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€ 60.000

€ 40.548

€ 3.600

€ 1.695

€ 56.400

€ 38.853

€ 55.000

€ 26.185

Bestedingen andere NGO’s

€ 5.000

€-

Vergoeding vrijwilligers India

€ 2.500

€ 1.151

€ 62.500

€ 27.336

Totaal inkomsten (donaties)
Totaal kosten
Netto inkomsten

BESTEDINGEN

Bestedingen CR India

Elk jaar komen Supportgroepen en het Management-team van Kolkata bij elkaar om resultaten en plannen voor het komende jaar te bespreken. Afgelopen mei was dit in Straatsburg, komend jaar mei is de
StayOkay in Amsterdam de locatie.

Water en toiletten
in Dakenishwar
Eerst met een stel lege plastic flessen en emmers een drukke weg
oversteken. Vervolgens met aan
elkaar geknoopte touwen zes meter
afdalen langs een betonnen wal.
Alle flessen en emmers met water
vullen en vervolgens dezelfde route
terug. En dat meerdere keren per
dag. Door de jaren heen heeft deze ‘waterroute’ van de bewoners van
Dakenishwar sloppenwijk heel wat gewonden en zelfs doden gevergd.
Logisch dat Calcutta Rescue van het aanleggen van tappunten bij de
wijk een beleidsprioriteit had gemaakt. Eind juni was de feestelijke
ingebruikneming. Niet alleen kunnen de bewoners nu terecht bij zes
tappunten, ook zijn er
zes openbare toiletten
gemaakt. Ook dat was
hard nodig omdat men
bij gebrek aan beter de
spoorbaan langs de wijk
gebruikte om zijn behoefte te doen.

Totaal bestedingen

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.

Trots op Calcutta Rescue
Deze tweede nieuwsbrief van 2018 wil ik beginnen met goed nieuws:
mede dank zij uw donaties kunnen we dit jaar maar liefst 60.000 euro
overmaken naar de projecten van Calcutta Rescue.
Alle projecten samen vergen jaarlijks meer dan 800.000 euro en dit
enorme bedrag wordt bijeengebracht door donateurs in binnen- en
buitenland. Inmiddels komt acht procent van de donaties uit India zelf
en het is goed om te zien dat dit percentage jaarlijks stijgt. Ook goed:
door zuinig en efficiënt bedragen de overheadkosten in India slechts
dertien procent. Bij veel vergelijkbare organisaties is een percentage
van 30 niet ongebruikelijk. Calcutta Rescue is een van de weinige
NGO’s die in India de hoogst mogelijke onderscheiding heeft gehad
voor transparantie en een gedegen financiële verantwoording, namelijk de “Platinum rating by Guidestar” (zie logo). Ook Dr. Jack zelf heeft
meerdere prijzen gekregen, waarover u in deze nieuwsbrief meer leest.
CR Nederland werft in Nederland fondsen en zendt vrijwilligers naar
Kolkata voor ondersteuning. Daarbij letten we heel erg op de kleintjes.
We hebben geen kantoren of betaalde medewerkers, maar slechts een
enthousiaste groep vrijwilligers die hun werk vanuit huis doen. Bestuurslid Esther Sulkers, die in deze nieuwsbrief verslag doet van haar
ervaringen bij een bezoek aan Kolkata in juni, heeft de kosten voor haar
reis helemaal zelf betaald. Zelfs deze nieuwsbrief wordt gesponsord,
waardoor maar liefst 95 procent van uw donaties direct naar de projecten in Kolkata gaat.
Graag wil ik iedereen bedanken, die het werk van Calcutta Rescue
mogelijk maakt. Zonder uw vertrouwen en hulp is dit niet mogelijk.
Jeroen van Basten Batenburg,

Voorzitter

Bestuurslid Esther Sulkers bezoekt CR

“Wat een afschuwelijke
sloppenwijk…”
Esther Sulkers was in juni in Kolkata en maakte van de gelegenheid gebruik
de projecten van Calcutta Rescue te bezoeken. Het was – opnieuw – een ervaring om nooit te vergeten.
”Ik ben weer terug van Kolkata. Het was maar een week maar het voelt als een
maand. Zó bijzonder om daar weer te zijn. Ik ben met de Street ambulance mee
geweest naar Liliuah Vagar, een sloppenwijk die Calcutta Rescue aan zijn werkgebied heeft toegevoegd. Naar aanleiding van een onderzoek door street medicine is
besloten om de zorg meer te focussen op specifieke activiteiten; in dit gebied op
ondervoeding bij kinderen. Dat blijkt bepaald niet overbodig. Van de 194 kinderen
die er inmiddels zijn onderzocht, is meer dan een kwart ondervoed. Een nog groter
aantal is te klein en/of te licht voor hun leeftijd. Er is een uitgebreid interventieplan opgezet om deze problemen aan te pakken en na te gaan of die aanpak effectief is. Op verzoek van de organisatie ter plaatse stuurt CR Nederland op korte
termijn een diëtist/voedingskundige om te helpen bij het voedingsprogramma.
Hoewel ik ondertussen heel wat gewend ben, moest ik toch een paar keer slikken
toen ik deze sloppenwijk zag. De slum is heel groot en ligt onderaan een grote
vuilnisbelt waar de bewoners – ook de kinderen – werken als ragpicker. Het stikt
er van de varkens, werkelijk honderden struinen er rond. Tussen de hutten, bij de
waterplaats, je struikelt werkelijk overal over de varkens. Afschuwelijk. Toen ik de
maandag na mijn bezoek weer op mijn werk kwam in Nederland, stond er een
enorme mand vol vers fruit; die wordt elke week voor mij en mijn collega’s bezorgd. En weer viel het me op hoe groot de verschillen zijn op de wereld. Hoe kan
het toch, dat het zo ongelijk verdeeld is?”

Santiago kilometers voor
Calcutta Rescue
Marion Meuffels (partner van Henk Loos, bestuurslid) is in ruim drie maanden van Eindhoven naar Santiago de Compostela gelopen, een afstand van 2400
kilometer. Ze hield onderweg een blog bij waarin ze
onder andere schrijft ze dat ze niet alleen voor zichzelf wil lopen, maar voor allen die niet kunnen lopen.
“Mijn wens is om met mijn voetstappen en wandelkilometers iets te kunnen bijdragen. Ik wil je vragen
of je mijn wandeling wilt sponsoren ten bate van
het disability project van Calcutta Rescue. Je steun
is van harte welkom!”
Inmiddels heeft ze haar einddoel gehaald. Wil je
haar prestatie steunen, dan kun je je bijdrage over
maken naar Calcutta Rescue (zie rubriek Meer informatie) ovv Kilometers naar Santiago. Het blog
van Marion vind je op: www.anahatayoga.nl/blog

Dr . Jack met pensioen
Dr. Jack gaat binnenkort eindelijk genieten van een welverdiend pensioen.
Jaydeep Chakraborty, de huidige CEO van Calcutta Rescue, kondigde Jack’s
vertrek zo aan:
Na zich bijna 40 jaar onafgebroken te hebben ingezet voor de allerarmsten in
Kolkata, gaat dr. Jack met pensioen. Het afgelopen jaar heeft hij herhaaldelijk
problemen gehad met zijn gezondheid. Ook zijn leeftijd – hij is inmiddels 88 –
speelt hem parten. Hij ziet geen kans meer zich met dezelfde energie in te zetten
voor de projecten van Calcutta Rescue als voorheen. Hij is van plan ergens in de
komende maanden terug te keren naar Europa.
Dr. Jack is sinds de oprichting het lichtende voorbeeld geweest van Calcutta geweest en zijn vertrek valt velen van ons zwaar. Anderzijds geeft zijn pensionering ook aan dat hij de organisatie die hij achterlaat, voldoende vertrouwt om
zijn werk – het verbeteren van de kansen van de armen van Kolkata – voort te
zetten. Zelf zegt hij het zo: “Het belangrijkste aspect van ons werk is continuïteit, dat degenen die wij helpen weten dat we er ook in de toekomst voor ze zijn.”

Moe maar voldaan: Marion toont trots het certificaat
dat bevestigt dat ze 2400 kilometer heeft gelopen naar
Santiago de Compostela.

Nieuwe school komt er aan

Het heeft (veel te) lang geduurd, maar kortgeleden was het dan eindelijk zover: er is een
gebouw aangekocht dat de bestaande Nr. 10-school moet gaan vervangen. Aankoopprijs:
189.000 euro. Het nieuwe gebouw ligt aan de Iswar Mill Lane, niet ver van de huidige school.
Wat niet iedereen weet is dat Nr. 10 een voormalig bordeel is dat aan de rand ligt van Kolkata’s bekendste hoerenwijk Sonagachi. Overigens zal het nog wel even duren voor het nieuwe
gebouw in gebruik genomen kan worden. Het is een al ouder pand dat tot dusver als woning
werd gebruikt. Om het geschikt te maken als schoolgebouw moet in feite het hele interieurs
worden aangepast. De bedrading moet worden vervangen, leidingen vernieuwd, toiletten
gemaakt en bestaande toiletten aangepast. Het dak moet geschikt worden gemaakt voor
gebruik en het hele pand heeft broodnodig een schilderbeurt nodig. , De kosten voor het verbouwen worden geschat op een kleine 120.000 euro. Dat laatste bedrag is er nog niet en Calcutta Rescue is naarstig bezig met fondsenwerving om het tekort op te vullen.

In een filmpje lichten Dr. Jack en Jaydeep het naderende vertrek van de oprichter van CR toe.

Werk van Dr. Jack internationaal erkend
Dr. Jack heeft het afgelopen jaar diverse keren een prijs gewonnen voor zijn werk. De eerste was bij de zogeheten Asian Awards in
Londen, waar hij werd uitgeroepen tot Filantroop van het Jaar. Hij is de eerste nog levende niet-Aziaat die deze eer te beurt is gevallen. De prijs is een erkenning voor de buitengewone inzet van Dr. Jack voor de allerarmsten in Kolkata en eerder voor vluchtelingen in Bangladesh. Tijdens de presentatie in het Hilton Hotel in Park Lane omschreef acteur en komiek Sanjeev Bhaskar de grondlegger van Calcutta Rescue als “een waarlijk bijzonder mens, die de belichaming is van een filantroop.”
Kort hierna werd Doctor Jack, de film over het leven van de oprichter van Calcutta Rescue, uitgeroepen tot beste documentaire op
het vijfde Internationale Shorts Movie Festival in Mumbai. De documentaire kreeg ook de publieksprijs op het Film Festival van
het Zwitserse Solothurn. De 15.500 pond (ruim 17.500 euro) die aan deze prijs is verbonden, werd geschonken aan Calcutta Rescue.
Tot slot werd dr. Jack opgenomen in de Hall of Fame van de Indiase Telegraph Education Foundation voor zijn niet aflatende inzet
voor de allerarmsten in Kolkata en Bengalen. Dr. Jack’s reactie was veelzeggend: “Ik ben zeer vereerd met mijn plek in de Hall of
Fame, maar de mensen die met mij samenwerken, verdienen deze prijs evenzeer.”
Esther met meisjes die via Calcutta Rescue een opleiding krijgen en daarmee een kans om de
sloppenwijken achter zich te laten.

Dr. Jack toont samen met kinderen van nr. 10 School het certificaat dat hij is opgenomen in de Hall of Fame van de Telegraph Education Foundation.

