Dr. Jack zelf patiënt
Dr. Jack moest de international
meeting helaas aan zich voorbij laten gaan. Door een ingreep
had hij een wond aan zijn been,
die dagelijks moest worden verzorgd. De specialist had hem
aangeraden het been zo weinig
mogelijk te belasten en niet te
vliegen.

Samen kinderen redden
Vele handen maken licht werk,
dat geldt natuurlijk ook voor de
hulpverlening. Calcutta Rescue
is om die reden een samenwerking gestart met de stichting
1000Children. Deze organisatie
uit het Limburgse Kerkrade heeft
als doel om tenminste 1000
straatarme kinderen in Kolkata
– veelal weeskinderen – te helpen een menswaardig bestaan op te
bouwen. Na verkennende gesprekken in Nederland hebben Jack van
den Born en Roger Vandegard van 1000Children in Kolkata om tafel
gezeten met dokter Ghosh van Calcutta Rescue. Daarbij is afgesproken dat de Kerkraadse stichting een spreekkamer (met wachtkamer
en toilet) opneemt in de bouw van een kindertehuis in Dagtarbagan.
Calcutta Rescue zal die faciliteit
gebruiken om medische hulp te
bieden aan de kinderen in het
tehuis en mensen uit de omgeving.
Ook zal 1000Children bedden beschikbaar houden voor het opvangen van kinderen die acuut een tijdelijke opvangplaats nodig hebben.
Eind vorig kon Calcutta Rescue
hierdoor al een broer en zus onderbrengen van wie de ouders plotseling waren overleden.
Wie meer wil weten over 1000Children, kan op internet terecht op
1000children.org

Financieel jaaroverzicht 2017
BEGROOT 2017

REALISATIE 2017

€ 60.000

€ 61,004

€ 4.000

€ 3.328

€ 56.000

€ 57.676

€ 50.000

€ 50.111

Bestedingen andere NGO’s

€ 5.000

€ 5.250

Vergoeding vrijwilligers India

€ 1.000

€ 632

€ 56.000

€ 55.993

BEGROTING 2018

REALISATIE TOT 1 APRIL 2018

€ 60.000

€ 6.716

Totaal inkomsten (donaties)
Totaal kosten
Netto inkomsten

BESTEDINGEN

Bestedingen CR India

Totaal bestedingen

Totaal inkomsten (donaties)

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 percentage over de
laatste 3 jaren 93,75%.

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/hoe-kunt-u-helpen/schenken-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
MAIL ONS UW MAILADRES
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.
Of vul uw gegevens in op de voorpagina van www.calcuttarescue.nl
dan krijgt u vanaf nu onze berichten in uw mailbox.
Wilt u geen mail meer van ons ontvangen, mail ons dan, dan
verwijderen wij uw gegevens.
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Jeroen van Basten Batenburg | Haareweg 55 | 7009 EA Doetinchem
Telefoon 0314 - 841 754 | 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 Be Ink, Hoofddorp; Grafisch ontwerp
Westontwerp | identity design, Curaçao.

Calcutta Rescue blijft
in beweging!
Zo’n 35 jaar geleden begon dokter Jack Preger een straatkliniek in Kolkata. Sindsdien heeft zich een professionele organisatie ontwikkeld,
met scholen, klinieken en zo’n 160 medewerkers.
Als supportgroep ondersteunen wij Calcutta Rescue, zowel met de inspanningen van vrijwilligers als met donaties van u. In 2017 hebben
we meer dan € 50.000 kunnen overmaken voor diverse projecten.
Op 12 en 13 mei hebben we in Straatsburg met negen supportgroepen en het management van Calcutta Rescue gesproken over de resultaten van het afgelopen jaar en bestedingen in 2018-2019. Omdat
we willen dat iedere euro naar Kolkata gaat, betalen de deelnemers
aan deze Internationale Meeting alle kosten zelf.
Calcutta Rescue Nederland vindt het ook van belang, dat in een steeds
rijker wordend India, lokale sponsoring wordt gestimuleerd. Het doel
is dat in 2020 twintig procent van de donaties uit India zelf komt.
We zijn druk bezig met voorbereidingen voor een nieuwe school.
Het oude gebouw Number 10 voldoet niet meer aan de hedendaagse
eisen. Ook willen we meer leerlingen kunnen plaatsen, zodat meer jongeren kans hebben op een goede start in het leven.
Kortom, onze organisatie blijft in beweging en ik hoop dat we ook dit
jaar weer op uw steun mogen rekenen.
Bij voorbaat hartelijk dank,
Jeroen van Basten Batenburg
Voorzitter

Racket-hoesjes voor pickleball

Handicrafts levert op
bestelling
De afdeling Handicrafts van Calcutta Rescue
maakt doorgaans producten waarvan men
zelf denkt dat er belangstelling voor is. Maar
de voormalige patiënten van de klinieken
werken net zo gemakkelijk op bestelling, zo
bleek toen Carine Thesingh van de Amsterdam Pickleball Players informeerde of er voor
een groot toernooi rackethoesjes konden
worden gemaakt. Voorzien van het logo van
de club en van CR, maar ook met de naam
van de deelnemer erop genaaid. Nou, dat kon,
liet Aruvana Gosh. manager van het handicrafts centre, weten. Het internationale toernooi wordt eind mei gespeeld, met meer dan
220 deelnemers uit diverse landen.
Voor wie het niet kent: pickleball is een kruising van badminton, tennis en tafeltennis. Het is halverwege de jaren 60 bedacht in de VS, waar inmiddels ruim 2,5 miljoen mensen het spelen. Geleidelijk aan heeft het ook in andere landen voet aan
de grond gekregen. In Nederland kan het op acht verschillende plaatsen worden
gespeeld. Leuk detail: om kosten te besparen, worden de hoesjes meegenomen
naar Europa door de Indiase delegatie naar de jaarlijkse International
Meeting van Calcutta Rescue (die
dit keer in Straatsburg is). Bestuurslid Henk Loos van de Nederlandse
support groep zorgt er vervolgens
voor dat de hoesjes bij de pickleballers worden afgeleverd. Meer weten
over pickleball: http://pickleballholland.nl/nl_NL/geschiedenis/

Saumya, vrijwilliger in Kolkata

Onderzoek laat zien:

Tweede ambulance méér dan nodig! “Dit India is nogal anders
Eind 2017 heeft Calcutta Rescue in 2017 een
tweede ambulance in gebruik genomen voor
ambulante medische verzorging in een aantal
sloppenwijken van Kolkata. Voorafgaand daaraan is uitgebreid onderzoek gedaan naar de
(gezondheids)problemen van de inwoners
van de gebieden die deze tweede ambulance
bestrijkt.
De vraaggesprekken met zo’n 700 vrouwen
bevestigden dat de levensomstandigheden
abominabel zijn: 85% van de bewoners leeft
in krotten van afvalmateriaal en plastic zeilen
en 44% van de huishoudens beschikt niet over een toilet. Ook is er lang niet overal schoon
drinkwater onder handbereik. In sommige gebieden kost het twee uur om schoon drinkwater te halen.
Chronische hoest, koorts en diarree komen vaak voor. Daarnaast hebben sommige gebieden te kampen met malaria en dengue. Ook besmettelijke ziekten als TB, mazelen en waterpokken komen voor. De vaccinatiegraad is ondermaats. Gemiddeld is 80% van de kinderen niet goed gevaccineerd. In sommige gebieden is dit zelfs 100%. Er is een enorm gebrek
aan algemene kennis wat betreft ziektes. Ofschoon bijna 30% van de bewoners de symptomen van TB kent, is de kennis van HIV en lepra minimaal. Men weet niet hoe deze ziekten worden verspreid, wat nogal
zorgwekkend is gezien de wijze
waarop de mensen wonen (dicht
op elkaar, gebrekkige hygiëne).
Zelfs de allersimpelste hygiëne is
er niet: hoewel bijna alle huishoudens zeep in ‘huis’ hebben, wordt
dat niet of nauwelijks gebruikt na
toiletbezoek of voor het eten.

dan ik gewend was”

De coördinatie voor het uitzenden van
vrijwilligers ligt deels bij de Nederlandse support groep. Toen Saumya
Kuruttuparambil aanklopte, hoefden
we niet lang na te denken. Een arts met
Indiase roots en bijna een heel jaar tot
haar beschikking… Dit is een kort verslag van haar ervaringen tot nu toe.
“Als kind van Indiase ouders ben ik regelmatig in Kerala geweest, dus ik ging
ervan uit dat ik goed voorbereid was op
werken
als vrijwilliger in Kolkata. Dat
Saumy Kuruttuparambil is geboren
was
een
misrekening. Zuid-India is been getogen in Wenen. Ze is opgeleid
paald
niet
te vergelijken met Kolkata en
tot arts en heeft twee jaar als
het
heeft
even
geduurd voor ik gewend
kinderarts in opleiding gewerkt in
was aan het verkeerslawaai, de luchtDuitsland.
vervuiling en de viezigheid overal. UitEind 2017 is ze voor een periode
van tien maanden als vrijwilliger
eindelijk is het een kwestie van accepafgereisd naar Kolkata.
teren van die zaken die je toch niet kunt
veranderen. Als kinderarts in opleiding,
ligt de nadruk van mijn vrijwilligerswerk op de gezondheid van de leerlingen van beide scholen van CR. Ik doe het
halfjaarlijkse onderzoek naar hun gezondheid en hou daarnaast de kinderen in
de gaten die een speciaal dieet krijgen of ijzersupplementen slikken tegen bloedarmoede. Ook geef ik sinds kort trainingen aan het team van Street Medicine
dat in de sloppen van Liluah Bhagar actief is. Ik probeer ze meer kennis bij te
brengen van kindergeneeskunde, zodat ze hun werk nog beter kunnen doen.
Door mijn vrijwilligerswerk voor CR kan ik nieuwe vaardigheden ontwikkelen en
doe ik meer kennis op van tropengeneeskunde. Maar bovenal is het een unieke
ervaring voor mij als mens. Ik kan me op dit moment nog amper voorstellen dat
in augustus alweer vertrek. Maar ach, tegelijk zie ik er naar uit om volgend jaar
weer terug te keren naar Kolkata en Calcutta Rescue.”

Calc utt a R e s c u e dans t
Hoe laat je op een leuke, visueel aantrekkelijke manier zien wat het werk van Calcutta Rescue zoal inhoudt? Nou, ‘gewoon’, met een dansfilm. De afgelopen weken
is er in alle hoeken en gaten van de organisatie gefilmd, met als hoofdpersonen
zowel de medewerkers van Calcutta Rescue als de patiënten en de leerlingen van

de diverse scholen. Op het moment dat we dit schrijven wordt er nog volop gemonteerd aan
de film, om de première op 16 mei mogelijk te maken. In de aanloop naar die première werd
er via de Facebook-pagina’s van Calcutta Rescue Kolkata al het nodige gepubliceerd, zoals u
bijvoorbeeld hier kunt zien: https://bit.ly/2HxdW34.

De dansfilm is bedoeld om het werk van Calcutta Rescue (nog) meer bekendheid te geven, dus mocht u de video op uw eigen Facebook-pagina of een ander
kanaal willen delen: graag!

