Platina-status voor CR
Calcutta Rescue doet het goed. Dat blijkt ook uit de Platina-status
die Guidestar India onlangs toekende aan onze organisatie. De Platina-status wordt verleend als een NGO transparant opereert en zich
publiekelijk verantwoord voor de besteding
van fondsen. Guidestar India is een initiatief
van de Civil Society Information Services India,
in samenwerking with Guidestar International en TechSoup Global, een organisatie die
NGO’s helpt met hun informatietechnologie.

NIEUWE WEBSITE
De schrik was groot, een paar weken geleden. Bezoekers van CalcuttaRescue.nl kregen een grote, knalrode pagina voorgeschoteld met
de angstwekkende mededeling dat de website gevaarlijk was. De
server waarop de site draait, was kennelijk besmet geraakt met een
virus. Omdat er al langer het plan bestond om de hele site te vernieuwen, hebben bestuurslid Henk Loos en zijn vrouw Marion van
de nood een deugd gemaakt. Ze hebben hun agenda leeggeruimd
en binnen een week een volledig vernieuwde site gemaakt. Volgens
Henk was de software waarop de oude site draaide, verouderd en
daardoor kwetsbaar. “We wilden al eerder vernieuwen, maar ja, het
dagelijkse leven vroeg steeds zoveel aandacht, dat we daar nog niet
aan toe waren gekomen. De besmetting is – achteraf bekeken – een
geluk bij een ongeluk: nu moesten we wel.” Wij vinden de nieuwe site
zeer geslaagd. U hopelijk ook. Oordeel zelf, op www.calcuttarescue.nl.
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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, 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/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

Film over Dr. Jack
De Zwitserse cineast Benoit
Lange heeft een film gemaakt
over het leven en werken van
dr. Jack Preger, oprichter van
Calcutta Rescue. De film is eind
oktober in première gegaan
in Zwitserland en zal naar verwachting de komende maanden
ook elders in Europa te zien zijn.
Meer informatie over de film vindt u op www.drjack.world.
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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.

Uw steun blijft
hard nodig!
Het verschil tussen arm en rijk blijft groot in India. Onze vrijwilligers
ter plaatse zijn steevast diep onder de indruk van het feit dat er nog
zoveel mensen op straat leven, zonder dak boven hun hoofd en zonder
elementaire voorzieningen als medische zorg en onderwijs. In Kolkata
en omgeving is Calcutta Rescue al vele jaren bezig om de nood waar
mogelijk te verlichten en op te komen voor de allerarmsten, voor wie
niemand anders het opneemt. Na meer dan 30 jaar gaat het werk van
onze oprichter Dr Jack Preger (inmiddels 86 jaar) steeds meer vruchten afwerpen. Ook wordt er samengewerkt met lokale NGO’s en ontvangt Calcutta Rescue steeds vaker donaties van lokale sponsors. In
mei waren de Supportgroepen en het management van CR bij elkaar
in Berlijn om over de plannen voor de toekomst te praten. De deelnemers hebben hun eigen reis betaald, zodat al uw donaties naar
de projecten kunnen gaan. Ik hoop dat u ons wilt blijven steunen en
ook nu weer een donatie wilt doen zodat we kunnen blijven werken
aan betere leefomstandigheden voor de allerarmsten in Kolkata. Meer
informatie over ons werk ziet u in deze nieuwsbrief, maar ook op onze
website, www.calcuttarescue.nl.
Alvast dank voor uw steun.
Jeroen van Basten Batenburg

Voorzitter CR Nederland

Nimtala-kliniek druk bezocht

Nepal Chowdhury doet het goed!

Vanaf het moment dat de Nimtala-kliniek – op 2 november 2015 – zijn deuren
opende, is het een drukte van belang in dit gezondheidscentrum. Per dag worden
rond de dertig patiënten behandeld voor uiteenlopende kwalen als lepra, TB, diabetes, wonden en nog veel meer. De meeste patiënten wonen in de buurt van de
kliniek, maar er zijn er ook die een flinke reis moeten maken om gezien te worden.
De kliniek telt één arts en elf medisch geschoolde medewerkers, die zes dagen per
week in touw zijn. Het werk is zwaar, ook al door de omstandigheden ter plaatse.
Er is veel armoede, verslaving en onwetendheid, waardoor patiënten soms pas in
een veel te laat stadium naar de kliniek komen of hun medicijnen niet regelmatig
genoeg innemen om effect te sorteren. Voor ingewikkelde onderzoeken worden
patiënten doorverwezen naar een ziekenhuis, waarbij er vaak flink moet worden
onderhandeld om de kosten zo laag mogelijk te houden. Naast behandelingen en
diagnose, worden er ook voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd. Belangrijkste
doel daarvan: via voorlichting voorkomen dat mensen ziek worden.
De Amsterdamse fotograaf Sake Rijpkema was in mei in Kolkata, waar hij onder andere
een fotoserie maakte bij de Nimtala-kliniek. Hij stelt ons zijn – prachtige – werk gratis
ter beschikking! U ziet hier een selectie van zijn foto’s.

Het gezin Chowdhury woont in een (te)
kleine huurkamer in Belgachia. Zowel vader
als moeder zijn analfabeet. Gelukkig kwam
zoon Nepal als jochie van vijf op een school
van Calcutta Rescue terecht, waar al snel
bleek dat zijn hersens prima functioneren.
Zo goed, dat hij een van de beste leerlingen van CR is. Nepal wil graag verder studeren – rechten lijkt hem wel wat – maar
is ondertussen ook op zoek naar een baan.
Zijn vader is alcoholist en draagt niets bij
aan de povere inkomsten van het gezin en
een extra inkomen is dan ook hard nodig. De
docenten van CR doen hun best om Nepal
op beide gebieden te helpen.
Terwijl achter een trein voorbijraast, geven medewerkers van de kliniek voorlichting aan lepra-patiënten.

Debasish sharma:
“Ik wil dokter worden”

Een verpleegkundige verzorgt de wonden van een lepra-patiënt.

Een patiënt krijgt wat voedsel aangereikt.

Plastic zeil tegen de regen
Een van de problemen waar
Kolkata elk jaar jaar mee
kampt, is de zware regenval
tijdens de moesson. Vanaf
half juli regent het zeer
regelmatig zo hard, dat de
riolering het werk niet aankan. Het gevolg: overstromingen waardoor het openbare leven grotendeels ontwricht raakt. Door tijdig
maatregelen te nemen wist CR ook dit jaar de projecten grotendeels draaiende
te houden, maar de talloze inwoners van de stad die op de stoep ‘wonen’ hebben het heel lastig met al dat water. Om hen enigszins te helpen hebben medewerkers van Calcutta Rescue op meerdere plaatsen stukken zeil uitgedeeld aan
stoepbewoners, zodat ze enigszins beschut zijn tegen de regen.

Dr. Jack Preger, oprichter van Calcutta Rescue, zet zich nog altijd
onvermoeibaar in voor de allerarmsten.

Toekomstplannen maken in Berlijn
Eind mei was in Berlijn de jaarlijkse International Meeting van Calcutta Rescue. Twee
dagen lang vergaderden enkele bestuursleden uit Kolkata met vertegenwoordigers van support groups uit maar liefst negen landen over plannen om het werk van CR te bestendigen,
te verbeteren en waar mogelijk uit te breiden. De deelnemers bevestigden nog eens dat men
zich vooral richt op de allerarmsten, die door niemand anders worden gesteund. Een van
de plannen die werd besproken
is de voorgenomen aankoop
van een schoolgebouw, dat
meer ruimte biedt. Ook wordt
er gestudeerd op de aanschaf
van een extra ambulance, om
het zogeheten Street Medicine-programma uit te breiden.
Met deze ambulances trekken medewerkers gebieden in
waar de bewoners gewoonlijk
zelden tot nooit medische zorg
krijgen.
Foto: Sake Rijpkema

Debasish Sharma raakte al op
jonge leeftijd zijn vader kwijt.
Sindsdien woont hij met zijn
moeder en oudere zus op straat,
in Kashipur. Sinds zijn zesde
gaat hij bij CR naar school en al
vanaf het eerste moment was
duidelijk dat hij heel leergierig is. Hij zou het liefst arts willen worden, om de armen in de
sloppenwijken te kunnen helpen. Of dat gaat lukken zal de
tijd leren maar intussen zijn de
leerkrachten van Debasish blij
en trots dat hun pupil zo goed
gaat.

M A I L ONS UW M A I L A DR ES
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.

