Afscheidsreceptie
Dr. Jack in House of Lords
Om de pensionering van Dr. Jack niet
zomaar voorbij te laten gaan, was er voor
de oprichter van Calcutta Rescue een receptie georganiseerd. Niet in een zaaltje achteraf, maar in het gebouw van de
House of Lords, het Britse Hogerhuis, in
Londen. Namens de Nederlandse support
groep was Lilian Teunissen er bij.
“Ik was bepaald niet de enige. Van heinde en ver waren mensen naar
Londen gekomen voor het afscheid: Canada, Australië, de VS en diverse Europese landen. Artsen, verpleegkundigen, fysiotherapeuten en
andere vrijwilligers die gewerkt hebben in Kolkata van de beginjaren
(eind ‘80) tot zeer recent. Hierdoor werd het afscheid ook een unieke
reünie waar oude vrienden elkaar weer soms na 30 jaar terugzagen en
elkaar blij in de armen vielen. Het middelpunt was en bleef echter dr.
Jack, bijna 90 jaar oud, fragiel maar tegelijk heel sterk. Geliefd en gewaardeerd door allen. Een man die een keerpunt vormde in het leven
van tal van Indiërs. Onbedoeld zorgde zijn werk ook voor een positieve
ommezwaai in het leven van heel veel vrijwilligers. Dankbaarheid was
deze middag, op deze bijzonder locatie, het parool.
Een bijzonder afscheid van een bijzonder mens. Menigéén had tranen
in zijn ogen.”
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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 93,15%.

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

Dr. Jack met drie van de (ex)vrijwilligers die zijn afscheidsreceptie bezochten

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: Grafisch ontwerp Westontwerp | identity design,
Curaçao, Drukwerk drukkerij Be Ink, Hoofddorp.

Op school is veel aandacht voor persoonlijke verzorging

Onderzoek en onderwijs

Met enige regelmaat gaan er vrijwilligers naar Kolkata om te onderzoeken wat de meest effectieve manier van hulpverlening is, zodat donaties worden besteed aan projecten waar het meest behoefte aan is.
Zo maken we als Calcutta Rescue keuzes in welke delen van Kolkata
we onze hulp inzetten. In deze nieuwsbrief vertellen twee jonge vrijwilligers, Ezra en Jasmijn, over hun bevindingen.
Tegelijk zijn er veel nieuwe ontwikkelingen in Kolkata. Zo heeft zich
een Indiase sponsor gemeld die de renovatie van de nieuwe school
wil financieren. CR Nederland draagt bij aan de aankoop van schoolspullen. Kinderen uit de sloppenwijken, die gewoonlijk kansloos zijn,
krijgen op de twee scholen van Calcutta Rescue onderwijs, zodat ze
kunnen doorstromen naar de formele scholen waar ze regulier onderwijs kunnen volgen.
Mede dank zij uw steun kunnen we deze projecten voortzetten.
Jeroen van Basten Batenburg

Voorzitter

Priya Patra

Succesverhaal uit
de sloppenwijk
Priya Patra woont in Dilerjung-bustee van Chitpore, in Noord-Kolkata.
Deze sloppenwijk hoort tot de moeilijkste plekken van de stad om te leven.
Desondanks is Priya niet alleen een uitmuntende studente, maar ook een
gelauwerd topsporter…
Dilerjung-bustee kun je alleen bereiken over smalle paden. Op elke hoek liggen
hopen afval te rotten, waardoor de stank overweldigend is. De armoede is er
gigantisch. Veel van de mannen zijn werkloos en grijpen van ellende naar de
fles. Vrouwen zorgen voor het huishouden en werken soms als dienstmeisje.
Calcutta Rescue helpt waar mogelijk, onder andere door dagelijks kinderen op
te halen en naar ons educatieve centrum in Tala Park te brengen.
Priya Patra is een van hen. Ze woont met haar ouders in extreme armoede in
een piepklein ‘huis’. Haar vader is een dagloner, met amper inkomsten. Haar
moeder is huisvrouw. Zij had al heel vroeg in de gaten dat Priya alleen buiten
de sloppenwijk een kans had op een fatsoenlijk bestaan. En dus meldde ze
haar dochter al toen ze nog een peuter was aan bij het centrum van Calcutta
Rescue in Tala Park.
Dankzij haar wilskracht, de steun van haar ouders en de hulp van Calcutta
Rescue, heeft ze – inmiddels 19 jaar oud – haar leven aardig op de rails. Ze is druk
met haar opleiding aan de Victoria Institution kostschool. En daarnaast doet
ze fanatiek aan kickboksen, een sport waarin ze inmiddels zo goed is dat ze
afgelopen januari de zilveren medaille won op de Indiase kampioenschappen.
Zelf zegt ze hierover: “Kickboksen is mijn lust en mijn leven. Het helpt me ook
persoonlijk. Ik heb er meer zelfvertrouwen door gekregen, maar ook is mijn
concentratie erdoor verbeterd, waardoor ik makkelijker leer. Ik moet elke dag
om vijf uur op maar dat ben ik inmiddels zo gewend dat ik het amper merk. Ik
train dan een uur of soms twee. Daarna beginnen de lessen, maar na schooltijd train ik weer bijna twee uur met mijn coach. Druk, klopt, maar ik geniet
er elke dag van.”

Jasmijn en Ezra

We werken in een heftige omgeving
Al bijna 6 weken zijn de Nederlandse vrijwilligers Jasmijn Loos en Ezra Spinner aan het
werk in Kolkata. De eerste week bestond vooral uit het bezoeken van de verschillende klinieken, scholen en een aantal sloppenwijken. Daarna hebben ze zich vol gericht op het
opnieuw opstarten van het onderzoek.
“Voor onze komst in Kolkata heeft een Britse vrijwilliger 9 maanden lang gewerkt aan het ontwikkelen en
uitvoeren van een MPI-onderzoek (multidimensional
poverty index). Hij heeft 16 slums onderzocht en een
uitgebreid verslag geschreven over de behoeftes en
knelpunten in iedere sloppenwijk. Wij gaan hetzelfde
doen, maar beperken ons tot zes wijken, omdat we
hier maar drie maanden zijn. Genoeg werk te doen in
ieder geval! Het afnemen van de vragenlijsten is erg
indrukwekkend. Samen met een Indiase stagiair beJasmijn (l) en Ezra op Schiphol, klaar voor
zoeken we bewoners van de wijk thuis, waarna we ze
drie maanden vrijwilligerswerk in Kolkata tal van vragen stellen over hun leefomstandigheden.
Vaak staan ze ons zittend op de vloer of op een bed te
woord, simpelweg omdat er nergens anders plaats is.
Velen wonen met het hele gezin in een enkele kamer.
Het is werken in een heftige omgeving en daar moesten zowel wij als de Indiase stagiair flink aan wennen.
Met de uitkomsten van de MPI’s hoopt Calcutta Rescue
gerichter hulp te kunnen bieden. Zo kan er worden gekeken welke hulp het heel goed doet en welke niet en
wat de daadwerkelijke behoeftes zijn.
Wie onze belevenissen in Kolkata wil volgen, kan
terecht op Instagram, op dit adres:
https://www.instagram.com/calcuttaadventures/

Schoon drinkwater

Filters tegen giftig arseen

Mede dankzij Calcutta Rescue heeft Priya zich kunnen ontwikkelen tot topsporter

Het lijkt voor ons zo gewoon: als je dorst hebt, draai je de kraan open en vul je een glas
met schoon drinkwater. In sommige delen van India is dat heel anders. Soms moet men
kilometers lopen voor men bij een tappunt is dat schoon drinkwater levert. Vaak moet
water gefilterd worden om bijvoorbeeld vrijgemaakt te worden van arseen. Deze giftige
stof komt op een flink aantal plaatsen in hoge concentraties voor in de grond. Het grondwater neemt het op en zo komt het ongemerkt ook in het drinkwater terecht.
Bij hun bezoek aan India in oktober bezochten koning Willem Alexander en koningin
Maxima diverse waterprojecten, die door Nederland worden ondersteund. De koning pleitte
ervoor de vervuiling van het water tegen te gaan.
Calcutta Rescue kent het probleem van verontreinigd water al langer. In overleg met dorpelingen
in de omgeving van Kolkata heeft Calcutta Rescue
filters geplaatst die arseen uit het water halen en
zo arsenicumvergiftiging tegengaan. Samen met
de lokale bevolking zorgt Calcutta Rescue voor het
onderhoud.
Mede dank zij uw steun is dit een geslaagd project
en we streven ernaar meer dorpen op deze manier
Bestuurslid Henk Loos met een aantal
dorpelingen bij de filterinstallatie in Malda. te voorzien van schoon drinkwater.

Wat mij opviel…
Calcutta Rescue zendt regelmatig vrijwilligers uit naar Kolkata. Nicoletta,
een Zwitsers verpleegkundige, is een van hen. Zij werkte twee maanden
bij de Nimtale Clinic. Wij vroegen haar naar een van de zaken die haar het
meeste zijn bijgebleven.
“Dit is Gopi. Hij kwam een maand
lang naar de kliniek in Nimtala, voor
behandeling van een chronische wond.
Op de foto legt hij aan andere patiënten
uit hoe ze hun benen omhoog moeten
zetten om ‘oedeem’ te verminderen. Dit
is wanneer teveel vocht in de voeten of
benen zwelling veroorzaakt. Gopi was een
goed voorbeeld voor andere patiënten. Hij
nam de verantwoordelijkheid voor zijn gezondheid en volgde ons advies op.
Ik hou van de manier waarop patiënten soms hun ervaringen delen bij het
voorkomen of behandelen van medische problemen.”

Zusters van de Voorzienigheid:

‘Alstublieft, hier is 5000 euro’
De Zusters van de Voorzienigheid sponsoren CR al een aantal jaren. Dit jaar ging
voorzitter Jeroen van Basten Batenburg,
in Heemstede op bezoek bij de zusters,
voor een korte presentatie over de projecten die we momenteel in Kolkata hebben.
Het werd een levendige middag, met veel
vragen en het uitwisselen van ervaringen. Veel zusters hebben zelf gewerkt in
krottenwijken en weten uit eigen ervaring hoe het leven van de allerarmsten er
uitziet. Na de presentatie kreeg Jeroen uit
handen van het bestuur een cheque van
maar liefst vijfduizend euro. Een fantas- Jeroen van Basten Batenburg (grijs
colbert) krijgt een cheque van € 5000.
tisch bedrag waar we erg blij mee zijn.

Met op de achtergrond een zwaar vervuilde rivier aan de rand van de sloppenwijk Liluah
Baghar geniet een jongetje van schoon drinkwater,

