International Meeting in Bristol

India gaat meer fondsen
werven
In mei was de International Meeting in het Engelse Bristol. Zo´n 30
vertegenwoordigers uit acht landen kwamen bijeen om de toekomstplannen van Calcutta Rescue India te bespreken. Uit Kolkata waren dit
keer aanwezig Dr. Jack Preger (oprichter CR), Saira Stephanos (CEO),
Ruby Sen (penningmeester) en Shomir Choudhuri (lid van de Governing Council). Namens Nederland gaven Henk Loos en Jeroen van Basten Batenburg acte de présence. Op de International Meeting werden
onder andere ideeën uitgewisseld over manieren om geld bijeen te
krijgen voor de financiering van projecten. Belangrijke insteek is dat
Calcutta Rescue India zelf steeds meer gaat bijdragen aan de financiering, door zelf donaties te verwerven. Het komende jaar al zou CRI
zelf 20 procent van de donaties voor zijn rekening moeten nemen. Er is
een PR-medewerker aangesteld, die acties in India gaat voorbereiden.
Om te onthouden: de deelnemers aan de International Meeting betalen zelf hun reis- en verblijfkosten, zodat we in staat zijn zoveel mogelijk geld direct op de goede plek terecht te laten komen.

Dipti Muker jee

Al bijna 20
jaar vaste
(leer)kracht
Dipti Mukherjee (54) is al bijna 20 jaar
actief als docent aan de scholen van
Calcutta Rescue. Ze geeft op de Tala
Park school onder andere geschiedenis en aardrijkskunde, en Bengaalse les.
Door de jaren heen heeft ze flinke veranderingen gezien. “In de jaren
90 waren de meeste kinderen die vanuit de sloppen naar onze school
kwamen, niet van plan om te leren. Vaak luisterden ze niet, haalden ze
vervelende grappen uit of verstoorden ze op andere manieren de lessen. En als mijn collega’s en ik ze dan met heel veel moeite toch aan
de slag hadden gekregen, waren ze vaak van de ene dag op de andere
verdwenen. De meisjes om uitgehuwelijkt te worden, de jongens om
aan het werk te gaan. De ouders interesseerde het doorgaans weinig. Heel teleurstellend. Dit soort zaken komt nog steeds voor, maar
een stuk minder. De meeste kinderen zijn nu wel bezig met zaken als
hygiene, manieren, discipline en leren. Ze worden daar ook in gestimuleerd door hun ouders, die na gesprekken met ons nu wel het nut
zien van een goede opleiding. De kinderen en hun ouders zijn nu dankbaar voor de kansen die Calcutta Rescue ze biedt en ze grijpen die met
beide handen aan.”

Financieel jaaroverzicht (in €)
Begroot 2015

Realisatie tot 18 sep 2015

72.900

40.320

5.250

2.944

67.650

37.376

Totaal inkomsten (donaties)
Totaal kosten
Netto inkomsten
Bestedingen
Bestedingen CR India

60.000

28.719

Bestedingen andere NGO’s

5.000

-

Vergoeding vrijwilligers India

1.500

-

66.500

28.719

Totaal bestedingen
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Sinds de oprichting in 1990 zijn de netto inkomsten bijna 2 miljoen euro geweest.
We zijn er trots op dat we nauwelijks overheadkosten maken (gemiddeld tussen de
3 en 5%).

Nieuwe schoolbus
Hoe krijg je kinderen van
ouders die geen geld hebben voor openbaar vervoer
toch naar school? Nou, met
de prachtige nieuwe schoolbus, bijvoorbeeld, die Calcutta Rescue eerder dit jaar
kon aanschaffen mede door
een gulle gift uit Duitsland.

29 November

India-dag

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, Curaçao.

StayOkay, Jan Gijzenpad 3, Haarlem
Zondag 29 november, van 12:00 tot 17:00 uur
Toegang GRATIS
Calcutta Rescue Nederland bestaat 25 jaar en dat vieren we met
een speciale India-dag in de StayOkay in Haarlem. Aan de hand
van foto’s, films en diavoorstellingen krijgt u een indruk van het
werk van Calcutta Rescue in India. Maar ook kunt u uzelf op tal van
manieren laten verwennen en genieten van zang en dans. Iedereen
die deze dag actief is, werkt belangeloos mee. De toegang is gratis
maar een donatie wordt natuurlijk op prijs gesteld. De opbrengst
gaat in zijn geheel naar de projecten van Calcutta Rescue in India.
De activiteiten op 29 november:
Massages (o.a. stoelmassage, Ayurvedische massage, Shiatsu)
Handicrafts markt
Loterij
Lees verder…
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Gezichtsbehandelingen
Handlezen
Tarot-lezen
Kappers (professionele coiffeurs die knippen voor het goede doel)
Pedicure en manicure
Mandala tekenen voor kinderen
Schmink voor kinderen
Henna schilderen op handen
Verder een doorlopend programma met optredens van:
Vier bier en een Cola light (vocal group)
Stefanie (zangeres)
Monique (musical)
Dans

U kunt uiteraard ook genieten van koffie, thee
en fris, Indiase hapjes en andere lekkernijen!

Dank u, donateurs
Zonder de steun van een trouwe schare donateurs zou Calcutta Rescue Nederland
de afgelopen 25 jaar zijn vele werk niet hebben kunnen doen. De nieuwsbrief versturen we momenteel naar 1800 mensen, van wie velen naar draagkracht CRNL
financieel steunen. Twee trouwe grote donateurs zijn Gowrings Continental (fabrikant van gasturbines in Maasdam) en Goossens Meubelen. Ook andere stichtingen die begaan zijn met het lot van onze doelgroep ondersteunen ons financieel, waardoor we in staat zijn continuïteit te bieden in de noodzakelijke medische
zorg en onderwijs. Door samenwerking met Stichting Actie Calcutta zijn we er de
afgelopen jaren in geslaagd een boarding school te financieren, waar kinderen
terecht kunnen voor een veilige slaapplaats en goed onderwijs. Wie we uiteraard
ook niet onvermeld mogen laten zijn grafisch ontwerpbureau Westontwerp en
drukkerij Deabrummelkamp. De een geeft de nieuwsbrief vorm, de ander drukt
hem. Gratis! Mede door deze ondersteuning zijn we in staat de kosten van onze
stichting minimaal te houden (tussen 3 en de 5%). Alle donateurs: heel hartelijk
dank voor alle support!

UW DONATIES MAAKTEN IN 2014 MOGELIJK:
9 arseenfilters
12 artsen
115 kleuterschoolplekken
147 medewerkers
230 consulten per dag
494 opleidingsplaatsen
2340 preventieve behandelingen bij kinderen
48882 bezoeken van patiënten aan de klinieken

Dank je wel, vrijwilligers
In de afgelopen 25 jaar zijn honderden Nederlandse- en buitenlandse vrijwilligers actief
geweest in de projecten in Kolkata. Mede door hun inzet heeft Calcutta Rescue zich ter
plaatse zo kunnen ontwikkelen, dat veel programma’s nu volledig gedragen worden door
de lokale staf.
Niettemin is er nog altijd behoefte aan de inzet van vrijwilligers, bijvoorbeeld op het gebied
van educatie en specialistische zorg. Lastig daarbij is dat de Indiase overheid het de afgelopen
jaren steeds moeilijker heeft gemaakt voor buitenlanders (en dus ook vrijwilligers) om voor
een langere periode in India te verblijven. Dit punt is aan de orde gekomen bij het recente
bezoek van premier Rutte en minister Koenders van ontwikkelingssamenwerking aan India
en het lijkt erop dat de visa-regelingen enigszins zullen worden versoepeld.
Niet alleen ver weg, ook hier in Nederland dragen vele vrijwilligers bij aan onze activiteiten,
zoals acties op markten, informatiedagen en nog veel meer. De India-dag op 29 november
in Haarlem is een prachtig voorbeeld: de hele dag zijn tal van mensen in de weer om het
werk van Calcutta Rescue onder de aandacht te brengen en zoveel mogelijk geld op te halen
voor onze organisatie. Langs deze weg willen wij iedereen hartelijk danken voor alle moeite,
zowel in het verleden als nu!

Nederlandse tieners op
stage in Kolkata
Het is al weer een tijd geleden: woensdag 1 april vertrokken we voor de derde
keer met een groep van twintig leerlingen uit de vierde klas en drie begeleiders naar Kolkata. De doelen: levenservaring en maatschappelijke stage bij Calcutta Rescue. Conclusie: Missie geslaagd!
Kort na terugkomst schreef ik deze woorden in de nieuwsbrief van school:

Na twee weken India kijken we anders tegen de wereld aan. We waren blij zonder
wifi, we zagen dat armoede toch een lach kan schenken, en dat ‘chaos’ slechts een
negatieve benadering is van ultieme flexibiliteit. We gingen diep, niet door het stof,
maar in ons denken. Samen lukte het om ons open te stellen voor een volkomen
andere wereld, lukte het om zonder beschermende, en vaak beknellende, cocon te
groeien. Wat is het leven mooi als je continu mag leren, mag nadenken, mag reflecteren; misschien wel het wezen van de ware levenslust.

Dat was op het persoonlijke vlak. Dit bezoek aan Kolkata was al weer het derde
van leerlingen van het Isendoorn. Alle keren hebben we ons ook ingespannen
voor Calcutta Rescue en ik durf te stellen dat onze bijdrage daadwerkelijk iets
toevoegt. De Talapark school knapt beetje bij beetje op. Waar nodig hebben
we de lokalen weer een extra verflaagje gegeven, en dit jaar zijn ook de gang,
de toiletten en de kamer van de schoolverpleegkundige onder handen genomen. Samen met het blinkende nieuwe dak is er echt een groot verschil met
een paar jaar geleden.
Ook nu weer wilden we op het persoonlijke vlak wat doen voor de leerlingen
van Calcutta Rescue. Ditmaal niet de heel jonge kinderen, maar de gesponsorde
leerlingen die naar de formele scholen gaan. We zijn met ons allen naar Digha
gegaan om te genieten van de Golf van Bengalen. Met honderd vliegers en verkoelende golven had iedereen lol. We kregen les in het vliegeren waar het gaat
om het doorsnijden van elkaars touwen. Schuchter volgden wij geheel gekleed
de uitgelaten anderen de zee in. Het werd een dag die iedereen nog lang zal
heugen.
Als oud-vrijwilliger – twintig jaar geleden ben ik een jaar in Calcutta geweest
– durf ik te zeggen: Calcutta Rescue laat je niet meer los, ergens blijft het in je
zitten. Dat wens ik mijn leerlingen ook toe!
Ludovic Wallaart

Docent Isendoorn College, Warnsveld

