
 
 

 

Jaarverslag en financieel overzicht 2020                            

Stichting Hope Project India 

Voorwoord voorzitter 

 

In het jaar 2020 stond de wereld op zijn kop en zelfs in brand. De 

wereldwijde Covid-19 pandemie had alle landen in een wurggreep en  

regeringen probeerden met het treffen van diverse maatregelen 

controle te krijgen op de gebeurtenissen.  

Uiteraard had dit ook een impact op de werkzaamheden van onze 

Stichting, maar hier komen we later in het verslag nog op terug. 

Naast de zorgen over onze eigen gezinnen, familie, vrienden en 

bekenden, keken we natuurlijk ook met argusogen naar de situatie 

in India en dan specifiek naar de kinderen in Hope Home.  

De berichten over een volledige lockdown in Dehradun en het sluiten 

van Hope Home en Hope School stemden ons somber. Kinderen 

gingen terug naar hun gezinnen in de sloppenwijken en we weten 

allemaal hoe daar de woon- en leefomstandigheden zijn. Berichten 

van Manju en Lawrence namen die somberheid na verloop van tijd 

weg en kregen we het gevoel dat men, zeker voor Indiase begrippen, 

de situatie redelijk onder controle had m.b.t. de kinderen.  



Ook in Nederland hadden mensen en bedrijven, zeker bepaalde 

sectoren, het emotioneel en financieel moeilijk. Dit zou kunnen 

betekenen dat men wellicht meer aandacht voor de eigen situatie 

zou hebben en wellicht minder voor de toestand in Hope Home en 

Hope School. We zijn echter blij en trots op onze adoptieouders en 

sponsoren dat ze onze Stichting toch zijn blijven ondersteunen.  

Dit geeft ons zondermeer energie om door te gaan met het 

ondersteunen van ons mooie en noodzakelijke project. In dit 

jaarverslag is er minder nieuws over projecten omdat, zeker ook in 

India, het normale leven heeft stilgestaan en allerlei zaken niet 

mogelijk waren.   

Namens SHPI 

Paul Daemen, voorzitter 

 

 

 

                               



Historie tot heden 

 

Tijdens zijn trektocht door India in 2003 ontmoet onze oprichter Jo Sieben, 

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’’ van 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 zijn kinderen t/m 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).  

Deze droom wordt in 2010 werkelijkheid. Het benodigde geld, nu  € 380.000 is 

binnen, en op 22 oktober  2010 vond de officiële opening plaats. Er wonen nu 

57 kinderen in Hope Home.  

 

Het bestuur 

Het bestuur van de Stichting Hope Project India bestaat volledig uit vrijwilligers 

en per 01-01-2020 zag het bestuur er als volgt uit :   

                                                                                                                 

voorzitter:  Paul Daemen                                                                                                     

vice voorzitter:  Jo Sieben                                                                                               

secretaris:  Luc Feij                                                                                                

penningmeester: Brigitte Schepers 

Overige bestuursleden : Anna Kohlen, Jack van Rossum en Piet Notten.    

Alle organisatiekosten en de reiskosten voor de controle tijdens de activiteiten in 

India worden door het bestuur zelf betaald. Voor meer informatie over de 

stichting zie www.hope-project-india.nl  

Het bestuur heeft in 2020  in totaal 3 keer een  fysieke bestuursvergadering 

gehad. Vanaf april heeft het bestuur echter besloten om niet meer te vergaderen 

op de reguliere manier, maar dit te vervangen door online vergaderingen. 

Daarnaast hebben met name de voorzitter en secretaris frequent overleg gehad 

en heeft de voorzitter regelmatig contact gehad met de penningmeester  over de 

http://www.hope-project-india.nl/


financiële zaken. Uiteraard werd dit allemaal teruggekoppeld naar de overige 

bestuursleden. Op deze manier hebben we getracht de werkzaamheden van onze 

stichting te continueren, helaas niet door op een gezellige manier samen met 

elkaar te vergaderen.  

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 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, 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 onderhoud van sportvelden bij Hope Home.  

5. Het instandhouden van Hope Home door het jaarlijks laten 

verrichten van noodzakelijk onderhoud.  

6. Zoals reeds in het jaarverslag van 2019 aangegeven, willen we niet 

onvermeld laten dat we Hope Home, indien noodzakelijk extra 

financieel  gaan ondersteunen bij de bestrijding van de gevolgen 

van de Corona pandemie.  

Opmerking : In de tweede helft van 2021 zullen we als bestuur, hopelijk op 

de ouderwetse manier, vergaderen om te komen tot een nieuwe 

beleidsvisie en wel over de periode 2022 – 2026. Dit doen we in nauw 

overleg met onze partner de Agnes Kunze Stichting.  

 

 

 

 



De consequenties van de Covid-19 pandemie. 

In zijn openingswoord heeft onze voorzitter al kort stilgestaan bij de Covid-

19 pandemie. Na de uitbraak heeft de overheid in Dehradun besloten om 

Hope Home en Hope School tijdelijk te sluiten. De kinderen werden 

ondergebracht bij familie en ook de weeskinderen kregen een veilige plek 

toegewezen. De gezondheid en hygiëne van de kinderen werden dagelijks 

door Manju en Lawrence gemonitord. Omdat veel volwassenen in Madrassy 

Colonie dagloners zijn, hadden ze in die situatie helemaal geen inkomen en 

dus ook geen of nauwelijks voedsel. AKS is daarom een soort gaarkeuken 

gestart en voorziet de kinderen en familie van voedsel en wekelijks van een 

hygiëne pakket. Onze Stichting heeft hiervoor extra middelen beschikbaar 

gesteld. Maar daarnaast heeft men in India zelf ook naar sponsoren gezocht 

en dat is zondermeer een positieve ontwikkeling te noemen. 

Een belangrijk thema was natuurlijk hoe ga je onderwijs aan de kinderen 

verzorgen gedurende de pandemie, ze mogen immers niet op school komen. 

Het geven van online lessen, zoals dit in Nederland heel gebruikelijk is, 

werkt in India slechts zeer beperkt omdat men vaak niet over de benodigde 

laptops, computers, ipads beschikt. Via het maken van worksheets ( 

werkbladen) in combinatie met een mobiele telefoon waar ouders soms wel 

over beschikken heeft men getracht toch onderwijs te geven. Dit vergt 

natuurlijk veel van kinderen, onderwijzers, maar ook van de ouders. 

Positieve ontwikkeling was wel dat de ouders meer betrokken werden bij 

het onderwijs van hun kinderen.  

Om te kunnen begrijpen hoe de kinderen in India zelf de situatie aldaar 

ervaren , plaatsen we hier integraal het verhaal van Sanjana : 

 

My name is Sanjana. During this lockdown I faced many problems because I was in my home. 

Like food problem, not having phone in hand and many more. During lockdown my father 

had no work and also my online classes have been already started but I didn’t have my own 

phone so it was very difficult for me to attend the online classes. But AKS management 

helped us. They gave many things like providing food and personal goods. And AKS 

management provided pocket money and I could use that money at the family. 

Sanjana – Hope Home Children 

 



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 

van €40.000,--   gereserveerd om eventuele calamiteiten te kunnen opvangen.  

In 2020 is het volgende  aan het gebouw gedaan.  

• Door de zeer extreme weersomstandigheden was het o.a. noodzakelijk om 

de schade aan de afvoerkanalen en de muur rondom Hope Home te 

repareren.   

• In verband met de veiligheid van de kinderen zijn er rondom de 

afvoerkanalen draadafrasteringen geplaatst. Dit werd mogelijk gemaakt 

door een extra bijdrage van de firma Reell.  

• Daarnaast hebben er noodzakelijke renovaties plaatsgevonden aan tegels, 

sanitair, deuren en verlichting.  

 

Financiële adoptie van een kind. 

In Hope Home zitten weeskinderen, 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  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 altijd terugvallen op hulp, 

ondersteuning en begeleiding bij AKS-Hope Home.  

De kinderen die het 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 01-01-2020 worden er 43 kinderen door SHPI gefinancierd. Dit 

gebeurt voor het grootste deel door de steun van adoptieouders en bedrijven. 

Gelukkig zijn er bedrijven die in het kader van Maatschappelijk Verantwoord 

Ondernemen (MVO) onze Stichting weten te vinden.  Over 2020 hebben we 5 

kinderen uit de algemene middelen van de Stichting betaald. Ingaande 01-01-

2021 worden 43 kinderen door SHPI betaald.  

 

              

 

 

DIVERSE ACTIVITEITEN EN ACTIES : 

• De kerstactie 2019 van de ons al jaren steunende firma Itility leverde ons 

begin 2020 het schitterende bedrag van 4800 euro op. Dit bedrag zal 

worden toegevoegd aan het studiefonds. 

• De carnavalsposter van het Wittem-genootschap heeft in 2020 een 

bedrag ad 2550 euro opgeleverd.  

• Daarnaast hebben diverse bedrijven, maar ook individuele personen geld 

gedoneerd ( ter gelegenheid van feestjes, verjaardagen, jubilea e.d.) 

• De firma REELL uit Elsloo heeft o.a. 2750 euro  gesponsord voor de 

aanschaf van beddengoed, handdoeken, kussens en keukenuitrusting.  



• Een bedrijf stelde 4000 euro beschikbaar voor het Studiefonds.  

• SHPI ontving extra middelen ter verlichting van de coronacrisis in India 

en heeft 2000 euro overgemaakt voor voedsel in de sloppenwijken.  

 

BEZOEK AAN HOPE HOME DOOR BESTUUR 

Het bestuur van onze Stichting vindt het belangrijk dat er een goed contact is 

tussen ons bestuur en de verantwoordelijke mensen ter plekke. Daarom gaan 

regelmatig bestuursleden, zoals bekend volledig op eigen kosten, naar Hope 

Home/School om het contact warm te houden, zaken te bespreken en te 

controleren en uiteraard om te kijken hoe het met de kinderen gaat en hoe ze 

zich ontwikkelen. Helaas was dit in 2020 om de welbekende reden niet 

mogelijk. Door middel van mailverkeer, uitwisselen van foto’s hebben we 

getracht om de sterke band met elkaar te onderhouden en dat is gelukt. Zodra de 

situatie het toelaat zullen we weer een bezoek brengen.  

  

 

KLEDINGINZAMELING 

De kledingcontainer van SHPI is inmiddels een begrip bij de inwoners uit Elsloo 

en omliggende gemeenten. Drie keer per week maakt het bestuur de 

kledingcontainer leeg en slaat de zakken met kleding en schoenen op. Op 

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. Door een overaanbod aan 

gebruikte kleding en schoenen is de prijs per kilo die we hebben ontvangen de 

afgelopen jaren afgenomen. In 2020 was het lastig om de opgehaalde kleding 

door allerlei vliegverboden op de wereldmarkt af te zetten. Daarnaast hebben we 

ook moeten besluiten om onze kledingcontainer enkele maanden te sluiten i.v.m. 

het Covid-19 gebeuren. Ondanks al deze tegenslagen blijft het een 

inkomstenbron die we in stand willen houden naar de toekomst toe. Tevens 

hebben we samenwerking gezocht met een collega Stichting in een 

nabuurgemeente en die deal bevalt beiden goed.  



 

 

               

 

 

                             

                                                                   

 

ANBI 

 

Stichting Hope Project India is door de belastingdienst aangemerkt als 

“Algemeen Nut Beogende Instelling” ANBI. Hierdoor zijn alle giften 

aftrekbaar. 

Afleggen van verantwoording. 
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Stichting Hope Project India verstuurt  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.   Verder wordt uiteraard een jaarverslag en een financieel 

jaarverslag gemaakt. Tevens zijn we in 2020 doorgegaan, 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.  

 

Nieuwe website is operationeel. 

Alhoewel de gemiddelde leeftijd van de bestuursleden aan de hoge kant is en er 

zeker geen leden tussen zitten die alles weten van sociale media, digitale 

ontwikkelingen e.d., waren we het er wel over eens dat er een nieuwe website 

moest komen. In de loop van 2020 is dit gelukt en we zijn er erg trots op. Nu 

beschikt onze stichting over een gemakkelijk toegankelijke, professionele 

website die uitnodigt tot het nemen van een kijkje in de SHPI keuken en 

gelukkig hebben veel mensen dat al gedaan. Pakkende foto’s, nieuwe teksten 

over onze projecten en zelfs een donatieknop maken deel uit van deze moderne 

website. Hiermee kunnen we voorlopig de nodige jaren vooruit.  

                       

Samenwerking  



De samenwerking tussen de Stichting Hope Project India en de Agnes Kunze 

Society (Manju en Lawrence projectleider) is ook in 2020  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 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 van Hope Home. 

Dit loopt altijd perfect.  

Door de mails,  offertes, rekeningen en eventuele rapportages vanuit India 

blijven wij goed op de hoogte van al de ontwikkelingen.  Wel zijn we permanent 

met hun in gesprek over het feit dat we graag met een meerjarenbegroting willen 

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. In 2020 zijn die discussies veel minder aan de 

orde geweest omdat het natuurlijk vooral een kwestie van overleven was.  

 

          

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 

goed 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 of hun studie af hebben 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 zijn we dan ook dat AKS het 

certificaat: Protection of children below 18 years van het Utarakhand 

Government heeft ontvangen.  

Slotwoord :  

De individuele bestuursleden van SHPI zijn allemaal mensen die aanhanger zijn 

van de filosofie dat het glas altijd half vol is. Deze instelling heeft de Stichting 

door het moeilijke jaar 2020 geloodst. Iedereen had last van de Covid-19 

pandemie en had in zijn  omgeving wel iemand die getroffen was door het  

verschrikkelijke virus. Ook deed het ons allemaal pijn dat bedrijven, 

ondernemers, verenigingen, stichtingen en individuele inwoners het zo moeilijk 

hadden.  Er was kritiek op en onbegrip over de door de overheid getroffen 

maatregelen. Maar we leven gelukkig  in een land waar de overheid fors de 

beurs trok met de intentie om alle voornoemde partijen  niet kopje onder te laten 

gaan. Ondanks dit werd er veel geklaagd en vonden veel mensen, ook door alle 

opgelegde beperkingen,  dat het glas half leeg was. 

Het Bestuur betrapte zichzelf ook wel eens aanhanger van  die laatste filosofie te 

zijn, maar dat duurde nooit zo heel lang. Want dan kregen we een mail uit India 

waarin Lawrence en Manju, zonder te klagen overigens,  schilderden hoe ernstig  



de situatie daar was. Of zagen we op het 8-uur journaal mensonterende 

toestanden uit  de Indiase samenleving  Mensen zonder werk, zonder eten, 

zonder adequate medische verzorging en zonder perspectief. We dachten aan de 

kinderen van Hope Home waarvoor we het uiteindelijk allemaal doen. Op een 

dergelijk moment konden we alleen maar constateren dat het hier in Nederland, 

ondanks alle problemen hier, nog wel meeviel afgezet tegen de situatie in India. 

Op slag was ons glas weer halfvol en gingen we de kledingcontainer leegmaken, 

brachten we een bezoek aan sponsoren, verstuurden we een nieuwsbrief aan 

onze adoptieouders en kregen we nieuwe energie. Energie om door te gaan met 

het genereren van geld. En wat zijn we trots op onze adoptieouders, sponsoren 

groot en klein, onze vrijwilligers en alle andere mensen die onze Stichting zijn 

blijven steunen. Hiervoor past maar een woord, geschreven met hoofdletters: 

RESPECT !  

Ook in 2021 moeten we verder dealen met alle beperkingen die ons opgelegd 

worden i.v.m. de Covid-19 pandemie, maar kijkend naar onze kinderen in Hope 

Home weten we dat we door moeten gaan teneinde die kinderen een toekomst te 

bieden. Dat deden we in 2020 ( en voorgaande jaren) doen we in 2021 en zullen 

we ook in de toekomst blijven doen!! 

                                                                    

 

 
 

                                                                                                                                      


