Financieel jaaroverzicht 2020
BEGROOT 2020

REALISATIE 2020

€ 75.000

€ 49.382

€ 3.950

€ 4.898

€ 71.050

€ 44.484

€ 50.000

€ 30.000

Bestedingen andere NGO’s

€ 5.000

€ 5.000

Vergoeding vrijwilligers India

€ 1.000

€-

€ 56.000

€ 35.000

BEGROTING 2021

REALISATIE TOT 13-05-2021

€ 54.000

€ 23.881

Totaal inkomsten (donaties)
Totaal kosten
Netto inkomsten
BESTEDINGEN

Stichting Klaverblad stimuleert gendergelijkheid

Oog voor gelijke kansen
Onderwijs is dé manier om kansarme kinderen een beter leven te
geven. Hiervoor is het van belang dat niet alleen goed onderwijs beschikbaar is, maar dat Calcutta Rescue een goede band onderhoudt
met de kinderen en de ouders.
Sinds twee jaar is er een sociaal werker in dienst die met ouders en
kinderen contact houdt. Een speciaal programma geeft meisjes extra
aandacht en een steuntje in de rug. Dit programma wordt door een
Indiase sponsor gefinancierd.
Met fondsen van de Nederlandse Klaverblad stichting wordt in Kolkata
een programma ontwikkeld waarbij ook de jongens extra aandacht
krijgen. Het doel is dat deze jongens opgroeien in een maatschappij
waarin het normaal is dat vrouwen gelijke rechten hebben. Het programma waarvoor een manlijke sociaal werker is aangesteld, gaat met
de jongens in gesprek over gelijke kansen en rechten voor jongens en
meisjes. Op deze manier kunnen de jongens zonder vooroordelen opgroeien tot mannen die vrouwen als gelijkwaardig behandelen. Het
programma is net gestart en loopt drie jaar.

Donoren bedankt!

Regelmatig ontvangen wij donaties op onze bankrekening, waarbij
uitsluitend een naam is vermeld.
Dat maakt het heel lastig om de
gulle gever persoonlijk te bedanken. Daarom doen we het op deze
plaats. Aan alle donateurs: hartelijk dank voor uw steun in de vorm
van een financiële bijdrage. Wees
ervan verzekerd dat elke euro heel
goed terechtkomt!

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.

Bestedingen CR India

Totaal bestedingen

Totaal inkomsten (donaties)

VERSC H IJ NT 2 X PER JA AR | JA ARGANG 30 | J U LI 2021

Al 30 jaar zit Calcutta rescue op een gemiddeld kostenniveau van ca. 5%. Dit zijn voornamelijk de
kosten van de nieuwsbrief. We verwachten in 2021 dit lage kostenniveau aan te kunnen houden.

Vanwege de hoge kosten had Calcutta Rescue Nederland zich tot dusver niet geregistreerd
bij het Centraal Bureau Fondsenwerving. Inmiddels zijn de kosten voor registratie voor
kleine goede doelen aanzienlijk verlaagd en heeft het bestuur besloten om Calcutta
Rescue Nederland aan te melden bij het Centraal Bureau Fondsenwerving.

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
Telefoon 06-188 191 21 | 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.

Corona houdt Calcutta
Rescue in de greep!
Terwijl in Nederland de pandemie op haar retour lijkt, is de corona-situatie in Kolkata ernstiger dan ooit. In mei werden dagelijks zo’n 350.000
besmettingen geregistreerd. De inwoners van de stad zijn radeloos. De
ziekenhuizen kunnen de drukte niet aan. Er is tekort aan medicijnen,
zuurstof en beademingsapparatuur. Er is zelfs niet genoeg hout om
de doden te cremeren. De gevolgen voor het werk van Calcutta Rescue
zijn enorm. Een team van gezondheidswerkers van Calcutta Rescue
is dagelijks op pad om in de sloppenwijken mensen met symptomen
van Covid-19 te lokaliseren en medische hulp te bieden. Een Quick response team is opgezet om de allerarmsten ondanks de lockdown toch
van de noodzakelijke levensbehoeften te voorzien. Dit team staat 24/7
paraat. Fysiek lesgeven kan niet, daarom wordt geprobeerd de leerlingen van de scholen van Calcutta Rescue zoveel mogelijk digitaal
te bereiken. Deze noodhulp is heel kostbaar en er is veel geld nodig!
Dokter Jack Preger doet een oproep in deze nieuwsbrief om
Calcutta Rescue te blijven ondersteunen. Via de onderstaande QR code
kunt u via onze website doneren. Rechtstreeks kan ook, op rekening
nummer NL87 INGB 0000 642340
o.v.v. Extra Covid Steun. Inmiddels is er
al meer dan 7000 euro aan Extra Covid
Steun opgehaald. Calcutta Rescue Nederland zorgt ervoor dat uw donatie wordt
in juli wordt verdubbeld door de Barclays
bank in Engeland.
Jeroen van Basten Batenburg

Voorzitter

Sponsor fietstocht: 4500 euro opgehaald

Oproep van Dr. Jack Preger

Henk Loos, één van de Nederlandse bestuursleden, is met een groepje vrienden in drie dagen
van Eindhoven naar Maastricht gefietst. Doel: geld inzamelen voor het project Education on
wheels, waarbij kinderen in Kolkata ondanks de corona-pandemie onderwijs krijgen in een
bus. Een broodnodig project, omdat de scholen in de stad al meer dan een jaar gesloten zijn.
De fietstocht had aanvankelijk meer het karakter van een Elfstedentocht, vanwege de barre
weersomstandigheden, maar dat weerhield de vier mannen er niet van om door te zetten,
voor het goede doel. Henk is al 25 jaar bestuurslid van Calcutta Rescue en weet uit de eerste
hand dat er hulp nodig is in ontwikkelingslanden zoals India. Hans Verdonschot, Robert van
Ballegooijen en Erick Branderhorst zijn echte Calcutta Rescue ambassadeurs en steunen onze
organisatie al vele jaren. In totaal hebben deze helden 4500 euro opgehaald met hun actie.

Beste vrienden,
Door de jaren heen heeft uw hulp ons in staat gesteld om ons werk in Kolkata te ontwikkelen op een wijze waarop we dankbaar en trots kunnen zijn.
We zijn in 1980 gestart met het verstrekken van gratis vitale medische zorg
en medicijnen aan de allerarmsten. Maar sindsdien hebben we hebben nog
nooit te maken gehad met zoiets als de huidige Covid-crisis. Elf van onze
medewerkers zijn tot nu toe besmet, van wie er één is overleden. Twee van
de bestuursleden in Kolkata hebben familieleden verloren, drie hebben het
virus opgelopen en één van hen is helaas overleden. Het virus is wijdverbreid op alle niveaus in Kolkata, en de herhaalde lockdowns hebben het voor
velen onmogelijk gemaakt om de kost te verdienen. We hebben op grote
schaal voedselpakketten uitgedeeld in de sloppenwijken en medicijnen bezorgd aan de ziekste patiënten. Onze scholen zijn gesloten, maar we hebben
smartphones uitgedeeld, zodat al onze leerlingen online les konden krijgen.

Tweede epidemie

Zwarte schimmel

In 2019 ging ik met pensioen. Op mijn negentigste verjaardag vorig jaar is
een fondsenwervingsactie georganiseerd. De respons was geweldig en de
Barclays bank heeft het ingezamelde bedrag verdubbeld. Er is nu een tweede
actie georganiseerd vanwege de enorme nood in Kolkata, en opnieuw verdubbelt de Barclays bank alle donaties.

Moge God u allen zegenen!

FOTO DEREK HENDERSON

Door onze donateurs zijn veel levens
gered gedurende de afgelopen 40
jaar en ik weet zeker dat u ons ook
wilt helpen bij deze huidige tragedie.

Naast de corona-pandemie kampt India nu met een tweede gevaarlijke epidemie, die
van ‘zwarte schimmel’ bij herstelde Covid-patiënten. Onbehandelde diabetes en het gebruik van een steroïde ontstekingsremmer worden ervan verdacht bij te dragen aan de
plotselinge uitbraak.

Jack

Schone handen in
Dakshineswar
Om ziekte in sloppenwijk Dakshineswar tegen te gaan, zijn in de wijk zes plekken gecreëerd waar de inwoners hun handen kunnen wassen.
Inwoners van de sloppenwijk Dakshineswar
kunnen voor het eerst vlakbij huis hun handen
wassen. In maart werden in de sloppenwijk
Dakshineswar zes handenwasstations officieel geopend. Elk station heeft drie bassins en
een eigen watertank. De zes handenwasplekken zijn rond de sloppenwijk geplaatst zodat
ze voor iedereen gemakkelijk bereikbaar zijn.
Zeep wordt gratis verstrekt en er is gezondheidsvoorlichting om het belang van hygiëne
te benadrukken. Het project is de jongste verbetering in de wijk door Calcutta Rescue, dat
in 2018 al voor schoon drinkwater heeft gezorgd en toiletten heeft geïnstalleerd. Calcutta
Rescue zet zich al heel lang in voor toegang tot
schoon water in de sloppenwijken

De steroïden zorgen voor een verminderde immuunrespons en dit bovenop een verminderd
vermogen, veroorzaakt door Covid-19, om de schimmel op een natuurlijke wijze te verwijderen. De schimmelinfectie zelf is niet besmettelijk. Hoewel de schimmelsporen wit zijn,
dankt de infectie zijn naam aan de donkere verkleuring die ze veroorzaakt op de huid.
Zwarte schimmel kan onder andere de neus, ogen, longen en hersens aantasten en de
dood tot gevolg hebben. De schimmels breken over het algemeen plantaardig materiaal
af, zoals groenten en fruit. Het is te behandelen met antischimmelmedicatie, maar daar
is nu een tekort aan in India. Zonder behandeling overlijdt 80 tot 90% van de besmette
patiënten. Wie wel wordt behandeld, heeft een veel grotere kans om te overleven. Toch
sterft van hen ook nog 30 tot 40%. En veel mensen die pas laat naar een arts gaan raken
ernstig verminkt.

Prijs voor Calcutta Rescue
Calcutta Rescue heeft opnieuw een onderscheiding gekregen voor zijn bijzondere inzet voor de allerarmsten tijdens de corona-pandemie.
Het gaat om de prestigieuze Ladies
night Study Group Charitable Trust
annual award 2020. De Ladies Study
Group is opgericht in 1966 met het
doel vrouwen een platform te geven
om hun talenten te laten zien en hen
aan te moedigen deel te nemen en
meer maatschappelijke kwesties te
bespreken. Calcutta Rescue werd gekozen uit tientallen NGO’s in WestBengalen. Er was waardering voor de
wijze waarop medicatie bij patiënten
werd geleverd en onderwijs digitaal
en via andere wegen bij de kinderen
kon komen.

Onderzoek Covid in de sloppenwijken

Gevolgen zijn zeer ernstig

De corona-pandemie heeft ernstige gevolgen voor het leven van de armsten in Kolkata.
Dat blijkt uit een onderzoek van Calcutta Rescue onder inwoners van tien sloppenwijken.

proberen te houden door bezittingen te verkopen en te bezuinigen op de
voedselconsumptie.

Bijna twee derde van de sloppenwijkbewoners (60%)
in Kolkata lijdt aan ernstige voedselonzekerheid en
een derde van de jongeren heeft het onderwijs voortijdig verlaten.
Dat is de verschrikkelijke impact van het eerste jaar
van de Covid-crisis volgens een onderzoek van Calcutta Rescue, waarbij tussen februari en april 2021
negentig inwoners van tien sloppenwijken telefonisch werden geïnterviewd - voordat de tweede,
meer dodelijke, golf van Covid-19 de stad trof.
Veel van de geinterviewden hadden hun baan verloren als gevolg van de lockdown van vorig jaar of verdienden minder dan voorheen, en tweederde van de
ondervraagden zei dat ze nu moeite hadden om in
hun dagelijkse behoeften te voorzien. Dit sluit aan
op andere onderzoeken die in India zijn gedaan. Die
laten zien dat huishoudens het hoofd boven water

Voedsel uitdelen

Positief was dat er een hoge mate van bewustzijn is over Covid en de symptomen ervan en bijna alle deelnemers zeiden dat ze Covid-regels volgden, zoals
afstand houden, een mondkapje dragen en handen wassen. Zesendertig deelnemers zeiden dat ze een vaccin aangeboden hebben gekregen, maar slechts
vijf van hen waren ook daadwerkelijk gevaccineerd.
Met het onderzoek wilde Calcutta Rescue de situatie in de gemeenschappen
waar ze werkt beter begrijpen, om zo de beperkte middelen in te zetten waar ze
het meest nodig zijn. Nu de stad weer op slot zit en er zo weinig sloppenwijkbewoners zijn gevaccineerd, bestaat de angst dat de tweede Covid-golf nog veel
meer inwoners dodelijk zal treffen en het leven nog moeilijker zal maken voor
honderdduizenden mensen die al moeite hebben om de eindjes aan elkaar te
knopen. Calcutta Rescue gaat door met het uitdelen van noodvoedselrantsoenen (maar weinig mensen krijgen voedselhulp van de overheid). Daarnaast is CR
dagelijks in de wijken om de mensen bij te staan die Corona-klachten hebben.
We ondersteunen ze met de meest gebruikte medicijnen en het Quick Response
Team zorgt voor de toegang in een ziekenhuis

