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Nieuwsbrief 19 
Najaar 2020. 

 

Voorwoord voorzitter. 
 
Aan het einde van elk jaar is het een goede gewoonte dat de 
Nieuwsbrief van Stichting Namaste weer bij u verschijnt. Als bestuur zijn 

            we dankbaar dat we u dit exemplaar kunnen aanbieden. 
 

• Onwillekeurig zullen velen terugdenken aan dit bijzondere jaar. Ook ik ontkom daaraan niet.  
 Er heerst dankbaarheid dat corona op mijn familie gelukkig nog geen vat gekregen heeft. 
 Vanuit de nieuwsberichten en vooral van bekenden heb ik kunnen vaststellen welk een 
 trieste  impact dit op mensen heeft gehad in 2020. En dat…… wereldwijd!  

 

• Vanuit ‘onze’ tehuizen in India zijn er ook genoeg signalen binnengekomen dat men daar lijdt 
onder corona. Wonderwel zijn de kinderen met wie wij ons verbonden weten, tot nu toe, 
bespaard gebleven voor deze ziekte.  

 

• Hoewel ikzelf het stellige voornemen had om in 
januari 2021 af te reizen naar de tehuizen in de  
deelstaten Kerala en Tamil Nadu, is het besluit 
genomen dat dit op een dergelijk korte termijn niet 
verantwoord is. Ik hoop u vanzelfsprekend op een 
later moment hierover alsnog te kunnen informeren. 

 

• Voor de dagelijkse voortgang van het onderwijs wordt er wereldwijd gewerkt aan 
alternatieve mogelijkheden. Evenals in Nederland wordt aan de kinderen in India ook op 
digitale wijze les gegeven. Echter, de redelijke vanzelfsprekendheid om thuis lessen te volgen 
via de PC, ontbreekt nagenoeg volledig bij onze kinderen in India. Om de kinderen tóch de 
gelegenheid te geven de lessen te volgen, hebben veel ouders voor hun kind een 
smartphone moeten aanschaffen, zodat zij hun lessen online kunnen volgen. Waarbij wel 
opgemerkt moet worden dat de ontvangstmogelijkheden ter plaatse soms kwalitatief 
behoorlijk minder zijn dan wij in Nederland gewend zijn. Onze secretaris, Eric van Lokven, 
heeft hierover contact opgenomen met de leidinggevenden. Vooral hoe de ouders van onze 
kinderen deze periode doorkomen. Het is een enorm groot probleem. De corebusiness van 
Stichting Namaste is onderwijs. Dus ondersteuning bij de aanschaf van smartphones of 
tablets voor het onderwijs van de kinderen ligt dan meer in de lijn van Stichting Namaste dan 
specifiek ‘het hoofd boven water houden’ van gezinnen. Mogelijk kan Stichting Namaste aan 
de digitale infrastructuur een stuk ondersteuning bieden. Door als stichting bij te dragen aan 
de aanschaf van bijvoorbeeld smartphones kunnen de ouders geld overhouden voor hun 
dagelijks levensonderhoud. Daarbij: wat brengt het voor de kinderen teweeg als de ouders 
alle dagen thuis zijn vanwege werkloosheid? Dat kan problemen met zich meebrengen voor 
de studies van de kinderen. Over deze aspecten beraden wij ons, als bestuur, op de beste 
mogelijkheden binnen de bandbreedte van ons mandaat en onze mogelijkheden. Ik hoop u 
hierover de volgende keer nader te informeren. 

 

• Afsluitend: het bestuur van Stichting Namaste is u zeer dankbaar voor uw trouw en 
volharding in het ondersteunen van de kinderen in India. Heel hartelijk dank voor uw 
betrokkenheid! 
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Wij wensen u voor de komende periode heel fijne feestdagen toe en we mogen elkaar toewensen 
dat in het licht van het nieuwe jaar heel veel nieuwe wensen van warmte, voorspoed, vriendschap en 
geluk zullen stralen. Van harte gegund!  
 
Frans Terwel 
(voorzitter) 
 

Coronacijfers deelstaten waar de tehuizen gelegen zijn waar wij mee samenwerken. 
 

Het tehuis Kottapuram Integrated Development Society (KIDS) is gelegen in 
de deelstaat Kerala in het uiterste zuiden van India. Naast Kerala ligt de 
deelstaat Tamil Nadu waar de tehuizen St. Helen’s Home for the Children, 
Nirmal Sadan en Pope Paul VI/Mercy gelegen zijn. In onderstaand overzicht 
wordt u een beeld gegeven van het aantal Corona besmettingen in deze 
twee deelstaten in verhouding tot het aantal besmettingen in Nederland. 
Deze cijfers zijn van 19 november 2020. 
       

      Tamil Nadu  Kerala  Nederland 
Aantal besmettingen sinds maart 2020  764.989  545.642 467.257 
Aantal actieve besmette personen  13.907   68.234  - - - 
Aantal genezen coronapatiënten  739.523  475.320 - - - 
Aantal overleden coronapatiënten   11.550   1.970  16.865 
 
Het aantal actieve besmettingen en aantal genezen coronapatiënten wordt niet weergegeven bij het 
RIVM in Nederland. Bijzonder is om te constateren dat relatief gezien in Nederland veel meer 
mensen overleden zijn aan het coronavirus dan in de twee zuidelijke deelstaten van India.  
 
Situatie in India en de actuele stand van zaken van het onderwijs in India. 
In India is door minister-president Narendra Modi vanaf het moment van de uitbraak van het 
coronavirus diverse malen een zeer strenge lockdown afgekondigd. Daardoor hield men het 
coronavirus even in bedwang maar sinds het land in juli weer openging ging het snel de verkeerde 
kant op.    
In juli 2020 werd de eerste dosis van het experimentele vaccin Covaxin toegediend in een 
academisch ziekenhuis in de hoofdstad New Delhi, een van de twaalf plaatsen in India waar het 
geneesmiddel werd getest. 
Op 17 juli 2020 was India met bijna anderhalf miljoen bevestigde corona-besmettingen (en 32 
duizend corona-doden) het derde coronaland ter wereld, na de Verenigde Staten en Brazilië maar 
India telt 1,37 miljard inwoners dus relatief gezien valt het in India dus nog mee. 
Nadat de eerste uitbraken vooral toesloegen in grote steden, zoals Mumbai, Chennai en New Delhi, 
zijn nu de kleinere steden en het platteland aan de beurt. Daar zijn de leefomstandigheden en de 
medische zorg veel slechter. De verwachting is dan ook dat het aantal gevallen snel zal stijgen, met 
een reeks pieken van deelstaat tot deelstaat. In veel deelstaten is er een tekort aan medicijnen voor 
de behandeling van covid-patiënten. India heeft toen haast gemaakt met de productie van grote 
hoeveelheden generieke medicijnen, zoals een goedkope versie van remdesivir. 
De lockdown op 24 maart 2020 leidde echter tot een humanitaire ramp: miljoenen arme 
trekarbeiders verloren hun werk en inkomen en trokken in een chaotische exodus te voet naar hun 
dorpen op het platteland, daarbij het virus soms met zich meenemend. Zeker is dat de officiële 
sterftecijfers daar te laag zijn, want de meerderheid van de mensen, zeker op het platteland, sterft 
buiten het zicht van de medische zorg. 
Vervolgens kwam er eind juni een volgens velen voortijdige versoepeling, ingegeven door de impact 
van de lockdown op de economie en op het armste deel van de bevolking.  Gevolg was een 
razendsnelle toename van het aantal besmettingen. India heeft weliswaar overheidsziekenhuizen 
met gratis of goedkope zorg voor de armen, maar patiënten krijgen daar te maken met een chronisch 
gebrek aan personeel en bedden, plus wachtrijen waarin je zomaar het virus kunt oplopen. Op het 
platteland is vaak helemaal geen ziekenhuis in de buurt. Daartegenover staan dure private klinieken 
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voor de rijken, die bovendien thuis kunnen uitzieken en schaarse medicijnen kunnen inslaan op de 
zwarte markt. 
De lockdown beschermde dus vooral de rijken, omdat die het zich konden veroorloven thuis te 
blijven. De armen konden dat niet, en die kregen dus de grootste klap van de ziekte.   
En dan heeft de lockdown als volksgezondheidsmaatregel niet eens veel effect gehad, vooral ook als 
gevolg van veel te weinig testen. Daarbij moet aangetekend worden dat sommige deelstaten, zoals 
Kerala in het zuiden, het virus veel beter hebben aangepakt door een beleid van vroegtijdig 
opsporen, isoleren en agressief testen. In no time ging men massaler testen. Het aantal testen werd 
binnen enkele weken opgeschaald van enkele honderden naar 350 duizend tests per dag, en dat 
levert meer gevallen op.  
De Indiase regering tracht intussen bij haar pogingen de immense economische schade te beperken 
(voor 2021 geschat op zeker 133 miljard dollar) en de zwakkeren in de samenleving wel te helpen. 
Voor kleine bedrijven was er een pakket van 40 miljard dollar aan goedkope leningen, er is een plan 
voor 300 duizend nieuwe betaalbare huurhuizen, en een programma van 12 miljard dollar voor gratis 
voedsel voor 800 miljoen mensen is verlengd tot november. Maar het is volgens kenners te weinig. 
De Indiase economie kraakt.  
Bron: Artikel in De Volkskrant. 

 
Door de lockdown volgen onze kinderen op dit moment 
helaas nog steeds online onderwijs. Dit hebben de 
leidinggevenden ons per e-mail gemeld. Uiteraard maken wij 
ons als bestuur daar wel zorgen om. Zeker bij een gezin met 
meerdere kinderen is dat best lastig. Vraag is dus of alle 
kinderen de online lessen thuis kunnen volgen? Vooralsnog 
krijgen we hier positieve berichten over te horen. De 

kinderen kunnen via de TV (als een gezin die heeft) de lessen volgen via een apart tv-kanaal wat 
speciaal opgezet is door de Indiase overheid. Dus alle kinderen van klas 1 tot en met 12 en uiteraard 
ook de kinderen op de colleges kan op zijn/haar niveau de online lessen volgen. Er wordt duidelijk 
tekst en uitleg gegeven door de leraren die deze online lessen verzorgen. 
Anderzijds horen wij verhalen dat gezinnen een smartphone aan hebben moeten schaffen om hun 
kinderen de online lessen te laten volgen. De aanschaf van een smartphone kost ongeveer € 100,-. 
Dat is natuurlijk een enorme uitgave voor een gezin. Zij kunnen nauwelijks rondkomen van het geld 
wat er binnenkomt. Vele ouders zijn zogenaamde ‘dagloners’ en we lezen in de e-mails en 
rapportages van de leidinggevenden, dat vele ouders hun baan kwijtgeraakt zijn en dat zij werkelijk 
alles aanpakken om inkomsten te genereren voor het gezin. Helaas ligt het werk niet voor het 
oprapen omdat er nog steeds veel bedrijven, restaurants, scholen, winkels etc. gesloten zijn. Kortom, 
een zorgwekkende situatie.   
Wij zijn nu druk aan het inventariseren als bestuur hoe wij deze gezinnen zouden kunnen helpen. 
Zeker de gezinnen die een extra smartphone aan hebben moeten schaffen voor hun kind(eren).   
  

Extra financiële steun aan onze sponsorkinderen. 
In juni 2020 hebben wij u als bestuur in een begeleidend schrijven op de hoogte gebracht van het feit 
dat de gezinnen van de sponsorkinderen in India financieel gezien hard getroffen waren door het 
verschrikkelijke coronavirus. Zeker in de beide zuidelijke deelstaten Kerala en Tamil Nadu, waar de 
tehuizen gelegen zijn waar wij mee samenwerken.   
In de rapportages van de leidinggevenden van alle tehuizen lazen wij schrijnende zaken over de 
financiële situatie van de gezinnen van onze sponsorkinderen. Wij hebben u toen gevraagd of u 
eventueel een extra donatie wilde doen voor uw sponsorkind.   
Naar aanleiding van dit verzoek is door u een bedrag van € 1.175 bijeen gebracht. Hiermee heeft u 
een geweldig gebaar gemaakt voor de sponsorkinderen! Dit bedrag is één-op-één overgemaakt naar 
de betreffende sponsorkinderen.  
Daarnaast heeft het bestuur het financieel ondersteunen van de getroffen ouders tot een project 
gemaakt. Voor het geven van deze steun zijn door het bestuur de in 2019 extra verkregen middelen 
(giften) en een deel van de bestemmingsreserve gebruikt. 
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Met dit project zijn de gezinnen van 58 sponsorkinderen geholpen voor een totaalbedrag van 
ongeveer € 5.600,-. (Rs. 490.000). Daarnaast hebben de overige 54 sponsorkinderen, waarvan de 
leidinggevenden geen specifieke melding hebben gemaakt, een extra bedrag per kind gekregen van  
€ 35,- (Rs. 3.000). 
 
Hieronder enkele foto’s waarbij de kinderen bij KIDS hun schoolspullen krijgen uitgereikt voor het 
nieuwe schooljaar. 
 

            
 
Financiële verantwoording 2019. 
 
In de bestuursvergadering van 6 juni 2020 is door de penningmeester een toelichting verstrekt op 
het jaarverslag 2019 inclusief de jaarrekening. Ter verantwoording aan de sponsorouders wordt in 
deze nieuwsbrief een toelichting op de exploitatierekening en de balans van 31-12-2019 gegeven. 
 

Exploitatierekening 2019

Omschrijv ing

INKOMSTEN

Totale baten 21.456€  19.605€  

UITGAVEN

Totaal directe kosten 12.600€     15.623€     

Totaal indirecte kosten 1.976€       2.592€       

Totale uitgaven 14.576€     18.215€     

Resultaat 6.880€   1 .390€   

Werkelijk  2019  Werkelijk  2018

 
 
De totale baten over 2019 geven in vergelijking met 2018 het onderstaande beeld:  
- het aantal sponsorouders neemt af waardoor de structurele baten verminderen; 
- de verkregen incidentele baten (giften) nemen toe. 
In vergelijking met 2018 vertonen de incidentele baten over 2019 een vertekend beeld. De oorzaak 
hiervan is een verkregen gift over 2018, die na de sluitingsdatum van het boekjaar 2018, begin 2019 
is ontvangen en ten gunste van het boekjaar 2019 is gebracht. 
 
Totale directe kosten zijn de bedragen van de sponsorouders die worden overgemaakt naar de 
sponsorkinderen. Totale indirecte kosten zijn alle kosten die noodzakelijk zijn om als stichting de 
dienstverlening voor de sponsorouders en de kinderen te kunnen doen. Hierbij moet u o.a. denken 
aan portokosten, afschrijvingskosten ICT, kosten website en bankkosten. 
Over het boekjaar 2019 is een positief exploitatieresultaat geboekt van € 6.880,=. Dit bedrag wordt 
toegevoegd aan de bestemmingsreserve, die ingezet wordt voor incidentele uitgaven, waarover het 
bestuur een besluit neemt.  
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Balans per 31 december

2019 2018 2019 2018

€ € € €

Activa Passiva

Vaste activa Kapitaalrekeningen

Kantoorinventaris 1 1 Stichtingsvermogen 630 630

Computerapparatuur 206 415 Fonds Namaste 10.000 10.000

207 416 Bestemmingsreserve 23.728 16.848

Vlottende activa Algemene reserve 10.000 10.000

Rabobank 23.946 23.608 44.358 37.478

ING Bank 26.132 16.284

50.078 39.892 Kortlopende schulden

Vooruitontvangen bedragen 0 0

Sponsoren nog te ontvangen 624 90 Nog te betalen bedragen 6.550 2.920

624 90 6.550 2.920

Totaal activa 50.909 40.398 Totaal passiva 50.909 40.398  
 
Activa: 
 
Vaste activa: 
- computerapparatuur: jaarlijks wordt 25% van het aanschafbedrag van de laptop en de printer 

van het secretariaat afgeschreven. 
 
Vlottende activa: 
- dit zijn de aanwezige liquide middelen op de door de stichting beheerde bankrekeningen. Het 

totaal aan liquide middelen bedraagt € 50.078, die onder de passiva staan verdeeld. 
 
Sponsoren nog te ontvangen: 

- dit zijn nog te innen bedragen van sponsorouders over 2019. 
 
Passiva: 
 
Kapitaalrekeningen: 
- het stichtingsvermogen, Fonds Namaste en de algemene reserve hebben hun 

maximale hoogte bereikt op basis van vastgesteld bestuurlijk beleid. Om die reden 
zijn deze balansposten in 2019 gelijk aan 2018; 

- de bestemmingsreserve is in 2019 met € 6.880 toegenomen ten opzichte van 2018. Deze 
toename is het positief exploitatieresultaat over 2019. 

 
Kortlopende schulden: 
- vooruit-ontvangen bedragen: dit zijn in 2019 reeds ontvangen bedragen van sponsorouders voor  

het boekjaar 2020 
- nog te betalen bedragen: de sponsorbedragen voor de kinderen worden elk half jaar met 

terugwerkende kracht overgemaakt naar de leidinggevenden van de tehuizen. Dit bedrag is het 
over te maken bedrag over de tweede helft van 2019 dat in januari 2020 wordt overgeboekt. 

 
Het bestuur heeft de penningmeester na zijn 
toelichting in de vergadering decharge verleend. 
Als bestuur hopen wij dat wij u met deze 
verantwoording weer voldoende inzicht hebben 
verstrekt in de financiële huishouding van de 
stichting. 
Het volledige jaarverslag 2019 is geplaatst op de 
website van onze stichting. Voor het verkrijgen van 

nadere informatie over de bestuurlijke activiteiten in 2019 en de daaraan verbonden effecten voor 
de financiën van Stichting Namaste verwijs ik u naar de website. 
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Website en Facebook. 
 
Neemt u ook af en toe eens een kijkje op onze website: www.stichtingnamaste.nl en op de 
facebookpagina van Stichting Namaste 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Bestuur Stichting Namaste  

http://www.stichtingnamaste.nl/

