Zo leren zij over het dagelijkse leven van Indiase kinderen uit de laagste kasten. 
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• Juli 2017 - Jubileumcadeau voor onze partners het Center for Social Action Trust in Palamaner

In 2017 bestond deze organisatie 25 jaar. We besluiten hun een jubileumcadeau aan te bieden

in de vorm van een extra donatie van € 2.500,- Daarvan is € 1.250,- gebruikt voor een opknap -

beurt van hun administratieve centrum in Palamaner. De overige € 1.250,- is besteed aan

(jubileum) schoolrugzakken voor de kinderen uit de verschillende gehuchten. 

Onderhoud van schooltjes rond Palamaner

Dr. George Joseph heeft ons om een bijdrage gevraagd voor de onderhoudskosten van 11 door

ons eerder gebouwde schooltjes. Hiervoor maakten we een bedrag over van €  7.700,-. 

• Oktober 2017 - Bezoek aan het jubileumfeest van het Center for Social Action Trust

Van 14 tot en met 21 oktober is ons bestuur aanwezig geweest bij het 25-jarig jubileumfeest

van onze bovengenoemde partner. Jammer genoeg moest ons medebestuurslid Ine Caris om

gezondheidsredenen verstek laten gaan. Tijdens dit bezoek ontmoetten we tevens de

bestuursleden van onze zusterorganisatie Support CSA Trust uit Ermelo. 

Uiteraard hebben we het nuttige met het aangename verenigd of anders gezegd: we hebben

‘feestgevierd’, maar ook gewerkt. Twee dagen na onze aankomst in Bangalore hebben we

bijvoorbeeld ons andere project ‘Sneha Bhavan’ bezocht (hierover leest u meer onder het

kopje Projecten, punt 1). 

Op 18 oktober beleefden we een inspirerend feest in het centrum van CSATrust. Met muziek

en dans gaven de kinderen uiting aan hun dankbaarheid voor de ontvangen steun. Vrolijke

kindergezichten en blije ouders omringden ons deze feestdag. Daarna hebben we een aantal

gehuchten bezocht, waar onze schooltjes staan. Met eigen ogen hebben we de resultaten

gezien van de opknapbeurten aan de huisjes en het uitgevoerde onderhoud aan de schooltjes.

Een bijzondere gebeurtenis was de opening van het in 2017 in Peddapuram gebouwde

schooltje. 

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 24 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 er zonder onderbreking bij betrokken geweest.  In het huis wonen nu circa 50 mannen.

In ons jaarverslag van 2014 vermeldden we voor het eerst, dat we geleidelijk aan zouden

stoppen met onze maandelijkse bijdrage voor de kosten van levensonderhoud en de
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personele kosten. In 2017 zijn we aangeland bij het nulpunt. Daarmee is een einde gekomen

aan jarenlange financiële ondersteuning.  Het is steeds onze bedoeling geweest Sneha Bhavan

te blijven steunen door middelen beschikbaar te stellen voor groot- en klein onderhoud.  Of

dat ervan komt is zeer onzeker. Wat is er gebeurd. 

Tijdens ons onderhoud op 16 oktober met Dr. Yesudas, de stichter van Sneha Bhavan, werd

duidelijk dat zijn associatie geen verlenging heeft gevraagd of gekregen om buitenlandse

valuta te mogen ontvangen. Elke niet-gouvernementele organisatie in India, die gelden uit

het buitenland ontvangt, is gebonden aan de Foreign Contribution Regulation Act. Dat houdt

in dat de Indiase overheid op grond van deze wet – na een administratief onderzoek – al dan

niet een 5-jaarlijkse vergunning afgeeft om gelden uit het buitenland te kunnen ontvangen.

Uit het moeizaam verlopen gesprek met Dr. Yesudas hebben we niet kunnen opmaken waarom

de vergunning niet is afgegeven. Het gevolg is in ieder geval, dat we geen geld kunnen

overmaken (ook al zouden we dat willen). Samenvattend stellen we vast, dat deze situatie

ervoor zorgt, dat onze toch al met wrijving belaste samenwerking er niet op vooruit zal gaan. 

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 mede -

werk(st)ers in het veld. Onze stichting is betrokken bij de volgende projecten:

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

E.A.P. is een onderwijsprogramma voor kansarme kinderen. Rond de 900 kinderen krijgen

extra ondersteuning vanuit de beschikbare gelden voor dit programma.

De gelden worden besteed aan de aanschaf van leermiddelen, kleding voor de schoolkinderen

en de aanstelling van leerkrachten. 

2.2. Study Centers (schooltjes voor kansarme kinderen).

Met de financiële steun van twee Nederlandse recreatiebedrijven is er in 2016 een schooltje

gebouwd 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 € 3.000,- voor de aanstelling van

een leerkracht en de aanschaf van onderwijsmiddelen. 

Tijdens ons bezoek in oktober (lees meer hierover op pagina 3 onder het kopje: Oktober

2017 - Bezoek aan het jubileumfeest van het Center for Social Action Trust) is het schooltje

met een feestelijke bijeenkomst ingewijd in aanwezigheid van de ouders en kinderen.

We dragen nu 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 Nederlandse school een vanzelfsprekendheid, dit geldt niet

voor het Indiase platteland. Onder de projectnaam ‘toiletten voor alle 12 schooltjes’
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besteedden we in 2016 € 2.000, - voor de aanleg van toiletten bij twee schooltjes.  Dit jaar

hebben we toiletten geplaatst bij de schooltjes in JG Palli en Mooganapalli.  

2.4.  Slaan van waterputten

De beschikbaarheid van water behoort tot de basisbehoeften van de mens. Op het Indiase

platteland is dit echter niet vanzelfsprekend. Soms moet het van ver worden gehaald. Om in

de gehuchten waar de schooltjes zijn gelegen de situatie te verbeteren, zijn we begonnen

waterputten aan te brengen.  Een waterpunt kost inclusief de bronboring gemiddeld € 3.000,-

In december is door ons financiële steun toegezegd  om in het gehucht Madigapalli een bron

te slaan. Financiële afwikkeling volgt in het jaar 2018. 

2.5.  A Home for Families in Distress 

Dit verbeteringsprogramma voor de behuizing van de allerarmste families in de regio

Palamaner is meer dan succesvol afgesloten. In ons vorige jaarverslag konden we al melden,

dat de renovaties twee jaar eerder klaar waren dan gepland.  Bij het begin dachten we 400

families te kunnen helpen met de renovatie van hun eenvoudige huisjes, het zijn er

uiteindelijk 414 geworden.  Bovendien is het project ruim binnen de begroting uitgevoerd.

De definitieve cijfers over het begrotingsoverschot kunnen we niet eerder geven dan in het

jaar 2020. Dit project is namelijk deels door ons gefinancierd en deels door de betrokken

families. Zij zijn gehouden een eigen bijdrage aan de renovatie van hun huisje te leveren.

Daarvoor hebben zij een lening gekregen, die zij renteloos in 48 termijnen (vier jaar) mogen

aflossen. In het jaar 2020 zouden de laatste betalingen gedaan moeten zijn.  We houden

rekening met een percentage van 15% oninbare debiteuren.

De door de Indiase overheid vastgelegde financiële spelregels (zie de op pagina 3 onder

Projecten 1. genoemde Foreign Contribution Regulation Act), staan niet toe ontvangen

buitenlandse valuta terug te storten. In goed overleg met onze partner hebben we besloten

een eventueel overschot aan te wenden voor het onderwijsproject.

2.6.  Hut Repair Programme

Tijdens het bezoek in oktober werd ons gewaar, dat in verschillende gehuchten vooral

ouderen en weduwen in hutten wonen, die niet of nauwelijks beschutting bieden bij koude

en/of regen. Hier moest iets gebeuren, zoveel was duidelijk. Een inventarisatie leerde dat 71

families op zeer korte termijn geholpen moesten worden. Een cosponsor, een goede vriend

van ‘onze’ meegereisde fotograaf Peter Wijnands, heeft in de laatste dagen van zijn leven

samen met Peter en nog een derde een bedrag van € 3.800,- geschonken voor dit project.

Deze donatie hebben we aangevuld  met een bedrag van € 2.866,- Zo hebben we schamele

hutten afdoende kunnen opknappen om het naar Indiase begrippen, bewoonbaar te maken.  

2.7.  Health Emercency Programme

Dr. George Joseph van het Center for Social Action Trust wees ons erop, dat de allerarmste

families – betrokken bij het Hut Repair Programme (zie hierboven) – door gebrek aan
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financiële middelen geen beroep kunnen doen op eerstelijns medische hulp. Om de hoogste

medische nood te kunnen lenigen stelde hij voor om als begin een bedrag van € 800,- te

reserveren. Zo heeft deze groep hun eigen ‘ziekenfonds’. Hiervoor hebben wij onze steun

toegezegd.

De financiële afwikkeling volgt in het jaar 2018.

besteding en verantwoording van de ontvangen giften 

1. Besteding ontvangen giften

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

2. Verantwoording

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

kascommissie  een controle uitgeoefend op financiële verantwoording van de stichting. 

bestuurlijke kosten 

Bestuursleden ontvangen geen enkele vergoeding voor verricht werk en binnenlandse

reiskosten. Voor buitenlandse reiskosten gelden de volgende regels: voor bestuursreizen

(gemiddeld eenmaal in de drie jaar) worden maximaal twee vliegtickets door de stichting

vergoed.  Reizen er meer dan twee bestuursleden dan wordt de vergoeding van twee tickets in

gelijke mate verdeeld.  Bij drie reizende bestuursleden dus een derde, bij vier een kwart,

enzovoort. Meereizende familieleden en/of  vrienden, ontvangen geen enkele vergoeding. 

De kosten om een reis mogelijk te maken, denk aan vaccinaties, visakosten, verzekeringen,

enzovoort, zijn voor eigen rekening; daaraan draagt de stichting geen eurocent bij. 

Dit geldt evenzeer voor de verblijfskosten en eventuele reiskosten in India. Meestal zorgt onze

partner het Center for Social Action Trust voor onderdak en maaltijden voor de bestuursleden.

Daarvoor betaalt het betreffende bestuurslid privé een in overleg vastgesteld bedrag.

continuïteitsreserve

Een deel van de inkomsten reserveren we in de begroting om voor de komende jaren de

continuïteit van de projecten te waarborgen. 
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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

2017 2016 2015 2014

Ontvangsten: €. €. €. €. 
Donaties 23.594 26.574 30.337 37.301
Rente 283 467 630 1.160
Totaal ontvangsten 23.877 27.041 30.967 38.461

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

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

- - 8.100 19.000
Project Onderwijsprogramma Palamaner:

Onderwijsprogramma (E.A.P.) 6.800 13.600 - 6.800
Nog te betalen onderwijsprogramma - -6.800 6.800 -
Bouw keuken - - 2.000 -
Reparaties en onderhoud schooltjes 2.700 - - 3.128   
Bouw schooltje - 10.777 - -
Toiletten - 2.000 - - 
Voor diversen 2.500 1.000 1.176 - 

12.000 20.577 9.976 9.928  
Project Home for Families in Distress:

Administratie en projectbegeleiding 2.567 7.223 -   -
Roulerende voorschotten tbv afbouw - - - 17.590
Hut Repair Program 2.866 - - -

5.433 7.223 - 17.590  
Kosten:
Wervingskosten acties:

Website 914 - - -
Huur van een marktkraam 350 350 350 350
Sponsordiner - 1.275 - -
Af: opbrengst sponsordiner - -3.140 - -
India artikelen incl. kosten vastenactie 177 512 254 574 

1441 -1.003 604 924
Algemene kosten:

Reiskosten: tickets 894 - - 2.248
Portokosten en drukwerk 267 214 614 5.218
Kosten internetaansluiting 122 47 47 57
Overige algemene kosten 60 74 60   -

1.343 335 721 7.523
Jubileumkosten:

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

- - - 543  
Financiële kosten:

bankkosten 277 260 280 220

Som der kosten 3.061 -408 1.605 9.210
Totale uitgaven 20.494 27.392 19.681 55.728

Resultaat 3.383 -351 11.286 - 17.267


