Jaarverslag en financieel overzicht 2019

Stichting Hope Project India
Voorwoord voorzitter

Regelmatig krijg ik de vraag gesteld: “Paul, waarom stoppen jullie zoveel
energie in een Stichting die zich inzet voor kinderen in India? In Nederland zijn
er toch ook veel kinderen die het slecht hebben!“ Ik schiet dan nooit in de
verdediging, maar probeer uit te leggen hoe de situatie in India en specifiek in
Dehradun is. Tevens geef ik aan dat het klopt dat er helaas in een welvarend
land als Nederland ook kinderen onder de armoedegrens leven.
India ontwikkelt zich economisch snel, maar helaas is het systeem daar nog
altijd zo ingericht dat de zwakkeren het gewoon niet redden. Dat is de reden
waarom de Stichting probeert een aantal kinderen weer een veilige toekomst te
geven in Hope Home. Dus ondersteuning vanuit SHPI was de afgelopen jaren
noodzakelijk en zal dat nu en ook in de komende jaren altijd blijven.
In dit jaarverslag kunt u uiteraard weer lezen welke ontwikkelingen er
plaatsvonden rondom ons project in 2019. Vanaf 01-01-2019 sponsort de
Stichting de kosten van 43 kinderen. Dat doen we met een enthousiast bestuur,
met een kritische blik en een regelmatige controle ter plekke. Uiteindelijk doen
we het voor de kinderen en dat weten onze adoptieouders, sponsoren,
vrijwilligers en sympathisanten te waarderen.

Dit blijkt uit de steun die we ook in 2019 weer hebben ontvangen. Onze dank is
groot want hierdoor ontstaat er weer geloof in een mooie toekomst voor de door
ons gesponsorde kinderen. Veel mensen zullen zeggen dat is een druppel op een
gloeiende plaat, maar wij blijven met SHPI knokken voor die kinderen en dus
voor veel druppels…………………
Namens SHPI,
Paul Daemen, voorzitter.

Historie tot heden
Tijdens zijn trektocht door India in 2003 ontmoet Jo Sieben, de oprichter van
SHPI, tijdens een olifanten festival Manju. Manju, een jonge vrouw van 22 jaar,
vertelt hem dat zij zelf is opgegroeid in een leprakamp en geluk heeft gehad. Ze
heeft de kans gekregen om te studeren en is zo de armoede ontgroeid. Om
andere kinderen ook zo ‘n kans te geven heeft zij in 2002 de Agnes Kunze
Society gesticht. Deze society heeft in de sloppenwijk ”Restcamp’’ in Dehradun
een schooltje opgericht en Manju nodigt hem uit het schooltje Hope School te
bezoeken. Jo neemt deze uitnodiging aan en bezoekt enkele weken later het
schooltje midden in een stinkende sloppenwijk. Hier krijgen een honderdtal
kansloze straatkinderen van Dehradun onderwijs, medische zorg en iedere dag
een warme maaltijd. Er zijn 4 klasjes van 3 bij 3 meter en de kinderen zitten op
matten op de grond. Het overgrote deel van deze kinderen is niet ouder dan 8
jaar.

Tijdens zijn verblijf op school mist Jo regelmatig kinderen en vraagt Manju
waar deze kinderen zijn. Manju vertelt dat veel kinderen moeten werken of
gaan bedelen en soms zijn er ook kinderen verdwenen. Zij vindt dat
verschrikkelijk. Haar droom is om voor deze kinderen, die moeten werken of
bedelen, een kindertehuis te bouwen waar zij in een beschermde omgeving
liefdevol kunnen opgroeien, naar school gaan en een beroep leren.
Jo is onder de indruk van haar verhaal en belooft haar te helpen. Terug in
Nederland wordt na rijp beraad een stichting opgericht en begin 2004 wordt
gestart met de inzameling want er is veel geld nodig. In 2003 bedraagt de totale
begroting voor 5000 m2 grond, gebouwen en inrichting € 250.000,00 (exclusief
de totale ommuring).
De droom van Manju wordt in 2010 werkelijkheid. Het benodigde geld,
inmiddels € 380.000,--, is binnen en op 22 oktober 2010 vond de officiële
opening van Hope Home plaats. Momenteel wonen er ongeveer 53 kinderen in
Hope Home.

Het bestuur
Het bestuur van de Stichting Hope Project India bestaat volledig uit vrijwilligers
en per 31-12-2019 zag het bestuur er als volgt uit :
voorzitter:
vice voorzitter:
secretaris:
penningmeester:

Paul Daemen
Jo Sieben
Luc Feij
Brigitte Schepers

Overige bestuursleden : Anna Kohlen, Jack van Rossum en Piet Notten.
Alle organisatiekosten en reiskosten voor de controle tijdens de activiteiten in
India worden door het bestuur zelf betaald. Voor meer informatie over ons zie
www.hope-project-india.nl
Het bestuur heeft in 2019 in totaal 10 keer een bestuursvergadering gehad en
daarnaast hebben ook nog enkele werkgroepjes over diverse thema’s vergaderd.

Doelstelling.
Stichting Hope Project India heeft zich tot doel gesteld om de Agnes Kunze
Society (een door de Indiase overheid geregistreerde NGO org.) financieel te
ondersteunen in haar werkzaamheden ten behoeve van de allerarmsten van de
sloppenwijken in Dehradun India, in het bijzonder de kinderen en hun families.

Beleidsvisie 2017 -2021
Voor de jaren 2017-2021 heeft het bestuur een aantal speerpunten van
beleid geformuleerd. Uiteraard zijn deze speerpunten in goed overleg met
de mensen van AKS gekozen :
1. Het vinden van financiële adoptieouders voor de kinderen in Hope
Home blijft met stip ons belangrijkste aandachtspunt. Via het
netwerk van de bestuursleden en sympathisanten benaderen we
hiervoor rechtstreeks mensen. De kosten van een kind in India
bedragen al ruim 100 euro per maand. Dit betekent op jaarbasis een
bedrag van 1200 euro. Dit is voor veel mensen toch een te groot
bedrag. Daarom bieden we ook de mogelijkheid om samen met
andere adoptieouders een kind te sponsoren, waardoor het
maandelijks bedrag 25, 50 of 75 euro bedraagt.
2. In 2019 hebben we een professionele voorlichtingsfilm laten maken
door Viro Video (volledig gesponsord), waarmee we de komende
jaren informatie willen verstrekken aan scholen, bedrijven en
instellingen en stichtingen.
3. De kinderen die het middelbaar onderwijs hebben afgerond, de
mogelijkheid geven om een vervolgstudie te doen, waarmee ze
kunnen voorzien in hun levensonderhoud.

4. De kinderen ook mentaal ondersteunen door hun sport en spel aan
te bieden. Dit doet SHPI o.a. door middelen beschikbaar te stellen
voor de aanleg en het onderhoud van sportvelden bij Hope Home.
5. Het in stand houden van Hope Home door het jaarlijks laten
verrichten van noodzakelijk onderhoud.
6. Alhoewel het een jaarverslag over 2019 betreft willen we niet
onvermeld laten dat we Hope Home, indien noodzakelijk extra
financieel zullen ondersteunen bij de bestrijding van de gevolgen
van de Corona pandemie.

Onderhoud terrein en gebouwen.
Een belangrijke taak van onze stichting is het instant houden van het terrein,
de ommuring en de gebouwen. Dit doen we door middelen in te zamelen die
geoormerkt worden voor klein en groot onderhoud. Daarnaast is er een bedrag
gereserveerd om eventuele calamiteiten te kunnen opvangen. In 2016 hebben we
besloten om het bedrag van die reservering te verhogen van € 30.000,-- naar €
40.000,-In 2019 is het volgende aan het gebouw gedaan.
• Door de zeer extreme weersomstandigheden was het o.a. noodzakelijk om
een deel van de ommuring te verstevigen (kosten 1900 euro) en daarnaast
hebben diverse kleinere reparaties plaatsgevonden.
• In maart 2019 werd de 2e verwarmingsboiler op zonne-energie in gebruik
genomen.

Financiële adoptie van een kind.
In Hope Home zitten weeskinderen en kinderen die het thuis door diverse
omstandigheden erg slecht hebben en vaak door zwaar en vies werk of bedelen
in leven proberen te blijven. Hope Home biedt deze kinderen een grote familie,
in een kindvriendelijke omgeving. Vanuit Hope Home gaan ze naar school,
leren ze een beroep of studeren ze verder.
In principe blijven de kinderen tot hun 18de levensjaar, of totdat ze hun studie
af hebben, in Hope Home. De AKS zorgt er voor dat, als de kinderen het huis
verlaten, zij een goede werkplek en huisvesting hebben. Ook daarna blijft de
band met het volwassen kind bestaan en kan het altijd terugvallen op hulp,
ondersteuning en begeleiding bij AKS Hope Home. De kinderen die Hope Home
verlaten zullen 10% van hun salaris afstaan aan de AKS Hope Home ten
behoeve van de kinderen die na hun in het tehuis worden opgenomen.
Ingaande 01-01-2019 worden er 43 kinderen door SHPI gefinancierd. Dit
gebeurt voor het grootste deel door de steun van adoptieouders en bedrijven.
Over 2019 hebben heeft SHPI 7 kinderen uit de algemene middelen van de
stichting betaald.

DIVERSE ACTIVITEITEN EN ACTIES :
• De kerstactie 2018 van de ons al jaren steunende firma Itility bv uit
Eindhoven leverde begin 2019 een prachtig bedrag van 2.500 euro op.
• De carnavalsposter van het Wittem-genootschap heeft in 2019 een
bedrag van 2.511 euro opgeleverd.
• Een vermogensfonds stelde 2.500 euro beschikbaar voor onderwijs van 9
kinderen in Leprakampen.
• De firma Reell bv uit Elsloo heeft 12.000 euro gesponsord voor de
omheining van het kanaalwerk en het onderhoud van de smartboards.
• Een voorlichtingsavond bij vrouwenvereniging REO in Stein leverde
ongeveer 350 euro op.

• Daarnaast hebben diverse bedrijven, maar ook individuele personen geld
gedoneerd (ter gelegenheid van feestjes, verjaardagen, jubilea e.d.).

BEZOEK AAN HOPE HOME DOOR BESTUUR
In 2019 is oprichter en vice voorzitter Jo Sieben, uiteraard weer volledig op
eigen kosten, een aantal weken bij Hope Home en Hope School geweest. Jo zijn
hart gaat altijd een stuk sneller kloppen als hij de kinderen ziet, maar is ook
altijd heel geïnteresseerd in hoe het met de projecten gaat die door SHPI
financieel zijn ondersteund. Hij kijkt hier met een kritische blik naar, stelt
vragen over de technische staat maar ook over de financiële afhandeling.
Uiteraard rapporteert hij hier uitgebreid over in de bestuursvergaderingen van
SHPI. En iedere keer opnieuw kunnen we gelukkig constateren dat het geld
goed besteed is en wordt.
Tijdens zijn verblijf in India heeft Jo ook een aantal leprakampen bezocht. Hij
was diep getroffen en geschokt door het leed en ellende die hij daar zag. Jo zou
Jo niet zijn als hij hier niet meteen iets voor wilde doen. SHPI heeft eenmalig
5.000 euro gedoneerd voor scholing van 9 kinderen die in dat leprakamp zitten.
Wij hebben dit besluit genomen omdat de kans groot is dat deze kinderen op
enig moment in Hope Home terecht zullen komen. Hope Home en School
blijven uiteraard onze primaire doelen.

KLEDING-INZAMELING
De kledingcontainer van SHPI is inmiddels een begrip bij de inwoners uit
Elsloo. Minimaal twee keer per week maakt het bestuur de kledingcontainer leeg
en slaat de zakken met kleding en schoenen op. Op het moment dat de
voorraadruimte weer vol is, benaderen we een bedrijf die de kleding komt
ophalen. Hiervoor krijgen we per kilo een bedrag en dat geld gebruiken we
uiteraard volledig voor ons project in India. In 2019 is de aanvoer van kleding
beperkter geweest omdat door werkzaamheden aan de Stationsstraat in Elsloo de
kledingcontainer slecht bereikbaar was. Dat gekoppeld aan de steeds verder
zakkende prijzen, door overaanbod op de wereldmarkt, hebben geleid tot een
geringere opbrengst. De vooruitzichten voor 2020 zijn qua prijs niet positief.

MULTIFUNCTIONELE SPORTACCOMMODATIE GEREALISEERD
Bewegen is belangrijk en gezond voor lichaam en geest. Tegen die achtergrond
is in 2018 besloten om een sportaccommodatie aan te leggen bij Hope Home.
Na veel overleg, opvragen van offertes, bestuderen van tekeningen en het in
kaart brengen van risico’s ging de eerste schop de grond in. In India moet je
uiteraard rekening houden met de grillen van moeder natuur en daarom werd
het sportterrein niet van gras/kunstgras aangelegd, maar van beton. Nadat de
betonvloer klaar was, ging er nog een laag epoxyverf overheen ter conservering
van de vloer. Sedert die tijd wordt er door de kinderen volop gesport en wie
weet horen we over jaren dat een topvoetballer uit india zijn eerste acties
heeft gemaakt op het sportveld bij Hope Home. De sportvelden zijn officieel in
gebruik genomen op 4 juni 2019 en worden inmiddels ook gebruikt door
kinderen van andere overheidsprojecten en door gehandicapte kinderen.

De term multifunctioneel is dan ook zeker terecht. Dit is allemaal mogelijk
gemaakt door gulle financiële bijdragen van Itility bv, Reell bv en diverse
anderen. Ook de opbrengst van de verkoop van de kleding is gedeeltelijk
hieraan besteed.

De kinderen die in 2019 zijn geadopteerd.

ANBI
Stichting Hope Project India is door de belastingdienst aangemerkt als
“Algemeen Nut Beogende Instelling” ANBI. Hierdoor zijn alle giften
aftrekbaar.

Afleggen van verantwoording.
Stichting Hope Project India verstuurt minimaal 2x per jaar aan sponsoren en
sympathisanten een nieuwsbrief met informatie over de gevoerde activiteiten,
de inkomende en uitgaande gelden en de situatie in Hope Home en het welzijn
van de kinderen. De nieuwsbrieven over 2019 vindt u binnenkort op onze
nieuwe website. Verder wordt uiteraard een jaarverslag en een financieel
jaarverslag gemaakt. Tevens zijn we in 2019 begonnen, met ondersteuning van
Finn Spronkmans, om regelmatig berichten en foto’s op Facebook te posten.
Uiteraard hopen we dat dit uiteindelijk leidt tot meer adoptieouders of mensen
die onze stichting op een andere manier willen en kunnen ondersteunen.

Samenwerking
De samenwerking tussen de Stichting Hope Project India en de Agnes Kunze
Society (Manju en Lawrence zijn projectleider) is ook in 2019 zeer goed
verlopen. Wij werken volgens onze begroting en niet alles wat door de Agnes
Kunze Society wordt gevraagd wordt gehonoreerd. Ze kunnen wel aangeven
waar de prioriteiten voor hun liggen. Uiteraard proberen we hier dan zoveel
mogelijk rekening mee te houden. Ook is er altijd een zeer strakke controle op
het moment dat we geld overmaken aan de AKS. Dit doen we omdat iedere euro
die we overmaken voor 100% ten goede moet komen aan de kinderen in Hope
Home. Dit loopt altijd perfect.

Door de jaarlijkse bezoeken aan ons project in India en de offertes, rekeningen
en rapportages vanuit India blijven wij goed op de hoogte van alle
ontwikkelingen. Wel zijn we permanent met hun in gesprek over het feit dat we
graag met een meerjarenbegroting willen gaan werken. Dus niet alleen kijken
wat er op de korte termijn nodig is, maar ook op de iets langere termijn. Dat
levert regelmatig discussies op, maar dat is prima en houdt de communicatie
levendig.

Onze partner in India; de Agnes Kunze Society
Zoals al eerder vermeld is de Agnes Kunze Society opgericht in 2002 door
Manju en gestart met een schooltje in de sloppenwijk Restcamp in Dehradun.
Anno 2012 is onder leiding van Manju en haar echtgenoot Lawrence deze
Society uitgegroeid tot een professioneel opererende NGO met 60 betaalde
Indische medewerkers welke zijn onderverdeeld in verschillende projecten op
het gebied van scholing, voorlichting, medische zorg, microkredieten
enzovoorts. Daarnaast zijn zij ook verantwoordelijk voor alle benodigde
activiteiten ten behoeve van het kindertehuis Hope Home en de kinderen die in
het tehuis zijn opgevangen en van hieruit naar school gaan.

Tijdens onze bezoeken aan Hope Home hebben wij kunnen constateren dat de
kinderen in het tehuis Hope Home liefdevol worden opgevangen en samen in
goede harmonie leven. Ook de berichten van de vrijwilligers zijn in deze zeer
positief. Van de kinderen, klein tot groot, wordt wel geëist dat zij hun uiterste
best doen bij de aangeboden scholing. De doelstelling van de leiding is dat als
deze kinderen volwassen zijn en een beroep geleerd hebben of hun studie
hebben afgemaakt het tehuis als volwaardige burgers verlaten.
Ook in India moet men aan steeds meer eisen op het gebied van kwaliteit en
veiligheid voldoen. Dat is een goede zaak, maar vergt ook veel van de
professionals en vrijwilligers ter plekke. Vol trots hebben we dan ook vernomen
dat men in 2015 het certificaat: “Protection of children below 18 years” heeft
ontvangen van het Utarakhand Government heeft ontvangen.

Slotwoord :
Het bestuur van SHPI constateert dat het ook over 2019 gelukt is om de
benodigde financiën bij elkaar te krijgen. Maar het Bestuur maakt zich wel
zorgen over de toekomst. Het wordt steeds lastiger om nieuwe adoptieouders te
vinden. Daarnaast weten we dat de economische gevolgen van de Corona crisis,
ook in Nederland, groot zijn.

Wat dit betekent voor SHPI kunnen we nu nog niet inschatten maar we moeten
er niet de ogen voor sluiten. Het kan best zijn dat individuele personen, maar
ook bedrijven of stichtingen minder geld kunnen doneren aan onze Stichting.
Gelukkig hebben we een goede naam opgebouwd en hebben we trouwe
sponsoren sedert jaar en dag.
Verheugd zijn we over het feit dat we in juli 2020 gebruik kunnen gaan maken
van onze nieuwe website. Hij is veel toegankelijker, kan ook prima op de
mobiele telefoon bekeken worden en we kunnen prima koppelingen aanbrengen
met Facebook. U ziet: ook SHPI denkt vooruit en gaat mee in nieuwe
ontwikkelingen. Dit willen we graag nog jaren blijven doen en daarom gaan we
ook al op zoek naar jonge vrijwilligers! Immers wie de jeugd heeft, heeft de
toekomst en die toekomst wil SHPI de kinderen in Hope Home graag blijven
bieden.

