Kerstmarkt Montessorischool Oegstgeest
Ieder jaar is Calcutta Rescue te gast op de kerstmarkt in Oegstgeest
op de Montessorischool. De kinderen maken en verkopen kerstgeschenken en ouders en leerkrachten zorgen voor de lekkernijen voor de
inwendige mens. Ook worden er handicrafts verkocht. De opbrengst
dit jaar was € 2.444,87 Hartelijk dank voor jullie inspanningen.

Financieel jaaroverzicht 2016
BEGROOT 2016

REALISATIE 2016

€ 60.000

€ 63.212

Totaal inkomsten (donaties)
Totaal kosten

€ 3.700

€ 4.815

€ 56.300

€ 58.397

€ 50.000

€ 54.534

Bestedingen andere NGO’s

€ 5.000

€ 5.000

Vergoeding vrijwilligers India

€ 1.000

€-

€ 56.000

€ 59.534

BEGROTING 2017

REALISATIE TOT 1 APRIL 2017

€ 60.000

€ 4.353

Netto inkomsten
BESTEDINGEN

Bestedingen CR India

Totaal bestedingen

Totaal inkomsten (donaties)
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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 percentage over de
laatste 3 jaren 95,24%.

Rabiul wint goud
Rabiul Gazi is trots. Terecht. Met
vijf ploeggenoten won hij in maart
de gouden medaille bij Floor Ball
op de Special Olympics World
Winter Games in Oostenrijk. En
da’s een superprestatie voor een
jongen die lijdt aan epilepsie en
hyperactiviteit.
Rabiul’s alleenstaande, straatarme moeder klopte negen jaar
geleden met hem aan bij een kliniek van Calcutta Rescue. Na de
diagnose kreeg Rabiul medicatie
en die sloeg zo goed aan dat hij
inmiddels amper tot geen aanvallen meer heeft. Ook bezoekt hij de
school voor gehandicapte kinderen, waar hij onder andere logopedie krijgt.
Rabiul is gek op sport en zo goed,
dat hij door de jaren heen heel
wat prijzen heeft gewonnen.
Uiteindelijk werd hij geselecteerd voor het team dat in Oostenrijk
deelnam aan het onderdeel Floor Ball op de Special Olympics. Floor
Ball is een soort ijshockey zonder ijs, in een gymzaal.

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

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 Be Ink, Hoofddorp; Grafisch ontwerp
Westontwerp | identity design, Curaçao.

Bedankt, gulle gevers!
Allereerst wil ik alle gulle gevers bedanken die de afgelopen periode
in de buidel hebben getast om het werk van Calcutta Rescue mogelijk te maken. Mede dankzij uw niet aflatende steun zijn we in staat
om vele kansarmen te helpen aan medische verzorging, onderwijs en
ook schoon drinkwater.
In februari was Kolkata het toneel van de jaarlijkse Internationale vergadering van Calcutta Rescue, een unicum want tot nu toe waren
deze vergaderingen altijd in een van de donorlanden. De bijeenkomst
werd bezocht door vertegenwoordigers uit acht landen, waaronder
Nederland, die voor eigen rekening naar India waren afgereisd. Een
van de gedenkwaardige momenten van de reis was zonder twijfel de
vertoning van een documentaire over onze oprichter Dr. Jack Preger.
Deze Zwitserse film is inmiddels bekroond met diverse prijzen en we
hopen dat hij ook in Nederland te zien zal zijn.
Tot slot: opnieuw zijn leerlingen van het Isendoorn college in Warnsveld,
in het kader van een maatschappelijke stage, twee weken in Kolkata
geweest. Daarbij hebben ze onder andere de school geschilderd en
zijn ze samen met Indiase schoolkinderen naar een pretpark geweest.
We steunen dus niet alleen met geld, maar ook met directe activiteiten van enthousiaste studenten en vrijwilligers. We hopen natuurlijk
weer op uw bijdrage in 2017!!!
Jeroen van Basten Batenburg
Voorzitter

Terug naar Kolkata

Mee met de mobiele kliniek
Meer dan twintig jaar geleden kwam ik als drop-in volunteer voor het eerst
in aanraking met de activiteiten van Calcutta Rescue en sindsdien draag ik de
organisatie een warm hart toe. Vorig jaar ben ik voor het eerst in jaren terug
geweest naar Kolkata en recent opnieuw .
Calcutta Rescue heeft een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Was er 20 jaar geleden slechts een kliniek van tentdoek die iedere dag werd opgebouwd en afgebroken, nu zijn er permanente voorzieningen. En kortgeleden werd er zelfs een tweede
mobiele kliniek (de Street ambulances) in gebruik genomen. Met één van deze
ambulances ben ik een dag op stap geweest naar een sloppenwijk aan de rand
van een kanaal in de Salt Lake area. Hier wonen veel illegale migranten uit onder
andere Bangladesh, zonder zelfs maar de meest basale voorzieningen.
Er komen deze dag 55
mensen naar de rijdende kliniek. Veel moeders met kinderen. Nogal
wat kinderen blijken
niet of onvolledig te zijn
gevaccineerd. Veel volwassenen hebben longklachten, door slechte
ventilatie tijdens het
koken. Wat ik opvallend
vind is de veerkracht
van de mensen. Zo zie je
te midden van alle rotzooi minituintjes waar
mensen wat groente verbouwen of fruit.

Primeur: International
Meeting in Kolkata
Eind februari was het zover: voor het eerst
in 30 jaar vond de International Meeting
van Calcutta Rescue plaats in Kolkata zelf.
Afgevaardigden uit Canada, USA, Engeland,
Ierland, Zwitserland, Duitsland, Frankrijk
en Nederland waren naar India afgereisd
om de vergadering bij te wonen. Uiteraard
werd de gelegenheid aangegrepen om alle
projecten te bezoeken en oud-collega’s te
ontmoeten. Een van de hoogtepunten was
zonder twijfel de fantastische dansshow
die leerlingen van Calcutta Rescue op een
boot op de rivier de Hooghly gaven voor al het personeel en de buitenlandse bezoekers.
De vergadering zelf had een extra dimensie omdat veel leden van de Indiase staf er nu bij
konden zijn. Tevens waren er een aantal studenten en patiënten uitgenodigd om hun verhaal te doen.
Dr. Jack (bijna 87 jaar) liet waar nodig flink van zich horen en ook Jaydeep, sinds een aantal
maanden opvolger van Saira als CEO, gaf acte de présence. Gelukkig toeval was dat de film
die over het leven van Dr. Jack is gemaakt, net vóór de IM in première was gegaan en in de
bioscoop draaide. Uiteraard zijn alle deelnemers aan de vergadering gaan kijken. Het was
een zeer vruchtbare en inspirerende vergadering die mij weer de kracht van Calcutta Rescue
heeft doen laten voelen. Ik voel me weer zeer gemotiveerd om door te gaan met het werk
voor de allerarmsten in Kolkata.
Lilian Teunissen

Gelderse scholieren op stage in Kolkata

De teamspirit van CR is goed. De dag dat ik mee ben zijn er twee artsen, een apotheker en vier andere CR medewerkers. Medicatie wordt vanuit de ambulance verstrekt. Patiënten krijgen via envelopjes met pictogrammen uitleg over het gebruik
van de medicatie.
Wederom ervaar ik dat Calcutta Rescue een
geweldige organisatie is. Ik kom zeker terug.
Esther Sulkers

Esther Sulkers is verpleegkundige, sociaal
wetenschapper en heeft gezondheids
psychologie gestudeerd. Zij heeft in april
3 weken onderzoek gedaan in Kolkata en
medische data geanalyseerd.

Wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen of alleen digitaal, stuur
dan een mail naar info@calcuttarescue.nl

Het begint al bijna een traditie te worden, leerlingen van het Isendoorn College in Warnsveld
die in het kader van een maatschappelijke stage Kolkata bezoeken. Dit jaar waren het 20 leerlingen, die eind februari op het vliegtuig stapten om zich twee weken lang onder te dompelen in de vloedgolf aan ervaringen die een bezoek aan Kolkata nu eenmaal is. Vooraf waren
ze druk geweest met onder andere het inzamelen van geld, wat aan het eind van de actie
maar liefst 1500 euro had opgeleverd. Van dat geld hebben ze in Kolkata onder andere krukjes gekocht, whiteboards en rugzakjes, waar de kinderen van Number 10 school maar wat
blij mee waren.
Wie meer wil lezen over het bezoek en vooral de ervaringen van de Gelderse leerlingen, die
kan terecht op http://isendoornkolkata.weebly.com/. De leerlingen kregen aan het einde van
hun veertiendaagse bezoek enkele vragen voorgelegd. De eerste vraag was wanneer/waar het
moment was dat ze een connectie of verbinding voelden met India. Al snel bleek dat de meesten een connectie voelden met de kinderen van Calcutta Rescue. De tweede vraag was welk
inzicht ze in Kolkata hebben
opgedaan dat ze meenamen
naar Nederland. Het antwoord:
dankbaarheid. Dankbaar dat
wij in Nederland automatisch
de kansen hebben die in India
bepaald niet vanzelfsprekend
zijn. “Wat mogen we dan toch
eigenlijk dankbaar zijn dat wij
allemaal naar school mogen
gaan.”

Nieuwe CEO

Jaydeep kent het westen én India

Calcutta Rescue is 2017 goed begonnen: in januari trad Jaydeep aan als
nieuwe CEO in Kolkata. Deze Indiër kent zowel de westerse cultuur als de
Indiase als geen ander. Zijn wieg stond 43 jaar geleden in Londen maar hij
heeft een warme band met Kolkata.
Nog voor zijn geboorte, verhuisden de ouders van Jaydeep van Kolkata naar
Londen. Hoewel het gezin er al snel goede aardde, bleef er ook een innig contact met de achtergebleven familie in India. Mede daarom werden veel vakanties doorgebracht in Kolkata. Jaydeep voelde zich er beter thuis dan in London
waar hij het enige bruine jongetje in de klas was. Tegelijk verbaasde het hem
dat zoveel jongetjes van zijn leeftijd in Kolkata bedelden en op straat sliepen. In
London was alles zo anders.
Die verbazing liet hem niet los. Toen hij – inmiddels opgeleid tot en werkzaam
als lucht- en ruimtevaartingenieur – het boek Bankier voor de armen las, van
Muhammad Yunus, besloot hij het roer om te gooien. In 2006 verhuisde naar
India om waar hij aan de slag ging als hoofd financiën en fondsenwerving van
een organisatie die microkredieten verstrekt. Met dergelijke kredieten worden
mensen geholpen een eigen bedrijfje op te zetten waarmee ze kunnen voorzien in hun eigen levensonderhoud.

Scholing

Jaydeep realiseerde zich al snel dat financiële hulp, voedsel, schoon water weliswaar hard nodig, maar niet voldoende is. Wat daar bovenop vooral nodig is is
scholing. Goed onderwijs biedt de handvatten om de spiraal van armoede te
doorbreken. Het bracht hem ertoe om in 2014 mede-oprichter te worden van
Wings Learning Centres, een keten van onderwijscentra. Toen vrienden hem
eind 2016 wezen op de advertentie waarin Calcutta Rescue een nieuwe CEO
zocht, was hij meteen heel enthousiast en reageerde hij direct.
Jaydeep voelt zich vereerd om met dr. Jack samen te werken. Hij noemt hem
een legende. Hij is diep onder de indruk van de toewijding van de lokale staf,
vrijwilligers, donateurs en supportgroepen. De directe hulp wat betreft scholing en medische hulp maakt Calcutta Rescue wat hem betreft tot een bijzondere organisatie die echt een verschil maakt in de levens van velen in Kolkata.
Jaydeep citeert graag deze slogan van Dr. Jack: “It is better to light one candle
than sit in the dark.”
Tot de doelen van Jaydeep voor 2017 horen: het verhogen van de fondsen die in
India worden geworven, voortzetten van de medische hulp, een nieuwe school
(hier leest u meer over in onze volgende nieuwsbrief!) en beter beheer van ons
arseenproject voor schoon drinkwater.

