
Jaarverslag 2020, van de activiteiten van de Stichting.                                               

Het gehele jaar heeft in het teken gestaan van het project ‘Van doneren naar 
investeren’.  Zie voor meer informatie over het ontstaan hiervan  onze opgerichte 
website maart 2020 https://ssckerkpad.nl 
En in het teken van het gebeuren rondom de uitbraak van het coronavirus, over de 
hele wereld en dus ook in India. Het virus heeft het hele wereldgebeuren stil gelegd.  
Tevens zijn er heel veel dierbaren gestorven, ook in India en dit heeft heel veel 
verdriet met zich meegebracht.  
Wij als Stichting hebben veel respect voor de zusters die toch zoveel als mogelijk is 
geweest de allerarmsten hebben ondersteund. Ook wij hebben hierin met hen 
meegedacht o.a. in de maandelijkse vergaderingen via whatsapp. Een welkome 
afwisseling in de moeilijke tijd die we met z’n allen hebben doorgemaakt.  En nog 
doormaken. 
Nu aan het einde van het jaar 2020 is er het vaccin, met name voor de welvarende 
landen. Zeker is er ook gedacht aan de ontwikkelingslanden maar dat betekent toch 
dat de mensen hier langer moeten wachten op het vaccin. De regels rondom Corona 
zullen nog lange tijd blijven gelden. 

Wat is er gebeurd aan activiteiten: 
1. We zijn het jaar gestart met de ontwikkeling en opzet van het project ‘Van doneren 

naar investeren’.  
2. Toen de uitbraak van Corona hier in Nederland en even later in India ook heel 

heftig werd, zijn we hier gestart met het opzetten en inhoud geven aan de website. 
3. Begin april is de website definitief van start gegaan. 
4. Maandelijks hebben we een telefonische vergadering met de zusters. Van zeker 

twee uur. Robert van den Heuvel is voorzitter en Thea Verstappen vanuit het 
bestuur en tevens mee begeleider van de projecten, zijn erbij aanwezig.  Zuster 
Susana, manager van het project vanuit India is er altijd bij en zeker ook twee tot 
drie zusters die betrokken zijn bij de projecten.   

5. Robert en Thea zijn gestart met de fondsenwerving voor  India en dat heeft al 
geresulteerd in een samenwerking met de grote organisatie op het gebied van 
ontwikkelingswerk namelijk Wilde Ganzen. U leest er meer over op onze website. 

6. Vanuit het bezoek van Robert en Thea in 2019 aan de staat Odisha en de plaats 
Ponkodihi is aangedrongen  op de bouw van een hostel voor meisjes in de leeftijd 
van tien tot veertien jaar. De Stichting financiert de bouw onder een aantal 
voorwaarden waar de zusters aan zullen voldoen. De bouw wordt op de voet 
gevolgd en u kunt ‘meekijken’ via beeldmateriaal op de website. 

7. Het grote project ‘Van doneren naar investeren’ – geleid door Robert van den 
Heuvel ism Thea en natuurlijk de Zusters in India - omvat de volgende projecten: 
• Project ‘handen wassen’ dat in maart al in gang gezet is bij kinderen. Dit 

project is in verband met de COVID-19 pandemie extra belangrijk. 
• Het ‘Solar lamp project’. Kinderen die thuis geen elektriciteit, en ’s avonds 

dus geen licht hebben om huiswerk te maken en te lezen, gaan we een solar 
lamp geven, dan wel verkopen (afhankelijk van hun inkomen). Deze lamp 
laadt overdag op en geeft ’s avonds 3-5 uur licht. Het betreft ongeveer 670 



gezinnen in Ponkodihi. De eerste 15 kinderen hebben een solar lamp 
gekregen/gekocht, en laten een sprong in hun studieresultaten zien (tot 40% 
hogere cijfers). Kinderen zijn meer gemotiveerd en leren meer. Daarnaast zien 
we dat buurtkinderen worden uitgenodigd om te profiteren van het licht, vader 
en moeder kunnen ook werken als het donker is, en vrouwen voelen zich 
veiliger omdat er ’s nachts licht is. Dit succes willen we opschalen. Vandaar 
dat we een extra fundraisingactie zijn gestart. Momenteel ligt er een aanvraag 
bij de organisatie ‘Wilde Ganzen’. We verwachten in januari 2021 verdere 
berichtgeving hierover. 

• In het kader van het ‘Solar lamp project’, maar ook breder, hebben de Zusters 
een tweetal jongens uit Ponkodihi een training op het gebied van elektriciteit 
en solar panels/lamps in New Delhi laten volgen. Deze jongens worden 
meteen ingezet op projecten in Ponkodihi, zoals het Solar lamp project. Risico 
bij het introduceren van nieuwe apparaten – zoals een solar lamp – is dat 
onderhoud ook georganiseerd moet worden. Als een kapotte lamp niet meteen 
gerepareerd kan worden, missen we een deel van de impact. Dit demotiveert 
gezinnen en project. Met de technische kunde in het dorp hebben we dit 
ondervangen. 

• Ook zijn er twee jongens uit Ponkodihi getraind om eenvoudige toiletten met 
wasruimte aan te leggen. De eerste toiletten zijn inmiddels gebouwd. Deze 
toiletten worden voor 50% betaald door de gezinnen zelf, en voor 50% door 
de zusters in India.  

• We hebben een aantal ideeën ontwikkeld om ondanks de COVID-19 pandemie 
en de gevolgen voor scholing, zoals gesloten scholen en onderwijs op afstand, 
het onderwijs toch op peil te houden. We zullen in het eerste kwartaal van 
2021 hier verder actie op nemen. 

• Dan is er een project ‘landbouwgewassen’. Hoe kan er betere landbouw 
bedreven worden? Denk hierbij aan betere zaden, geschiktere gewassen gezien 
bodem en klimaat, en betere/slimmere landbouwtechnieken. De zusters 
hebben een eerste inventarisatie gedaan. Ook dit werken we uit in het eerste 
kwartaal van 2021. 

• Een volgend project ligt op het gebied van gezondere voeding. Dit betreft het 
toegang geven tot de noodzakelijke vitamines en mineralen. Met name 
kinderen tot 12 jaar en zwangere vrouwen zijn hierbij de doelgroep. Denk 
hierbij aan gezondere schoolmaaltijden, supplementen en ‘micro nutrient 
powders’ voor zwangere- en borst gevende moeders, en kinderen onder de 
twee jaar. Ook educatie op het gebied van gezondere voeding gaat deel 
uitmaken van dit programma. 

• Tot slot gaan we het project van Primary Healthcare oppakken. Hoe kunnen 
we met bestaande klinieken en zogeheten ‘animators’ in de dorpen meer 
gezinnen laten profiteren van primary healthcare. 

• Naast de inhoudelijk stappen, zijn ‘processtappen’ zeker zo belangrijk. Het is 
indrukwekkend hoe goed we kunnen schakelen met de Zusters. Onze 
belangrijkste Zuster hierbij in Sister Susana. Ze spreekt vloeiend Engels, 
overziet de projecten, zowel het groter geheel als de individuele projecten. Ze 
is actie-gericht, staat open voor onze adviezen, en weet deze over te brengen 



op de andere zusters. Waar nodig leggen we direct contact met Zuster-Overste 
Sister Ansumala. Sr Ansumala managet het project ‘Van Doneren naar 
Investeren’ zeer goed. Zusters die in andere gebieden zitten waar de projecten 
zijn, zoals Ponkodihi en Beldihi, weet ze te motiveren om mee te laten doen. 

• We hebben zeker 1 keer in de maand een gezamenlijke ‘WhatsApp call met 
enkele Zusters’. Enkele keren per week stemmen we met korte appjes of 
emails projecten en actiepunten af. Heerlijk werken! 

• Door de leercurve bij de Zusters in het bedenken, ontwikkelen en uitvoeren 
van de projecten, zijn we in staat om steeds meer autonomie aan de Zusters in 
India te geven. Dat is het uiteindelijke doel, dat ze zelf projecten kunnen 
bedenken, opzetten en uitvoeren. 

• Zoals de titel van het project ‘Van Doneren naar Investeren’ al zegt, ieder 
deelproject heeft een ‘investeringscomponent’ in zich. Denk hierbij aan een 
eigen bijdrage aan een toilet of solar lamp, of het investeren in een opleiding 
(toilet aanleggen, elektricien), of het investeren in betere zaden. En we laten 
de impact als gevolg van een investering door mensen, gezinnen ook zien. 
Opdat de mensen begrijpen hoe het werkt, en dat ze veel van de uiteindelijke 
resultaten in eigen hand hebben. 

8. In India heeft het coronavirus enorm toegeslagen en nog steeds. Dit betekent dat 
veel van de projecten zoals vermeld opgezet zijn en de resultaten hopen wij u 
vooral het komende jaar te kunnen melden. U kunt alle ontwikkelingen volgen via 
de website.  

Het bestuur heeft 4x vergaderd dit jaar. De 3e vergadering was samen met Robert om 
hierin inzet en resultaten tot dan te evalueren. Deze evaluatie heeft erin geresulteerd 
dat Robert komend jaar de Stichting en vooral de zusters in India mee blijft 
begeleiden. U leest erover op de website.  

De data van de vergaderingen zijn geweest: 
26 februari 2020,  17 juni 2020, 22 september 2020 en 16 december 2020.  

Tevens brengt het bestuur jaarlijks een bezoek aan de Rabobank om de financiële 
ontwikkelingen te bespreken en vast te leggen. Dat bezoek is geweest 8 december 
2020.  

Met vriendelijke groet, 

Mevr. Thea Verstappen, mede namens dhr. Sam Broens, het huidige bestuur. 
Onderdeel 7: het project ‘van doneren naar investeren’ is door Robert van den Heuvel 
aangevuld. 
December 2020.  

  


