
Jaarverslag 2021, verslag van de activiteiten van de Stichting. 

Het gehele jaar heeft in het teken gestaan van de ontwikkelingen met 
betrekking tot het coronavirus. Het virus muteerde in de deltavariant en 
aan het einde van het jaar in de omikron variant. Vermoedelijk zijn er nog 
meer mutaties geweest maar de hier genoemde lijken tot nu toe de meest 
besmettelijke. De pandemie houdt aan en mogelijk moeten we over de 
hele wereld gaan leren er mee te leven. Zo ook India. 

Hoe hebben wij de families en communities in India toch nog kunnen 
ondersteunen in 2021? En wel de meest arme mensen, aan wie de zusters 
van Sint Joseph Sevika Sanstha begeleiding en ondersteuning geven. 

1. Start bouw hostel 

Nadat de Stichting de bouwtekening heeft gezien en bestudeerd heeft, is 
er toezegging gedaan de bouw voor een groot deel te financieren vanuit 
de stichting in Nederland. En zo is er eind 2020 een start gemaakt met het 
zegenen van de grond en in 2021 is er gestadig doorgewerkt aan de bouw 
van het hostel voor meisjes van 6 jaar tot 15 jaar. U kunt er alles over 
lezen op onze website www.ssckerkpad.nl en de voortgang in de bouw 
ook volgen.  

2. Nadenken over oprichting Vocational school 

‘Om uit de armoede te komen is het leren van een beroep een noodzaak’. 
Een van de bestuursleden heeft hier een artikel over geschreven en dit 
staat op de website. Het artikel is ook als voorbereiding gebruikt bij het 
gesprek met Wilde Ganzen op 24 september 2021 over het meehelpen 
van de oprichting van zo’n school. Wilde Ganzen heeft medewerking 
toegezegd, en wel middels hun zusterorganisatie Smile Foundation in 
India. Begin januari 2022 gaan we samen met de zusters hiermee starten.  
Vermoedelijk komt het hostel maart 2022 gereed en zo hebben we nog 
enkele maanden voor de voorbereiding van een trainingsschool; zowel 
voor de meisjes en jongens die de lagere school afsluiten, als voor de 
volwassenen die een beroep willen leren of een training bij hun beroep 
willen volgen om zich verder te specialiseren. Samen met de zusters 
wordt gekeken waar de markt op dit moment om vraagt. Er zullen keuzes 
gemaakt moeten worden. Mede omdat corona ook hier in het oosten van 
India aanwezig is en invloed heeft.  

3. Oosten van India (Odisha) en 5 andere staten 

http://www.ssckerkpad.nl


De zusters zijn werkzaam in 6 staten van India, West Bengalen en Assam 
zijn er afgelopen jaar bijgekomen. Vanuit de Stichting krijgen de zusters 
een maandelijkse donatie en deze wordt ingezet zoals de zusters denken 
dat dit goed is. Iedere maand komt er een overzicht naar Nederland hoe 
de donaties zijn ingezet. 

4. Onderwijs 

De zusters in India hebben extra acties ondernomen om de achterstand in 
onderwijs iets terug te brengen. Omdat scholen veelal gesloten bleven, 
liepen kinderen steeds grotere achterstanden op. De zusters gingen naar 
de dorpen om op kleine schaal les te geven, zodat de kinderen toch nog 
iets van onderwijs kregen. Daarnaast zijn er de befaamde ‘Sister Summer 
camps’ gehouden. Gedurende een week krijgen 30 kinderen in een 
bepaalde leeftijdsgroep extra aandacht voor bepaalde vakken als rekenen, 
taal, of life skills als samenwerken, creativiteit en presenteren. 

5. ‘Van Doneren naar Investeren’ 

Dit grote project, waarin het bestuur van de Stichting actief mee 
participeert, heeft in het project Solar lamp een enorme ontwikkeling 
doorgemaakt. De eerste stap in dit project is kinderen te voorzien van een 
op zonne-energie op te laden lamp. Dankzij deze lamp kunnen deze 
kinderen thuis, na zonsondergang huiswerk maken en lezen. Ze hebben 
immers vaak geen elektriciteit. Dit levert al gauw 2 uur extra tijd op, 
waarin de kinderen zich kunnen ontwikkelen. Ze scoren hierdoor betere 
cijfers op school, leren meer en kunnen zo betere vervolgstappen maken. 
Bovenal geeft het hen en hun familie een gevoel van ‘stappen 
voorwaarts’. De families betalen – afhankelijk van hun inkomen – 50% 
of 100% van de aanschafkosten. De families investeren in de toekomst 
van hun kinderen. Op deze manier brengen we ons project ‘Van Doneren 
naar Investeren’ in de praktijk. En we kijken verder. Nu steeds meer 
huishoudens zijn aangesloten op het elektriciteitsnet, zijn de solarlampen 
minder hard nodig. Met Robert, de expert ontwikkelingswerk, die de 
Stichting binnen haar gelederen heeft, worden nieuwe projecten gestart. 
Zo worden er op dit moment grotere solarpanels gebouwd en ingezet om 
water op te pompen, zodat gewassen besproeid kunnen worden. Dit levert 
een extra oogst of betere oogst op. U leest erover op de website. 
Dus tijdens het bezoek aan Wilde Ganzen is besproken om minder 
lampen in te zetten voor ‘’s avonds huiswerk maken’ en de besparing 
hiervan te gebruiken voor de bouw van panels en met behulp van 
opgeslagen energie water op te pompen. Deze pilot wordt nu gevolgd en 
de uitkomsten bepalen of er een grotere investering gedaan kan worden.  



6. Mushroom farming 

De zusters zijn gestart met het kweken van een eetbare soort champignon/
paddenstoel. Ze hebben zelfs expertise gevraagd vanuit hun eigen 
omgeving. Dit is absoluut te waarderen. Belangrijk is om de 
voedingswaarde van deze paddenstoelen goed in de gaten te houden. 
Robert gaat de zusters hier komend jaar verder in begeleiden. We gaan 
ook hier kijken wat de investeringen zijn, die door de boeren gedaan 
moeten worden. Het is prachtig om te zien hoe zij zelf tot initiatieven 
komen voor investeringen. Zo ook deze nieuwe landbouwactiviteit, wat 
het hen oplevert aan mushrooms en extra inkomen.  

7. Tot slot 

Afgelopen jaar heeft het bestuur 3x vergaderd. In juni, september en 
december. Maart is overgeslagen vanwege corona en de landelijke 
verkiezingen hier in Nederland op dat moment.  
Vervolgens is met de expert ontwikkelingshulp 2x vergaderd en is samen 
met een van de bestuursleden een bezoek gebracht aan Wilde Ganzen in 
Amersfoort.  

De pandemie heeft veel invloed op het leven van alle mensen en toch 
blijven mensen positief. Het maakt eens te meer duidelijk hoe belangrijk 
ons werk is en hoe hard onze denkkracht en daadkracht nodig is. De 
mensen in India hebben niet de luxe van een lockdown. Het dagelijks 
leven draait door. Niet werken betekent geen inkomen en geen eten. 
Vangnetten zijn er niet. Er is een enorme drive en dat is ook weer heel 
goed om te ervaren. Mensen komen zelf tot ideeën en wij, het bestuur van 
de Stichting, kunnen dit echt waarderen. Met financiële middelen en 
advies kunnen we hen ondersteunen. Want daar ontbreekt het bij hen 
vooral aan. Tevens is een goed advies ondersteunend en de zusters zijn 
prima op de hoogte van wat bij hen en hun cultuur past.  
Rond de periode van juni 2021 is een zuster, Johani Kujur, overleden aan 
corona. Zij was werkzaam in Desgaon en ze was 55 jaar. In alle rust en de 
regels volgend is zij gecremeerd.  

Dit was het dan voor het jaar 2021. We hebben volop plannen voor 2022 
en als het mogelijk is, misschien ook een bezoek te brengen aan India. 
Dat is voor beide partijen fijn en ook nodig.  

Met vriendelijke groeten,  
het bestuur van de Stichting Sociaal Centrum Kerkpad. 


