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Voorwoord voorzitter 

In deze verbijsterende tijd van de corona-pandemie hoop ik dat u, als 
lezer, voor veel ellende rondom dit virus bespaard bent gebleven. Wát 

een zorgen zijn er over alle ontwikkelingen qua gezondheid en sociale omgang. Voor ons, in 
Nederland, bleek het coronavirus grote gevolgen op velerlei gebied te hebben, maar zéker ook in 
India blijkt Covid-19 een enorme impact op hele groepen binnen de samenleving te hebben. Juist 
voordat ik dit stukje ging typen las ik dat er op één dag opnieuw 8.000 personen besmet zijn in India. 
Huiveringwekkend gewoon.  
Uit de mailcontacten die onze secretaris, Eric van Lokven, heeft met de vertegenwoordigers van de 
diverse tehuizen in India blijkt dat er daar ook sprake is (geweest) van infecties. Ik heb begrepen dat 
de kinderen die aan onze financiële zorg zijn toevertrouwd bespaard gebleven zijn van het 
coronavirus.     
U treft hierbij opnieuw een Nieuwsbrief, waarin wij als Stichting Namaste u graag weer van een 
aantal zaken op de hoogte willen brengen.  
Een ingrijpend bericht vanuit India bereikte het bestuur op 10 maart: 
Zr. Agnes van het Holy Angels Convent informeerde ons per e-mail 
dat het St. Joseph’s Orphanage Holy Angels’ Convent op zeer korte 
termijn in opdracht van de Indiase autoriteiten een andere 
bestemming zou krijgen. Hierdoor werden wij als bestuur geconfron-
teerd met het feit dat wij van de Indiase overheid per direct niet 
langer toestemming hadden om nog sponsorgelden en/of giften over 
te maken naar de rekening van het St. Joseph’s Orphanage Holy Angels’ Convent. In deze Nieuwsbrief 
informeren wij u hier vanzelfsprekend over. Overigens zijn alle direct betrokken sponsorouders 
hierover al geïnfor-meerd. Een heel nare situatie. Het is mijn voornemen om in februari 2021 een 
controlereis naar onze tehuizen te maken en dan hoop ik toch ook even bij zuster Agnes langs te 
gaan en haar onze grote dank over te brengen voor alle inspanningen die mede door haar geleverd 
zijn. 
Verder informeert deze Nieuwsbrief u over de financiële verantwoording van de gelden van de 
watersnoodramp in Kerala, de statutenwijziging en de aanpassing van het Huishoudelijke Reglement 
alsmede over een verbeterde mogelijkheid om correspondentie vanuit India ongeschonden via de 
post naar Nederland te krijgen. Vermeldenswaardig is bovendien dat het Jaarverslag 2018 op onze 
website is geplaatst. Op zeer korte termijn buigt het bestuur zich over het Jaarverslag 2019 waar 
onze secretaris samen met penningmeester Elfred Bakker weer veel energie ingestoken hebben. 
Vanzelfsprekend zal ook het Jaarverslag 2019 te zijner tijd weer op de website geplaatst worden. 
Ten slotte, Stichting Namaste heeft inmiddels ook een eigen Facebookpagina. Met enige vertraging is 
deze gerealiseerd en het is mijn persoonlijke voornemen deze pagina, welke nu nog enigszins ‘basic’ 
toont, meer en meer op te tuigen tot een informatieve pagina. Indien u over Facebook beschikt 
wordt u hartelijk uitgenodigd een kijkje te nemen op de Facebookpagina van Stichting Namaste en 
daarbij mag u deze vanzelfsprekend voorzien van een “like”. 
 
Met hartelijke groet, 
 
Frans Terwel 
(voorzitter) 
  
  



Onverwachte sluiting St. Joseph’s Orphanage Holy Angels’ Convent.    
Op 10 maart 2020 werd het bestuur van stichting Namaste onverwachts met een uiterst vervelende 
situatie geconfronteerd. Zuster Agnes George, onze contactpersoon in het Holy Angels’ Convent, 
informeerde ons per e-mail dat het St. Joseph’s Orphanage Holy Angels’ Convent op zeer korte 
termijn in opdracht van de Indiase autoriteiten een andere bestemming zou krijgen. Uiteindelijk 
kregen wij te horen dat dit na dit schooljaar zou zijn (dus begin april 2020) 
De generaal-overste, dit is de hoogste geestelijke van de congregatie van Karmelieten waar het 
tehuis onder valt, heeft zich persoonlijk met deze situatie bemoeid en heeft er alles aan gedaan om 
de sluiting van het St. Joseph’s Orphanage Holy Angels’ Convent door Indiase autoriteiten te 
voorkomen.  

 
De Indiase autoriteiten hebben vanaf begin van 
het schooljaar 2019-2020 diverse controles 
uitgevoerd in het tehuis. Telkens werden er door 
hen andere eisen gesteld. Uiteindelijk waren die 
eisen van de Indiase autoriteiten zo oneigenlijk 
dat de generaal-overste en het management van 
het tehuis besloten hieraan geen gehoor meer te 
geven. Zij hebben een verweerschrift opgesteld, 
waarop echter tot hun verbazing niet werd 
gereageerd door de Indiase autoriteiten.  

 
Op 7 maart 2020 kregen zij van de Indiase autoriteiten te horen dat de licentie van hun tehuis per 
direct was ingetrokken. Als belangrijkste reden hiervoor voerden de autoriteiten aan dat in een 
tehuis zoals het St. Joseph’s Orphanage Holy Angels’ Convent alleen kinderen geplaatst mogen 
worden, waarvan beide ouders niet meer in leven zijn. De kinderen die tot dat moment in het tehuis 
verbleven (ook de sponsorkinderen van stichting Namaste zijn gelieerd aan dit tehuis) zijn in het 
tehuis geplaatst vanuit veiligheidsoverwegingen en het bieden van betere opleidingsmogelijkheden, 
omdat de ouders te arm zijn. Deze kinderen zijn echter geen wees, zoals de Indiase autoriteiten nu 
eisen voor toelating tot het tehuis. Daarnaast moet de leiding van het tehuis voor de toelating van 
elk kind tot het tehuis hiervoor toestemming vragen aan de Indiase autoriteiten. Op grond van deze 
eisen, waaraan de leiding van St. Joseph’s Orphanage Holy Angels’ Convent niet kon voldoen, is op 10 
maart 2020 een definitief besluit tot sluiting genomen.  
 
Zuster Agnes heeft op advies van de registeraccount onmiddellijk contact met ons opgenomen om 
dit besluit kenbaar te maken. Dit omdat na een dergelijk besluit er volgens de richtlijnen van het 
Foreign Contribution Regulation Act (F.C.R.A.) geen buitenlandse bijdragen meer aanvaard worden. 
Het F.C.R.A. is een regeling, waarin beschreven staat dat Indiase liefdadigheidsinstellingen zonder 
toestemming van de autoriteiten geen geld mogen ontvangen van ‘buitenlandse bronnen’. Deze 
regeling is in werking getreden om ervoor te waken dat er gelden India binnenkomen, die bedoeld 
zijn voor bijvoorbeeld terroristische doeleinden. 
Hierdoor werden wij als bestuur geconfronteerd met het feit dat wij van de Indiase overheid per 
direct niet langer toestemming hadden om nog sponsorgelden en/of giften over te maken naar de 
rekening van het St. Joseph’s Orphanage Holy Angels’ Convent. Als bestuur stonden wij dus volstrekt 
machteloos. Nu wij als stichting Namaste geen sponsorgelden en giften meer over konden maken 
naar de rekening van dit tehuis voor de sponsorkinderen waren wij genoodzaakt, hoe spijtig ook, om 
het samenwerkingsverband met dit tehuis te beëindigen. Zeker omdat zij er helemaal niets aan 
kunnen doen.   
 
Het is niet alleen voor de sponsorkinderen, hun sponsorouders en voor ons als bestuur een bijzonder 
vervelende situatie, maar zeer zeker ook voor zuster Agnes. Zij is al 15 jaar onze contactpersoon in 
India en ook zij werd plots met dit bericht geconfronteerd en dat doet haar heel veel verdriet. Zij 
heeft zich jarenlang ingezet voor talloze kinderen die zij daar geholpen heeft en nu eindigt dit op zo’n 
trieste wijze.   
Zuster Agnes blijft de spaarrekeningen van de kinderen beheren zodat het spaarsaldo wat zij op hun 



rekening hebben staan nog aangewend kan worden voor hun verdere studie. Zuster Agnes heeft 
aangegeven dat zij zich tot het uiterste inspant om ervoor te zorgen dat de sponsorkinderen op hun 
huidige school hun studie ‘gewoon’ voort kunnen zetten. Tevens draagt zuster Agnes zorg voor het 
feit dat de kinderen, zolang hun spaarrekening dit toestaat, elk jaar het benodigde schoolgeld krijgen. 
Na afronding van hun studie krijgen de kinderen het resterende spaargeld uitgekeerd en wordt de 
rekening opgeheven.   
 
Het is bijzonder fijn dat wij als bestuur kunnen constateren dat nagenoeg alle sponsorouders onze 
stichting trouw gebleven zijn en een nieuw kind zijn gaan sponsoren in een ander tehuis.  
 
Uiteraard hebben wij ook nog contact gehad met de leidinggevenden van de andere 4 tehuizen om 
te informeren of er bij hen problemen waren met de Indiase overheid maar dit bleek gelukkig niet 
het geval te zijn. St. Helen’s Home for the Children, Pope Paul VI/Mercy Home, Nirmal Sadan en 
Kottapuram Integrated Development Society (K.I.D.S.) zijn ‘sterke’ tehuizen die diepgeworteld zijn in 
de Indiase samenleving.    
Holy Angels’ Convent is natuurlijk ook een enorm groot en ‘sterk tehuis’ dus was het in eerste 
instantie voor het bestuur moeilijk te begrijpen waarom de Indiase overheid deze stap had genomen. 
Na contact opgenomen te hebben met een oud-bestuurslid, die in het bestuur zat toen stichting 
Namaste opgericht werd in 1987, bleek dat bij het ontstaan van de stichting er een 
samenwerkingsverband is aangegaan met het St. Joseph’s Orphanage op het complex van Holy 
Angels’ Convent. Dit was een klein weeshuisje waar stichting Namaste 
een aantal kinderen sponsorde. Het geld werd daarom ook overgemaakt 
naar het rekeningnummer van het St. Joseph’s Orphanage en toen het 
tehuis een andere bestemming kreeg werd het rekeningnummer wat 
gekoppeld was aan dit tehuis dus opgeheven! Volgens de 
eerdergenoemde F.C.R.A.-richtlijnen moet het samenwerkingsverband 
dan onmiddellijk beëindigd worden en zo komt er helaas een einde aan 
een fantastisch samenwerkingsverband van 33 jaar! 
      

Aanleveren stukken door leidinggevenden uit India. 
Afgelopen jaren kwamen brieven, tekeningen, kerstkaarten of foto’s, zoals in november van elk jaar 
gezonden door de leidinggevenden uit India, vaak beschadigd aan op het secretariaat. Eric 
(secretaris) probeerde daar waar mogelijk de ‘schade’ te herstellen vóór deze stukken naar u 
gezonden werden. Dit was helaas lang niet altijd mogelijk. Probleem was (en is) dat de enveloppen 
waar voornoemde stukken ingestopt werden vaak van zeer slechte kwaliteit waren. Om te zorgen dat 
deze stukken u voortaan hopelijk in goede staat bereiken heeft Eric de afspraak gemaakt met de 
leidinggevenden dat zij de stukken eerst in een zogenaamde ‘gripzak’ stoppen en dan pas worden de 
stukken in de envelop gestopt die ze ons toezenden. De gripzakken zijn 23 cm bij 29 cm groot 
waardoor alle stukken erin passen, ze zijn van extra zware kwaliteit en tevens vocht- en 
stofbestendig door een handige druksluiting. Nu afwachten of het werkt!    
 

Statutenwijziging stichting Namaste.  
De statuten van stichting Namaste zijn op 21 april 2011 voor het laatst geheel gewijzigd. Het bestuur 
heeft besloten in haar vergadering van 22 februari 2020 om de statuten op een aantal belangrijke 

punten te wijzigen/actualiseren. Stichting Namaste is zoals men dat zo mooi 
noemt een rechtspersoon.  
De statuten kunnen worden beschouwd als het fundament van de 
rechtspersoon. De wet noemt een aantal onderwerpen die verplicht in de 
statuten moeten worden neergelegd. Het gaat dan onder andere over de 
naam, zetel en doelstelling van de rechtspersoon. Naast deze verplichte 
onderwerpen kunnen de statuten ook andere onderwerpen regelen welke 
de structuur, organisatie en de identiteit van de rechtspersoon bepalen. 
Het wijzigen van de statuten kan verschillende redenen hebben; zo kan het 
voorkomen dat na verloop van tijd de statuten niet meer goed aansluiten bij 



de activiteiten van de rechtspersoon of de statuten inmiddels (sterk) verouderd zijn en daarom niet 
meer aansluiten bij de huidige organisatie. Dit laatste was het geval. Op 3 juni jl. zijn de nieuwe 
statuten gepasseerd en ondertekend bij notaris Mantel te Andijk.    
 

Wijziging Huishoudelijke Reglement stichting Namaste.  
Door de hierboven genoemde statutenwijziging dienden er ook een aantal zaken in het Huishoudelijk 
Reglement van stichting Namaste gewijzigd te worden. Dit omdat het Huishoudelijk Reglement een  
aanvulling is op de statuten en daarnaast mag het niet in tegenspraak zijn met de statuten. Tijdens 
de bestuursvergadering van 22 februari 2020 is het concept Huishoudelijk Reglement goedgekeurd 
door het bestuur en dit Huishoudelijk Regelement is officieel bekrachtigd tijdens de 
bestuursvergadering van 8 juni 2020. Ook kan het Huishoudelijk Reglement behalve regels, 
richtlijnen en afspraken de taken en bevoegdheden van bestuursleden bevatten. Daarnaast is het 
handig dat bestuursleden weten welke regels er gelden om problemen te voorkomen. Tevens werkt 
het een stuk prettiger en efficiënter als je een Huishoudelijk Reglement hebt omdat iedereen zich 
daar ook aan moet houden. 
  

Financiële verantwoording van de gelden van de waternoodramp in Kerala. 
In nieuwsbrief 15 hebben wij u op de hoogte gebracht van de afschuwelijke watersnoodramp in de 
deelstaat Kerala in India. Vooral de families van de sponsorkinderen van het tehuis K.I.D.S. waar wij 
mee samenwerken waren enorm getroffen door deze ramp. Wij hebben als bestuur een beroep op u 
gedaan om ter ondersteuning van de gezinnen, die getroffen 
waren door de watersnoodramp in Kerala, een gift over te 
maken op één van onze rekeningnummers. Wij hebben van u 
een totaalbedrag van € 2.370 aan giften mogen ontvangen. 
Dit bedrag is door stichting Namaste aangevuld met € 850 
waar-door er in november 2018 in totaal € 3.220 
overgemaakt is naar de bankrekening van het tehuis K.I.D.S. 
in India. Dankzij uw steun hebben wij veertien van onze 
sponsorkinderen op een speciale manier kunnen helpen. 
Twee gezinnen hebben een geldbedrag ontvangen waardoor zij een financieel begin hadden om een 
nieuwe woning te bouwen. Op onze website www.stichtingnamaste is een fotoserie geplaatst die 
een beeld geeft van de besteding van uw giften. 
 

Jaarverslag 2019. 
Ook is het jaarverslag 2019 (conform privacywet) op onze website geplaatst. Klik op deze link om 
naar de website te gaan: www.stichtingnamaste.nl 
  
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Bestuur stichting Namaste.  
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