
 
 

Jaarverslag en financieel overzicht 2021                            

Stichting Hope Project India 

Voorwoord voorzitter 

De verwachting was  dat na de Covid pandemie van 2020 we in de 

loop van 2021 weer terug konden naar het “oude normaal”. Niets 

bleek minder waar, want ook in 2021 hield Covid-19 de wereld in een 

keiharde wurggreep. Dit zijn dramatische woorden, maar zeker niet 

overdreven. 

Nederland werd hard getroffen door een aantal lockdowns, maar de 

gevolgen in India waren nog veel desastreuzer. Later in dit verslag 

kom ik hier nog op terug.  

 

Als Stichting werden we uiteraard ook belemmerd in onze 

activiteiten. Voorlichting geven met onze prachtige nieuwe film was 

niet mogelijk. In persoon vergaderen was ook niet aan de orde en 

vergaderingen met Teams blijven toch behelpen naar de mening van 

ons bestuur. Daarom veel onderling mailverkeer en telefonisch 

contact om elkaar toch te informeren en daar waar nodig besluiten 

te nemen. 

 

Wel hebben we een aantal zaken beleidsmatig opgepakt, zo hebben 

we nagedacht over hoe we het Studiefonds vorm willen geven. Dat 

heeft geresulteerd in een prima plan dat we eind 2021 hebben 

gelanceerd en 15-12-2021 hebben laten ingaan. 

 

 

 



Ook is gewerkt aan het beleidsplan 2022 – 2026, dus stil gezeten 

heeft het bestuur van onze Stichting niet.  

 

De verwachting die we hadden dat adoptieouders en bedrijven 

financieel zouden afhaken bleek in de praktijk gelukkig heel erg mee 

te vallen. Het is wel erg moeilijk om nieuwe adoptieouders te 

vinden, maar we zijn trots op het feit dat veel bestaande 

adoptieouders, soms met een aangepast bedrag, gewoon doorgaan 

met hun steun aan onze Stichting. 

 

En onze vaste sponsoren blijven een warme band met ons en de 

kinderen in Hope Home voelen en dat heeft ook in 2021 weer geleid 

tot financiële steun.  

 

Kortom ondanks de moeilijke Covid-19 jaren 2020 en 2021 kijken we 

optimistisch naar de toekomst van onze Stichting en de kinderen in 

Hope Home. Dan toch op weg naar het “oude normaal” …………?  

 

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 01-01-2021 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  

 

In oktober 2021 is ons bestuurslid Jack van Rossum overleden. Jack maakte 

sinds 2019 deel uit van het bestuur. Hij was altijd aanwezig op de vergaderingen 

en met zijn kritische maar constructieve bijdrage waren we zeer blij. Zijn 

aandacht voor de kinderen in Hope Home was altijd hartverwarmend. 

 

Bijna twee maanden eerder hadden we ook al afscheid moeten nemen van Mia 

Royen-Munnix uit Margraten. Mia was geen bestuurslid, maar jarenlang heeft ze 

spullen uit India zoals keukenschorten, sjaals en tassen verkocht op markten in 

het Heuvelland. De opbrengsten waren voor de kinderen in Hope Home. 

Het Bestuur van SHPI gaat Jack en Mia uiteraard heel hard missen. 

 

In 2021 is er met het totale bestuur niet fysiek vergaderd, wel de nodige 

overleggen via teams hebben plaatsgevonden. Daarnaast hebben de voorzitter, 

penningmeester en secretaris wel een aantal  keren in diverse samenstellingen  

fysiek overleg gevoerd. Via mail werd iedereen op de hoogte gehouden van alle 

ontwikkelingen en de mails uit India werden uiteraard ook met elkaar gedeeld.  

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


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 : Zoals onze voorzitter reeds in zijn openingswoord heeft 

aangegeven, is de beleidsvisie 2022 – 2026 ook klaar en zullen we een aantal 

nieuwe thema’s aanpakken in die periode.  

 



De consequenties van de Covid-19 pandemie 
 

De geluiden en berichten die we vanuit India kregen over de situatie in Hope 

Home waren alles behalve geruststellend. In mei 2021 hebben we onze 

adoptieouders, sponsoren en sympathisanten middels een nieuwsbrief 

geïnformeerd over de situatie ter plekke. Gelukkig waren de kinderen veilig in 

Hope Home, maar met zeer zware restricties. Zo mocht er gedurende een 

langere periode niemand het terrein op of af. Het openbare leven lag stil en de 

scholen waren gesloten.  

 

Een verzoek vanuit India om bij te dragen aan een online onderwijsprogramma 

voor de kinderen in Hope Home hebben we positief  beantwoord en het 

benodigde geld werd overgemaakt. Opgesloten in Hope Hope kan de verveling 

natuurlijk , net als bij jongeren in Nederland, snel toestaan. Gelukkig konden de 

kinderen hun energie kwijt op de sportaccommodatie.  Aan de ene kant is het 

natuurlijk niet prettig dat men in Hope Home moest blijven, maar de kans op 

besmetting was hierdoor wel een stuk kleiner dan in 2020 toen men terug moest 

naar de ouders in de sloppenwijken.  

 

In de tweede helft van 2021 werd de situatie gelukkig beter. Alle medewerkers 

werden gevaccineerd en er was een streng beleid voor bezoekers. Het online 

onderwijs ging goed. De eisen op het gebied van hygiëne werden strenger en 

iedereen liep met mondmaskers op. Ook werden de kinderen gevaccineerd.  

 



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 01-01-2021 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 2021 hebben we 7 

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

2022 worden 43 kinderen door SHPI betaald.  

 

              

 

 



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 2021 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. Onze vice voorzitter en 

oprichter Jo Sieben is in mei 2022 wel op bezoek geweest bij Hope Home en 

heeft de bestuursleden na zijn terugkomst uitgebreid geïnformeerd over de 

ontwikkelingen aldaar.  

  

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. Hiervoor 

krijgen we per kilo een bedrag ( dat door ontwikkelingen op de wereldmarkt en 

overaanbod helaas sterk is gedaald de afgelopen jaren)  en dat geld gebruiken 

we uiteraard volledig voor ons project in India. Ook in 2021 hebben we de 

container, door sterk stijgende Corona besmettingscijfers, een tijdje moeten 

sluiten.  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. De kleding wordt nu regelmatig bij ons opgehaald door die 

Stichting en die zorgt voor verder transport.  

 



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  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 plaatst onze jongste vrijwilliger Finn Spronkmans 

regelmatig informatie en foto’s  op de sociale media. Uiteraard hopen we dat dit 

uiteindelijk leidt tot meer adoptieouders of mensen die onze stichting op een 

andere manier willen en kunnen ondersteunen. Daarnaast hopen we met name  

via de sociale media kanalen  ook de jongere doelgroep te bereiken.  

 

Nieuwe website is een succes 
 

We zijn nog altijd tevreden over het feit dat we in 2020 de stoute schoenen 

hebben aangetrokken en een nieuwe website hebben gelanceerd. We krijgen 

positieve signalen van mensen die onze site hebben bezocht en dat stemt ons 

uiteraard tot tevredenheid. Het eerste contact dat mensen met onze Stichting 

hebben verloopt via de sociale media en onze website en onze inschatting is dat 

dit de komende jaren een positief effect zal hebben.  

                       



Samenwerking  
 

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

Society (Manju en Lawrence projectleider) is ook in 2021  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. Uiteraard zijn we zowel in 2020 alsook in 

2021 niet doof geweest voor de verzoeken vanuit India om hun de helpende 

hand toe te steken bij hun inspanningen i.h.k.v. de bestrijding van Covid-19.  

 

          



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.  

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.  

 

In oktober 2021 vond in Hope Home een controle plaats door het Dehradun 

District Administration. Het team bestond uit de district Magistrate, chief 

medical officer, child welfare officer, juvenile officer, child protection 

committee en de politie. Het betrof een zeer grondig onderzoek waarbij alles in 

Hope Home werd gecontroleerd en er ook gesprekken met de kinderen 

plaatsvonden. Na afloop hadden de leden van Dehradun District Administration 

alle waardering voor de inspanningen die het team van Hope Home hadden 

verricht en kreeg men de spreekwoordelijke dikke pluim ! Chapeau ook namens 

ons Bestuur.  
 
 



Slotwoord 

 

Naast de financiële pijn die Covid-19 wereldwijd heeft veroorzaakt in 2020 en 

2021, was er ook veel psychisch leed. Iedereen heeft er natuurlijk last van 

gehad, maar speciale aandacht werd er door de deskundigen  in ons land 

permanent gevraagd voor de problemen waar de jeugd, tieners en 

jongvolwassenen mee werden geconfronteerd. Scholen die dicht moesten, 

sportverenigingen die op slot gingen en allerlei culturele activiteiten die niet 

konden doorgaan raakten voornoemde categorieën jongeren keihard.  

Als je die lijn doortrekt naar de jongeren in Hope Home dan was daar natuurlijk 

sprake van minimaal dezelfde problematiek. In sommige fases, bijvoorbeeld als 

Hope Home hermetisch was afgesloten en niemand erin of eruit mocht, zelfs van 

een nog  grotere problematiek. 

 

Door de steun van adoptieouders, sponsors, sympathisanten  en bedrijven is er 

echter veel gerealiseerd de afgelopen jaren en die voorzieningen maakten de 

situatie voor de jongeren in Hope Home een stuk aangenamer en zijn er geen 

slachtoffers gevallen onder de kinderen en staf . Het Bestuur van onze Stichting 

is hier uiteraard zeer verheugd over en dankbaar voor. Daarom was er ook in 

2021, ondanks alle beperkingen, geen behoefte om te zeuren over Covid-19 

maar vooral dankbaarheid voor de dingen die wel nog konden. En een van die 

dingen die altijd kunnen is je inzetten voor je medemens die het moeilijk 

heeft. Dat is de kracht van onze Stichting, dat is de kracht van de mensen van de 

Agnes Kunze Stichting en dat is zeker ook de kracht van  iedereen die onze 

Stichting steunt. 

 

Die kracht nemen we uiteraard weer mee naar 2022, een jaar waarin we onze 

nieuwe beleidsvisie in de praktijk brengen, ons studiefonds verder op de kaart 

zetten, veel communiceren met de verantwoordelijken in India over de zaken die 

in 2022 en volgende jaren opgepakt moeten worden. Kortom genoeg werk aan 

de winkel om het ultieme doel van onze Stichting te bereiken en dat is onze 

kinderen in Hope Home een toekomst geven……………………..  

 

                                                                    

 

 
 

                                                                                                                                           


