Ook Calcutta Rescue helpt!

Kindersterfte India
neemt af
De afgelopen jaren is de kindersterfte in India met 30 procent afgenomen: per 1000 geboorten sterven er nu 50 baby’s voor hun eerste verjaardag. Hoewel dat een enorme vooruitgang is, is er tegelijk nog heel
veel winst te behalen. Ter vergelijking: in Nederland lag de zogeheten
zuigelingensterfte in 2011 op 3,6 per 1000. Het is niet voor niets dat
Calcutta Rescue een eigen programma heeft om vrouwen zowel voor
als na de geboorte uitgebreid te begeleiden. De zwangere vrouwen
worden in het Mother and child health(MCH) programma regelmatig onderzocht en ze krijgen voorlichting over een gezonde leefwijze.
Zonodig krijgen ze een vergoeding voor transport, zodat ze niet vanwege geldgebrek de controles overslaan. Als het tijd is voor de bevalling regelt MCH een plek op de afdeling Verloskunde van het dichtstbijzijnde staatsziekenhuis. Ook na de bevalling begeleid Calcutta Rescue de moeders en baby’s nog enige tijd. Zo wordt er voedingsadvies
gegeven en worden de zuigelingen ingeënt, om ze een zo goed mogelijke kans op een gezonde start in het leven te geven.

Rhesus negatief

De 22-jarige Adeba Bibi is een goed voorbeeld van succesvolle begeleiding door Calcutta Rescue. Bij haar eerste zwangerschap, zes jaar
geleden, bleek de jonge vrouw rhesus negatief bloed te hebben. Haar
mans bloed is rhesus positief. Omdat met zo’n combinatie de kans
groot is dat baby ook rhesus positief is, is er een risico dat later in
de zwangerschap het lichaam van de moeder antistoffen aanmaakt
tegen het bloed van de baby. En dat kan zelfs leiden tot het overlijden van de kleine. Dankzij de inspanningen van Calcutta Rescue is
het zover gelukkig niet gekomen. Door regelmatige controles, medicatie en gezonde voeding, bracht Adeba Bibi een gezonde dochter ter
wereld van bijna 2900 gram. Beiden staan nog steeds onder controle
van het MCH-programma en maken het prima.
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Een belangrijk criterium om in aanmerking te komen voor het keurmerk van het Centraal
Bureau Fondsenwerving (CBF) is dat het bedrag dat daadwerkelijk wordt besteed aan het
project groter is dan 75% van het totaal aan donaties, gemeten over de laatste drie jaar. (zie
reglement CBF, Lid 3h). Voor Calcutta Rescue is dit bruto/netto peercentage over de laatste 3
jaren, 95,24%.

Belastingaftrek giften

Donaties aan Calcutta Rescue zijn aftrekbaar voor de belasting. We
zijn ANBI geregistreerd.
Doneert u een vast bedrag voor minimaal 5 jaar, dan kunt u dit zonder
een drempel aftrekken van de belasting door een schriftelijke overeenkomst met ons aan te gaan. Dit is zonder tussenkomst van een notaris,
dus zonder extra kosten. Zeker bij een grote donatie per jaar kan dit
aantrekkelijk zijn. Meer informatie vindt u op onze website en wel op
deze pagina: www.calcuttarescue.nl/schenking-en-de-fiscus. Daar kunt
u meteen ook het benodigde formulier downloaden. Hebt u liever persoonlijk contact, mail dan naar info@calcuttarescue.nl

Meer informatie Wij kunnen ons voorstellen dat u meer wilt

weten van het werk van Calcutta Rescue, of dat u zelf op een of andere
manier actief wilt worden. De Nederlandse stichting bestaat uit een
achttal bestuursleden en een groep actieve vrijwilligers. Neem gerust
contact met ons op. Op de website vindt u de contactadressen en is
ook het laatste jaarverslag te downloaden. Bellen kan natuurlijk ook.

Calcutta Rescue Nederland

Jeroen van Basten Batenburg | Frans Halslaan 34 | 2343 EJ Oegstgeest
Telefoon 071-517 34 32 | info@calcuttarescue.nl | www.calcuttarescue.nl
ING Bank: NL87 INGB 0000 642340 | Kamer van Koophandel: 41131886
ANBI: 8160.94.032
Calcutta Rescue dankt onderstaande donateurs bij de totstandkoming
van deze nieuwsbrief: Drukwerk Deabrummelkamp, Hoofddorp;
Grafisch ontwerp Westontwerp | identity design, Curaçao.

Bestuurslid Lilian Teunissen, de drijvende kracht achter de India-dag, geniet van
de prachtige bos bloemen die ze aan het eind van de middag ontving. Schuin
achter haar voorzitter Jeroen van Basten Batenburg.

25 jaar actief voor de
allerarmsten
Afgelopen jaar bestond Calcutta Rescue Nederland 25 jaar. In
november hebben we dit gevierd met een India-dag in Haarlem
waar zo´n 250 mensen op af kwamen. In deze nieuwsbrief leest u
een verslag van deze geweldige dag.
Ondanks de toenemende welvaart in India, is onze hulp nog steeds
hard nodig. De allerarmsten profiteren namelijk niet of amper van
de economische vooruitgang, terwijl hun problemen onverminderd
groot blijven. Bestuurslid Henk Loos bezocht in maart de projecten
in Kolkata en hij is positief over de manier waarop Calcutta Rescue
in India de diverse projecten ondersteunt. U leest er alles over in zijn
terugblik op zijn bezoek in deze nieuwsbrief.

Vervolg van voorpagina

Minder opbrengsten

De opbrengsten in 2015 waren wat lager dan de voorgaande jaren (zie financieel
overzicht). Dat is natuurlijk jammer, maar het is meteen ook een extra stimulans
voor ons om nog enthousiaster te worden bij het werven van fondsen. Ondertussen stimuleren we Calcutta Rescue India om ter plaatse geld in te zamelen. De
doelstelling voor dit jaar: ervoor zorgen dat India 15 procent van het totale budget bijeenbrengt. Aan dr. Jack Preger, de oprichter, zal het niet liggen. Hoewel hij
inmiddels 85 is en in matige gezondheid verkeert, bezoekt hij nog steeds alle projecten om er mede op toe te zien, dat de hulp op de juiste plek terecht komt.
Inmiddels is de organisatie professioneel te noemen en werken er 170 Indiase
medewerkers onder leiding van een lokale CEO voor Calcutta Rescue. Dit alles
is alleen mogelijk dank zij de steun van de supportgroepen in bijna 10 landen.
Alle supportgroepen bestaan alleen maar uit vrijwilligers, daardoor kan al het
geld naar de projecten en blijft er niets aan de strijkstok hangen. Meer informatie staat ook op onze website (www.calcuttarescue.nl), waar u trouwens ook ons
jaarverslag vindt.
We hopen dat ook u ons de komende jaren blijft steunen.

Zorg voor gehandicapten

India-dag in Stay Okay Haarlem

Leren, spelen en lachen in Belgachia
Een van de bijzonderste programma’s van Calcutta Rescue is zonder twijfel dat voor gehandicapten. Het is zeven jaar geleden gestart en ontwikkelt zich nog steeds. Nieuw is bijvoorbeeld de disability school. In de Belgachia kliniek komen elke donderdag tientallen kinderen met hun moeder bij elkaar. Er is een coordinator en enkele vaste begeleiders die lessen geven en de kinderen ondersteunen. Gehandicaptenzorg staat in India in de kinderschoenen. Calcutta Rescue Nederland is actief in het sponsoren en
De kinderen worden verdeeld over
ontwikkelen
van dit project.
twee groepen. Op de foto ziet u een
meisje bezig tijdens de kamles. In
een aparte, rustige kamer krijgt
om beurten elk kind een kammetje,
waarna wordt geleerd hoe je het
beste kunt kammen. Het meisje
op de foto kan de basisbeweging
wel, maar heeft de neiging telkens
ergens anders te beginnen.

Deborah, een Zwitserse vrijwilliger, helpt een spastisch
meisje met een spelletje. Met haar moeder reist het
meisje enkele uren om aanwezig te kunnen zijn.

Jeroen van Basten Batenburg | Voorzitter

Mail ons uw mailadres

“Nu heb
ik een
toekomst”
Zo’n twee jaar geleden stuitte het
team van Calcutta Rescue’s Street
Medicine project op de toen 26-jarige
Prem Sagar Paswan. De man, theeverkoper, echtgenoot en vader van vier kinderen, voelde zich al meer dan een jaar flink ziek, maar door geldgebrek en een verslaving was hij nog niet bij een dokter geweest. Op kosten van CR werd hij onderzocht in het staatsziekenhuis waar al snel bleek dat hij leed aan zowel lepra als
tuberculose. Er werd onmiddellijk gestart met de behandeling, wat er intussen in
heeft geresulteerd dat Prem van beide ziekten is genezen. Ook zijn verslaving is
hij te boven, mede door counseling door medewerkers van CR. “Ik ben de mensen
van Calcutta Rescue veel dank verschuldigd. Niet alleen hebben ze me geholpen
met de behandeling van mijn ziekten, ze hebben me ook begeleid bij het afkicken van mijn verslaving. Daardoor heb ik nu weer een toekomst.” Voor alle zekerheid heeft het team van CR ook de vrouw en kinderen van Prem – twee zoons,
twee dochters – onderzocht. Geen van allen hebben ze een ziekte onder de leden.

Hoe vier je het 25-jarig jubileum van een organisatie die zich inzet voor de allerarmsten in de
Indiase miljoenenstad Kolkata? Nou, bijvoorbeeld met een dag die helemaal in het teken
van India en meer in het bijzonder Kolkata staat.
En zo was de Stay Okay in Haarlem eind vorig
jaar het toneel van een gezellige India-dag met
optredens, proeverijen, verwenmomenten en
meer. Calcutta Rescue is de afgelopen 25 jaar uitgegroeid van een kleine, lokale hulporganisatie
tot een grote professionele NGO die daadwerkelijk een groot verschil maakt in het leven van
velen in Kolkata. Een club als de onze bestaat
bij de gratie van donateurs en (ex-)vrijwilligers,
en die waren dan ook allemaal uitgenodigd om
deze dag mee te vieren. Ook waren er ‘gewone’
bezoekers, enthousiast gemaakt door de publiciteit in lokale kranten en op Radio Noord-Holland.

Zelfgebakken taarten

Wilt u deze Nieuwsbrief en andere informatie van Calcutta Rescue (ook) digitaal
ontvangen, dan kan dat. Stuur een mailtje naar info@calcuttarescue.nl met in
de onderwerpregel: Digitaal. Dan krijgt u vanaf nu onze berichten in uw mailbox.

Theeverkoper Prem:

Geslaagd jubileumevenement

Moeder en zoon knutselen samen. De
moeders leren hun kinderen niet te snel te
helpen.

Treintje spelen. De kinderen vermaken zich er
kostelijk mee.

De bal doorgeven. Moeder en kind
geven samen de bal door aan elkaar.
Volgens de coördinator van het project,
Sonaman, hebben met name de
moeders het zwaar te verduren. Naast
de zorg voor hun gehandicapte kind
houden de meesten ook een gezin
draaiende, doorgaans met weinig tot
geen steun van hun man.

Alle aanwezigen konden genieten van films
waarin een indruk werd gegeven van het werk
van Calcutta Rescue. Daarnaast kon men zich
laten verwennen met onder andere massages,
shiatsu en pedicure, kon men zich professioneel
laten knippen en de hand laten lezen. Kinderen
genoten van schminken en mandala tekenen.
Tussendoor kon iedereen genieten van optredens van twee buikdanseressen en muzikale
intermezzo’s van een vocal group, opera zangers en een singer-songwriter. Voor de innerlijke mens was er koffie en frisdrank en een
keur aan zelfgebakken taarten, door vrijwilligers meegebracht als persoonlijke donatie. Het
Haarlemse restaurant Taste of India had een
grote schaal overheerlijke pakora’s laten bezorgen. Gaande de dag was er twee keer een loterij,
waarbij cadeaus te winnen waren die ook gratis
ter beschikking waren gesteld.
Iedereen die deze dag actief was werkte belangeloos mee waarvoor onze grote dank. De ongeveer 250 aanwezigen hebben samen zo’n 2500
euro in het laadje gebracht, geld dat zal worden
gebruikt voor het street medicine programma
van Calcutta Rescue. Ook indirect heeft de dag
geld opgebracht. Een donateur voelde zich door
alle activiteiten zo aangesproken, dat hij besloot
om ook de komende vijf jaar telkens 700 euro
bij te dragen.
Al met al kijken we terug op een zeer geslaagde
dag, waarvoor we alle vrijwilligers en bezoekers
heel hartelijk danken.

