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Voorwoord
2021 was voor Calcutta Rescue Nederland een bijzonder jaar. Bijzonder omdat de contacten met
bestuursleden en donateurs voornamelijk digitaal verliepen. Corona stond niet alleen centraal in
Nederland, maar ook voor het tweede jaar in Kolkata en omgeving. In 2021 vielen er opnieuw vele
slachtoffers door deze infectieziekte. De structurele hulp die we al jaren leveren, heeft voor een deel
plaats gemaakt voor noodhulp. Mensen konden niet meer naar de straatklinieken en de scholen
komen. De oproep aan donateurs was nu om geld te doneren voor o.a. voedselpakketten en
beschermende kleding die door Calcutta Rescue India werden verstrekt. Wereldwijd kwamen er
acties op gang om vooral in kwetsbare landen als India noodhulp te verlenen en
vaccinatieprogramma’s uit te voeren.
Het wereldwijde Corona probleem had niet alleen in Nederland veel aandacht nodig. Juist in landen
als India werden met name arme mensen de dupe en zij overleden in grote getale. Calcutta Rescue
India had niet de middelen om z’n grote klap op te vangen. De Nederlandse en andere buitenlandse
supportgroepen organiseerden acties om geld bijeen te brengen om de kosten ter bestrijding van
deze pandemie te kunnen betalen.
Er werden voettochten georganiseerd en beschermende middelen gedoneerd aan Calcutta Rescue.
Nog nooit behaalde CR Nederland in een jaar zo’n grote opbrengst, te weten bijna € 110.000. We
hebben via filmpjes en verhalen gezien dat het geld op de juiste plek terecht is gekomen. Ook
Indiase donateurs en overheidsinstanties hebben gebruik
gemaakt van de logistiek van CR India om voedselpakketten en
medicijnen op de juiste plaats terecht te laten komen. Helaas
overleden ook Calcutta Rescue medewerkers in Kolkata aan het
virus.
Naresh Sarkar trad in 1999 in dienst bij Calcutta Rescue als
algemeen hulpverlener. Eerst werkte hij in Belgachia en stapte
daarna over naar de Calcutta Rescue Urban DOTS-kliniek. Hij
was een aimabele man en werkte graag voor Calcutta Rescue.
Hij was vriendelijk tegen iedereen en nam zijn werk zeer serieus.
Hij stierf hij op 1 juli op 64-jarige leeftijd nog voordat in het
ziekenhuis kon worden opgenomen. Hij liet zijn vrouw en een
kleinkind achter.

Naresh Sarkar

Calcutta Rescue Nederland bestond in 2021 al weer 31 jaar. Maar liefst 32 jaar geleden fietste ik van
Noord naar Zuid India en kwam ik in aanraking met Dr. Jack Preger. Het was en is zijn levenswerk op
te komen voor de allerarmsten in Kolkata en omgeving. Hij woont inmiddels in Engeland en is vorig
jaar 91 geworden. Ik werd geraakt door zijn missie iets te kunnen betekenen voor de
minderbedeelden in deze wereld.
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Hij vroeg mij in Nederland een supportgroep op te richten en
vanaf die tijd hebben wij Calcutta Rescue India financieel kunnen
ondersteunen, vrijwilligers kunnen uitzenden en hebben zij
gebruik kunnen maken van onze expertise om de kwaliteit van
zorg te kunnen verhogen.
In 2021 liet Calcutta Rescue Nederland zich toetsen door het
centraal bureau fondsenwerving. Met trots kunnen wij melden
dat we er in geslaagd zijn een officiële erkenning te krijgen voor
Dokter Jack Preger
het beleid dat we uitvoeren en de wijze waarop wij het geld in
Kolkata besteden. De aanvraag was een uitdaging omdat
vergaderingen en overleggen voornamelijk digitaal zijn gevoerd
Dit jaarverslag over 2021 gaat over de Nederlandse stichting die Calcutta Rescue in India
ondersteunt. In 2021 zijn 140 Indiase medewerkers aan het werk voor de organisatie. In Europa en
daarbuiten ondersteunen honderden vrijwilligers de organisatie. In 2021 gaven weer veel donateurs
ons het vertrouwen dat we met onze organisatie een verschil maken. Wij zijn alle donateurs,
mensen die acties op touw hebben gezet en anderen die spontaan geld hebben gegeven of
overgemaakt, enorm dankbaar dat wij in 2021 een flinke bijdrage hebben kunnen leveren om de
allerarmsten in Kolkata te ondersteunen tijdens deze zware tijd.
In dit jaarverslag leggen we verantwoording af over onze activiteiten.
Calcutta Rescue Nederland bestaat alleen maar met de inzet van mijn mede bestuursleden en alle
trouwe donateurs en vrijwilligers. Hen wil ik dan opnieuw bedanken voor hun inzet, want zonder
hen was dit nooit gelukt!

Jeroen van Basten Batenburg.
voorzitter Calcutta Rescue Nederland
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Jaarverslag 2021 – Algemene toelichting
1. Activiteiten
Calcutta Rescue Nederland zorgt voor fondsenwerving ten behoeve van de gestelde doelen en
ondersteunt Calcutta Rescue in India waar nodig met expertise en capaciteit in de vorm van
vrijwilligers.

2. Algemene grondslagen
2.1 Algemeen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de richtlijn voor fondsenwervende instellingen
zoals die door de Raad van de jaarverslaggeving is gepubliceerd (richtlijn 650).

2.2 Liquide middelen
Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. De liquide middelen staan ter vrije
beschikking aan de stichting.

2.3 Reserves en fondsen
Algemene reserve:
Het bedrag van de algemene reserve laat zien het verschil tussen de bezittingen en de schulden. Dit
bedrag is vrij beschikbaar voor het bestuur maar moet uiteindelijk aan de doelstellingen worden
besteed.

2.4 Bestemmingsfondsen
Wanneer door derden aan een deel van de middelen een specifieke besteding is gegeven, dient dit
deel aangemerkt te worden als “bestemmingsfonds”. In dit geval heeft niet het bestuur van de
stichting maar de gever een bestemming aan de middelen gegeven. De bestemmingsfondsen
bestaan uit geoormerkte baten die nog niet volledig aan de geoormerkte doelstellingen zijn besteed
(waaronder fondsen op naam).
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Algemeen jaarverslag 2021
1. Vrijwilligers in Kolkata
In 2021 zijn geen vrijwilligers in Kolkata geweest. Door de situatie rond het coronavirus was het niet
mogelijk voor vrijwilligers om naar Kolkata te gaan.

2. Bestuur
In 2021 kwam het bestuur vier keer online bij elkaar. In deze bestuursvergaderingen komen
ontwikkelingen binnen Calcutta Rescue India aan de orde. Verder worden projecten besproken die
we vanuit Nederland ondersteunen, de financiële situatie van Calcutta Rescue Nederland en hoe
meer fondsen worden geworven.
Arda de Mol trad tussentijds aan als bestuurslid met aandacht voor de
handicrafts.
Volgens het rooster van aftreden waren drie bestuursleden aftredend en
werden alle drie herbenoemd. Dit waren Henk Loos (penningmeester),
Esther Sulkers (projecten) en Jasmijn Loos (algemeen bestuurslid).
Arda de Mol

In 2021 namen verschillende bestuursleden deel aan internationale online vergaderingen (Calcutta
Rescue India en verschillende supportgroepen in Europa en Noord Amerika). Vier bestuursleden
participeerden in internationale overleggroepen over diverse onderwerpen.
Het adressenbestand met gegevens van vrijwilligers en donateurs is doorgelicht en aangepast. Twee
nieuwsbrieven werden uitgegeven. Het merendeel van de donateurs ontving een digitale versie.
Tussendoor werden nog twee korte digitale nieuwsupdates verzonden naar alle vrijwilligers en
donateurs.
Opnieuw is energie gestoken in nieuwe vormen op sponsors te interesseren in ondersteuning van
Calcutta Rescue Nederland.

Gera Clarkson
Secretaris
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3. Projecten
In 2005 is Calcutta Rescue Nederland begonnen met het op projectmatige basis ondersteunen van
diverse projecten in Kolkata en omgeving. Voor het grootste deel zijn dit projecten van Calcutta
Rescue in India, maar Calcutta Rescue Nederland staat ook open voor het ondersteunen van andere
organisaties die actief zijn in West-Bengalen en aan onze doelstellingen voldoen. Regelmatig
ontvangen wij verslaglegging over de voortgang en de financiële status van de projecten. Daarnaast
zijn er vrijwilligers en/of bestuursleden die de projecten bezoeken en hierover terugkoppeling geven.

3.1 De projecten die door Calcutta Rescue Nederland worden ondersteund
Het lepraproject en de Foot Wear Workshop – Calcutta Rescue India
Lepra is een besmettelijke ziekte met grote gevolgen. De leprabacterie (overgedragen door hoesten
en niezen) tast de zenuwuiteinden aan, met als gevolg dat er verlammingen kunnen ontstaan en
handen en voeten gevoelloos raken. Wondjes blijven onopgemerkt en groeien makkelijk uit tot grote
zweren. Grote wonden, infecties en ernstige verminkingen zoals klauwhanden of stompvoeten zijn
het gevolg. Ook kan blindheid optreden. De ziekte heeft grote maatschappelijke, economische en
emotionele impact. Uit angst voor besmetting worden patiënten met lepra vaak uitgestoten door
familie en maatschappij. Ook krijgen mensen met lepra moeilijker werk. Verlies van
werkgelegenheid is tevens het gevolg van handicaps, die voortvloeien uit geen of late behandeling
van de ziekte.
Ofschoon de prevalentie van lepra wereldwijd daalt komt de ziekte nog steeds voor, met name in
India waar 60% van het aantal nieuwe gevallen wereldwijd wordt geconstateerd (WHO, 2016). The
leprosy division van het ministerie van gezondheid in India rapporteerde in 2021 65.147 nieuwe
gevallen van lepra. Door de Corona pandemie zijn minder nieuwe gevallen van lepra
gediagnosticeerd dan in de afgelopen jaren. De ziekte treft vooral de allerarmsten, die door hun
slechte levensomstandigheden vaak ook een zeer verminderde weerstand hebben. Calcutta Rescue
biedt al sinds 1979 zorg aan deze groep.
Het doel van het lepra project betreft zowel het diagnosticeren als het behandelen van patiënten.
Daarnaast wordt aandacht besteed aan het vergroten van de weerbaarheid van de mensen met
lepra. Potentiële nieuwe patiënten worden verwezen naar regeringsziekenhuizen voor definitieve
diagnostiek waarna behandeling volgt in de Nimtala kliniek die gerund wordt door Calcutta Rescue.
In de kliniek van Calcutta Rescue wordt medische zorg, wondverzorging en fysiotherapie geboden.
Patiënten met ingewikkelde wonden of verminkingen die plastische of reconstructieve chirurgie
behoeven, worden doorverwezen naar andere zorginstanties. De kosten van deze zorg worden door
Calcutta Rescue vergoed. Reeds behandelde patiënten blijven onder controle om eventuele
terugkeer van de ziekte tijdig te kunnen detecteren.
Naast (para) medische zorg geeft Calcutta Rescue ook aanvullende hulp. Dit betreft het verschaffen
van hulpmiddelen (rolstoelen, krukken), het bieden van financiële en materiële ondersteuning aan
patiënten die door de ziekte geen of onvoldoende inkomen kunnen verwerven, voeding,
voedingssupplementen, wasmiddel, plastic zeilen om onder te schuilen en kleding. Ook worden de
vervoerskosten van en naar de kliniek betaald. Een belangrijke focus van het project ligt op
voorlichting om patiënten bewust te maken van wat zij zelf kunnen doen om hun lichaam in goede
conditie te houden.
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Op dit moment zijn er 118 patiënten met lepra in behandeling bij Calcutta Rescue. In boekjaar 2021
kwamen er geen nieuwe patiënten met lepra bij. De zorg voor mensen met lepra vindt gedurende 3
dagen per week plaats in de Nimtala kliniek. Voorheen was dat in de Chitpur kliniek maar deze
kliniek is in 2021 gesloten. Naast het standaardaanbod waren voor de patiënten van het
lepraprogramma tevens voedselpakketten beschikbaar. Deze voedselpakketten bevatten basis
ingrediënten zoals rijst, meel en olie. Veel van deze patiënten zijn bedelaars. Voor hen was
voedselschaarste dus een groot probleem tijdens de pandemie.

Voor wondbehandeling

Na behandeling huidige conditie van wond

Het Disability project – Calcutta Rescue India
In India leven relatief veel kinderen, met name kinderen uit arme gezinnen, met een handicap.
Diverse omstandigheden zoals ondervoeding, slechte leefomstandigheden, vervuiling en een
beperkte toegang tot gezondheidszorg dragen ertoe bij dat armoede leidt tot een grotere kans op
een handicap. Door de combinatie van armoede en handicap hebben deze kinderen “dubbel pech”.
Schaamte, bijgeloof (de overtuiging dat het hebben van een handicap het gevolg is van karma) en
machteloosheid leiden ertoe dat kinderen met een handicap en hun ouders anderen mijden of
worden uitgestoten. Huiselijk geweld en het ontbreken van steun van de vaders komt in deze
gezinnen relatief vaak voor. Hierdoor leven de kinderen en hun moeders vaak in een isolement.
Calcutta Rescue zet zich in voor deze groep door het bieden van medische zorg, therapeutische
ondersteuning (fysiotherapie, logopedie, ergotherapie, danstherapie) en het verschaffen van
technische hulpmiddelen zoals rolstoelen, rollators en gehoorapparaten. Ook bestaat de
mogelijkheid van counseling en ondersteuning bij werk. Op dit moment biedt het Disability Program
zorg en ondersteuning aan 120 mensen (volwassenen en kinderen) met een handicap.
Er is veel aandacht voor empowerment, zowel voor de kinderen (en hun ouders) als voor
volwassenen met een handicap. Zo ziet Calcutta Rescue het als haar taak om de mensen met een
handicap bewust te maken van de mogelijkheden die ze (naast hun handicap) tot hun beschikking
hebben. In dit kader worden er voor de kinderen allerlei activiteiten georganiseerd gericht op het “in
het licht zetten” van hun kwaliteiten. Zo worden er allerlei vormen van wedstrijden georganiseerd
waarin kinderen (eventueel met ondersteuning) hun kwaliteiten kunnen laten zien. In aanvulling op
het bovenstaande activiteiten besteed Calcutta Rescue ook aandacht aan emancipatie van mensen
met een handicap. Zo worden de patiënten geïnformeerd over hun rechten en wordt er met hen
gezocht naar mogelijkheden om vooroordelen en discriminatie te bestrijden. Om haar doelstellingen
te verwezenlijken werkt Calcutta Rescue samen met andere organisaties.
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Tijdens de Corona-pandemie van de afgelopen twee jaar werden de therapieën (fysiotherapie,
logopedie, art & dance therapie) en speciaal onderwijs online aangeboden. Ongeveer de helft van de
deelnemers aan het Disability Program nam deel aan het online programma.
De therapiesessies werden in groepsverband (vijf tot acht kinderen per sessie) aangeboden. Veelal
namen de ouders ook deel aan de sessie. De sessie duurde gemiddeld 20 minuten waarna
oefeningen werden aangeboden die de kinderen samen met hun ouders tussen de therapiesessies
konden doen. Deze oefeningen waren gericht op het verbeteren van de communicatie,
schoolvaardigheden en de motoriek zoals schoonmaken van groenten, was opvouwen etc. Qua
lesmethoden werd er gebruik gemaakt van storytelling, video’s, PowerPointpresentaties en
verschillende Teaching & Learning Materials. Met betrekking tot fysiotherapie en logopedie kregen
de ouders online instructie over welke oefeningen ze hun kind het beste konden aanbieden. Het
voordeel van deze methode is dat ouders nu beter in staat zijn om kun kinderen te begeleiden bij het
uitvoeren van de oefeningen in de thuissituatie.
Tot verrassing van Calcutta Rescue werd dit online aanbod met enthousiasme ontvangen door de
kinderen en hun ouders. Smartphones en databundels weren aangeboden aan de gezinnen die dit
niet konden bekostigen. Daarnaast werden de volgende verbeteringen waargenomen:
- Bij de kinderen werd een aanzienlijke afname in de mate van hyperactiviteit en probleem
gedrag waargenomen. Daarnaast had deze manier van therapieaanbod een positieve impact
op: de zelfstandigheid van de kinderen, therapie effect en participatie in het programma.
- De betrokkenheid van de ouders van het programma heeft ertoe geleid dat de ouders nu
sterk gemotiveerd zijn om met de leerkrachten in het special education program samen te
werken. Ook staan ze open voor advies hoe ze het beste met hun kinderen om kunnen gaan.
Op dit moment worden de offline therapiesessies geleidelijk weer hervat. Calcutta Rescue is van
plan om de therapiesessies in de toekomst in hybride vorm aan te bieden (combinatie on- & offline
sessies). Hierbij voorziet Calcutta Rescue wel een aantal mogelijke problemen: de kosten van
databundels zijn soms hoog; veel kinderen zijn niet in staat om zonder hulp van hun ouders een
smartphone te bedienen. Daarnaast is face-to-face contact bij deze groep erg belangrijk. Daarom
zullen de offline sessies zoveel mogelijk doorgang vinden.
Succes story
Tohidur was een extreem hyperactief kind en had gedragsproblemen. Sinds de start van de
online lessen zijn er veel veranderingen in zijn gedrag waargenomen. Voorheen werkte hij niet
mee toen het onderwijs nog offline werd aangeboden. Nu volgt hij zelfstandig online lessen,
maar heeft hij wat ondersteuning nodig op academisch gebied. In het begin van de online sessies
was hij niet actief aanwezig maar nu komt hij graag voor de camera. Hij gaat per les vooruit.
In het kader van bewustwording werd op 3 december een event georganiseerd in het kader van de
jaarlijkse dag van mensen met een handicap. Het thema van 2021 was “leiderschap en participatie
van mensen met een handicap” met als doel stappen te zetten in de richting van een inclusieve,
toegankelijke en duurzame post-Covid-19 wereld. Dit jaar werden de kansen en belemmeringen van
mensen met een handicap in de context van de wereldwijde pandemie besproken. Er was een
cultureel programma waarin mensen met een handicap verschillende kunstuitingen lieten zien.
Daarnaast verzorgden leerlingen van Calcutta Rescue presentaties op het gebied van dans, yoga,
zang en poëzie. Er werden prijzen uitgereikt en er waren drankjes en hapjes.
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De Boarding School – Calcutta Rescue India
Ook dit jaar heeft Calcutta Rescue Nederland negen van de 18 kinderen gesponsord die deelnemen
aan het zogenaamde Boarding School Programma. De overige negen kinderen werden gesponsord
door individuen en een Indiase reisorganisatie (Heritage River Journeys). Het betreft kinderen van
onder andere eenoudergezinnen die in een erg onveilige omgeving leven. Als gevolg van deze
omstandigheden hebben de kinderen een leerachterstand opgelopen. Door de kinderen onder te
brengen op verschillende boarding schools beoogt Calcutta Rescue de kinderen een geschikte
leeromgeving te bieden zodat het gestagneerde leerproces weer op gang gebracht kan worden.
Naast klassikale scholing krijgen de kinderen bijles. Voor kinderen met motivatieproblemen is er
begeleiding door een schoolpsycholoog. Tevens worden er huisbezoeken verricht en gesprekken
met de ouders gevoerd om schooluitval te voorkomen.
Gedurende de twee jaar durende corona pandemie waren de boarding schools gesloten. Gedurende
deze periodes namen de kinderen van het boarding school programma deel aan het online les
aanbod (Education on Wheels) van Calcutta Rescue. De oudere leerlingen (klas vier en hoger)
hadden op basis van een rouleringssysteem tevens de mogelijkheid om fysiek les te krijgen op één
van de scholen van Calcutta Rescue. De ouders van de leerlingen konden deelnemen aan counseling
sessions (over verschillende onderwerpen) die door Calcutta Rescue werden aangeboden.
Voor leerlingen met studie- of motivatieproblemen waren motiverende counselling sessions met de
psycholoog van Calcutta Rescue beschikbaar. Bij leerlingen met een hoge kans op schooluitval
werden huisbezoeken gedaan door de leerkracht en de school maatschappelijk werker. Tijdens deze
bezoeken werden de ouders van de leerlingen bewust gemaakt van het belang van onderwijs en
regelmatig (online) schoolbezoek.
Vocational Training- Calcutta Rescue India
Om de kans op betaald werk van oud studenten en patiënten van Calcutta Rescue te vergroten, heeft
Calcutta Rescue gedurende de afgelopen jaren geïnvesteerd in beroepsonderwijs. In dat kader wordt
samengewerkt met andere instituten die beroepsopleidingen verzorgen. Dit om een breed aanbod
van opleidingen aan te kunnen bieden.
In 2021 betrof het aantal deelnemers aan het Vocational Training programma 25 studenten (in 2020
namen twaalf studenten deel aan het programma). Voorbeelden van programma’s waar studenten
aan deel hebben genomen zijn:
-

airconditioning and repairing (duur een jaar);
Office en internet (duur zes maanden);
computer hardware technicus (duur zes maanden);
boekhouden (duur elf maanden).

Als onderdeel van het programma worden workshops en motivational sessions door bedrijven en
succesvolle oud studenten georganiseerd. Stages en werkbezoeken hebben tot doel de studenten
een realistisch beeld te verschaffen van hun latere werksituatie. Calcutta Rescue vindt het
Vocational Training programma erg belangrijk. De begunstigden van het programma betreft
namelijk een erg kwetsbare groep binnen de Calcutta Rescue populatie.
Handicrafts programma – Calcutta Rescue India
Het Handicrafts programma van Calcutta Rescue was aanvankelijk gericht op het maken van kleding
voor patiënten. In de loop van de jaren zijn er veel meer producten bijgekomen die ook in de
verkoop worden aangeboden. Momenteel bestaat het assortiment van het Handicraft programma
uit meer dan 80 artikelen waar onder handgemaakt borduurwerk van hoge kwaliteit en kleding en
Calcutta Rescue Nederland – Jaarverslag 2021
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schooluniformen voor andere Calcutta Rescue-projecten. De werknemers zijn voornamelijk expatiënten, voortijdig schoolverlaters, weduwen of vrouwen die te ziek zijn om regulier werk te
vinden en kansarmen op het platteland. Het Handicraft programma van Calcutta Rescue biedt deze
doelgroep een opleiding en een behoorlijk inkomen.
Van een project met een aanvankelijk beperkte omvang heeft het
Handicraft programma in de loop van de tijd een enorme
ontwikkeling doorgemaakt. Er zijn diverse nieuwe producten
ontwikkeld zoals hand geborduurde kussenslopen, mondkapjes,
yogatassen, manden van gerecycled materiaal en meer. Het
Handicrafts programma is nu een op zichzelf staand programma dat
door Fair Trade Forum India is geaccrediteerd en fairtradehandwerkproducten verkoopt in Kolkata en de rest van de wereld.

Op dit moment werken in het Handicraft programma tien vaste medewerkers en 20 flexwerkers uit
rurale gebieden die vanuit huis werken. Een groot deel van de doelgroep van Calcutta Rescue is
tijdens de lockdown periode in 2020 werkeloos geworden. Om de gevolgen van de Coronapandemie op te vangen, is in januari 2021 het “Restoration of Livelihood Project” gestart. Het project
is gestoeld op de visie dat training, productie en handel van de handicraft producten de beste manier
is om door deze moeilijke tijd heen te komen. Het Restoration of Livelihood Project richt zich met
name op vrouwen die hun gezin moeten onderhouden of hulp nodig hebben bij het werken als
zelfstandige. In het kader van dit project worden vrouwen getraind in handwerk-textiele
vaardigheden. In het totaal hebben zo’n 60 vrouwen aan het programma deelgenomen.
Deelnemers die de training met succes hebben doorlopen krijgen een certificaat en een nieuwe
naaimachine. Op deze manier worden ze in staat gesteld om in hun eigen levensonderhoud te
voorzien.

Nieuwe handicrafts

In het boekjaar 2021-2022 was de verkoop van de producten van het handicrafts programma op de
buitenlandse markt veelbelovend. De lockdown in Kolkata van mei 2020 tot juni 2021 heeft er echter
toe geleid dat de verkoop op de binnenlandse markt drastisch is gedaald. Echter, met de toepassing
van gerichte marketting strategieën zijn de verwachtingen voor 2022-2023 positief.
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Enkele strategieën die zullen worden toegepast:
- Samenwerking met partners die handwerk verkopen in Kolkata, India en in het buitenland
- Innovatie van nieuwe producten op basis van feedback en vraag van klanten;
- Verlaging van de prijzen door af te zien van winst om te concurreren met de markt;
- Speler worden in de productieruimte van gerecycled, fairtrade handwerk.
Succes story
Manika Patro woont in een piepklein gehuurd kamertje in de buurt van Park Circus Tiljala met
haar bejaarde vader en schoonmoeder, haar zesjarige dochtertje en haar man. Haar man Bijoy
werkte als elektricien in een kleinschalige tassenfabriek en verdiende elke maand een gering
inkomen. Maar tijdens de Covid-lockdown in maart 2020 stopte die inkomensinstroom toen hij
zijn baan verloor.
Toen Bijoy na het opheffen van de lockdown geen baan kon vinden, besloot Manika een manier
te vinden om zzp-er te worden. Toen haar vriendin haar vertelde dat het Restoring Livelihoods
Project van Calcutta Rescue Handicrafts hen gratis zou trainen in kleermaken en borduren, zag ze
haar kans. Manika wilde altijd al een klein bedrijfje voor zichzelf opzetten. Ze hield van haar
borduurlessen op school en beheerst alle soorten borduurstijlen goed.
Calcutta Rescue Handicraft leverde Manika een naaimachine waarmee ze haar eigen bedrijf kon
starten. Op de vraag giechelt Manika en zegt: “Ik had op school leren borduren en babykleertjes
naaien in de werkleerklas. Die lessen hebben me geholpen om hier snel lessen op te pikken.
Onze leraren hier zijn erg behulpzaam en vriendelijk”.
-

The link of the success story of Monika Sumitra Patro from 1st session (she got new
machine) https://www.instagram.com/p/CL_6HKFJ3ZJ/?igshid=YmMyMTA2M2Y=
The link of the success story of Soni Mishra from 2nd session (she got new machine)
https://www.instagram.com/p/CVcsS0WN9Ei/?igshid=YmMyMTA2M2Y=

Gender Equality promgramma – Calcutta Rescue India
In 2021 is er een gender equality project gestart, gericht op de scholen van Calcutta Rescue. Dit is
een driejarig project waarbij door middel van counseling, groepssessies en community visits aandacht
besteed wordt aan het verminderen van de gender ongelijkheid tussen jongens en meisjes. Het
project richt zich op meisjes EN jongens in de leeftijd van 10-18 jaar die staan ingeschreven bij de
scholen van Calcutta Rescue. Het project wordt intensief gemonitord. Vlak voor de start van het
project (begin 2022) is er een uitgebreide baseline meting gedaan waarin de jongeren gevalideerde
vragenlijsten hebben ingevuld op het gebied van attitudes ten aanzien van gender equality en gender
based violence. Ook werden de ervaringen van de meisjes met betrekking tot grensoverschrijdend
gedrag in kaart gebracht.
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afbeeldingen die gebruikt worden bij groepsdiscussies

Wetenschappelijk onderzoek
Sinds een aantal jaren vindt er ook onderzoek plaats binnen Calcutta Rescue. Onderzoek kan
bijdragen aan het in kaart brengen van risicogroepen (kwetsbare subgroepen binnen de Calcutta
Rescue populatie, het identificeren van factoren die van invloed zijn op ziekte en/of het
gezondheidsgedrag van deze groep en het evalueren en optimaliseren van het service aanbod van
Calcutta Rescue. Onderzoek kan zo een dienende rol vervullen bij besluitvorming betreffende
prioritering, verdeling van middelen, kwaliteitsverbetering en fundraising.
In 2020 is het Calcutta Rescue Research Collaborative opgericht. Het Calcutta Rescue Research
Collaborative bestaat uit een groep internationale research vrijwilligers uiteenlopende disciplines. Ze
ontmoeten elkaar online om relevante, goed onderzochte en verantwoordelijke
onderzoeksprotocollen te genereren. Tevens wordt er nagegaan in hoeverre er gebruik kan worden
gemaakt van bestaande inzichten uit wetenschappelijk onderzoek.
In 2021 hebben de volgende onderzoekprojecten plaatsgevonden:
-

onderzoek naar de mentale gezondheid van de slumbewoners;
baseline meting naar attitudes van adolescenten met betrekking tot gender equality en
gender based violence;
een pilot project naar de ervaringen van slumbewoners en uitstoot van schadelijke stoffen bij
de introductie van een clean cooking fuel method.

De resultaten van de eerste studie zijn recentelijk gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift
Psychological Studies. De resultaten van het malnutrition project waarover we in het vorige
jaarverslag schreven, zijn gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift. Global Health Reports.
De resultaten van onderzoek worden overigens primair gebruikt om de dienstverlening van Calcutta
Rescue te verbeteren. Zo werden de resultaten van de baselinemeting van het gender equality
project gebruikt om het programma verder te optimaliseren. De bevindingen van de Corona Study
(waaruit bleek tot ongeveer 80% van de slumbewoners food insecure was) hebben geleid tot een
initiatief van de Citi Bank waarbij aan 75.000 huishoudens voedselpakketten zijn uitgedeeld.
Tenslotte: de resultaten van de malnutrition studie hebben geleid tot een samenwerkingsrelatie met
NNEdPro, het Global Centre for Nutrition and Health in Cambridge, in het Verenigd Koninkrijk.
NNEdPro heeft veel ervaring in het bieden van nutrition education op maat. Zo zijn er in Kolkata
pilots gedaan met een mobile teaching kitchen unit waarbij gezondheidseducatie op het gebied van
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voeding gecombineerd wordt met kooklessen aan een selecte groep slumbewoners. Hierbij wordt
gebruik gemaakt van lokaal beschikbare producten, waarbij het Train the trainer principe gehanteerd
wordt. Hierin fungeren getrainde slumbewoners als rolmodellen voor hun gemeenschap.

Mobile Teaching Kitchen van NNEdPro

Brick Fields Health Project – Kolkata Mary Ward Social Centre
Verspreid over West Bengalen liggen zo’n 2.000 steenbakkerijen (Brick Fields). In deze
steenfabrieken wordt gedurende acht maanden per jaar door arme mensen uit aangrenzende staten
(Bihar en Orissa) gewerkt. Bij de ronseling wordt een voorschot geboden dat vaak, als gevolg van
bestaande schulden, direct wordt uitgegeven. Het gevolg is dat er direct opnieuw een schuld wordt
aangaan (ditmaal met de eigenaar van de steenfabriek) waardoor extreem hard gewerkt moet
worden om het voorschot en de gemaakte kosten tijdens het arbeidsseizoen terug te betalen. De
uitbetaling is gebaseerd op de baksteenproductie per gezin. Om de vereiste productie te kunnen
halen worden de kinderen van het gezin dikwijls ingezet.
De NGO in Kolkata, Kolkata Mary Ward Social Centre (KMWSC) ontfermt zich over deze groep. De
KMWSC is begonnen met het geven van onderwijs op het terrein van de steenfabrieken zelf. Dit zijn
de zogenaamde Brick Field scholen. Vervolgens is het Brick Fields Health Project opgezet. Het Brick
Fields Health Project bestaat uit de volgende activiteiten:
1. medische zorg gekoppeld aan het schoolproject, en
2. Health Camps.
In het kader van de eerste activiteit worden EHBO-boxen uitgereikt aan de docenten van de scholen.
De kinderen hebben vaak wonden en ziektes
die simpel te verhelpen zijn. De docenten
verstrekken tevens Vitamine A aan kinderen
die daarvoor in aanmerking komen. Hier
hebben zij een training voor gehad.
Daarnaast worden er per Brick Field jaarlijks
drie Health Camps georganiseerd. Tijdens
het Health Camp wordt
gezondheidsvoorlichting gegeven met behulp
van een poppenspeler en worden Brick Field
bewoners (volwassenen en kinderen) met
gezondheidsklachten door een arts en
verpleegkundige gezien. Indien nodig wordt
Gezondheidsvoorlichting tijdens een Health Camp
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medicatie uitgereikt. Tevens wordt geprobeerd de Brick Field bewoners ook toegang te geven tot
reguliere zorg.
Net als voorgaande jaren werden er ook dit jaar Health Camps georganiseerd. Dit jaar werden 64
Health Camps ten behoeve van 45 Brick Field sites gehouden. In het totaal werden 3.404 mensen
medisch onderzocht (2.041 volwassen en 1.363 kinderen). Als onderdeel van de Health Camps werd
ook gezondheidsvoorlichting gegeven. De voorlichtingsbijeenkomsten werden door 1.787 mensen
(1.096 vrouwen) bezocht. De focus van deze awareness sessies was gericht op:
1. gezondheid & hygiëne;
2. het belang van gezonde voeding en een gebalanceerd dieet;
3. het voor komen van ziektes.
Tijdens discussies over gezondheid & hygiëne werden de migranten geïnformeerd over hoe ze hun
omgeving schoon konden houden en het effect van hygiëne op de gezondheid. Tijdens de discussies
over voedzaam voedsel en het behouden van het inkomensniveau van de migrantenfamilies, werden
ze aangemoedigd om goedkope groenten te consumeren die rijk zijn aan voedingsstoffen. Gezien de
aanhoudende pandemische situatie, werd tijdens elke awareness sessie het belang van social
distancing en handen wassen / handdesinfectie extra besproken / gedemonstreerd.
Naast deze activiteiten heeft het KMSWC succesvolle gesprekken gevoerd met overheidsinstanties
over de mogelijkheid van immunisatie van kinderen onder de zes jaar en het verschaffen van
foliumzuur en multivitaminen aan zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven.

Esther Sulkers
Bestuurslid – coördinator projecten
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4. De gevolgen van de Covid-pandemie
In India was Covid nog een grotere tragedie dan in bijvoorbeeld Europa. Door de lage
vaccinatiegraad overleden relatief veel mensen. Ook nam de armoede toe, met name onder de
bewoners van sloppenwijken. De meeste patiënten van Calcutta Rescue zijn dagloner en doordat
hun werk wegviel vanwege de lockdown, stokte het inkomen en was er dus ook geen brood meer op
de plank. De scholen in Kolkata werden gesloten waardoor veel kinderen verstoken bleven van
onderwijs. Gelukkig werden er smartphones gedoneerd waardoor veel kinderen van de Calcutta
Rescue scholen alsnog online les konden krijgen. Ook werd het programma Education on Wheels
gecontinueerd. Daarbij bezochten docenten per bus de sloppenwijken zodat kinderen alsnog fysiek
les kregen.
Ook voor de medewerkers van Calcutta Rescue India was de pandemie een enorme uitdaging. India
kende een van de strengste lockdowns ter wereld. Het was moeilijk en vergde heel wat inventiviteit
van de staf om een nieuwe aangepaste werkwijze te ontwikkelen. Met hulp van drie Britse artsen
werden Covid-protocollen opgesteld. Omdat patiënten niet meer naar de klinieken konden komen,
ging er een jeep naar de sloppenwijken toe om de noodzakelijke medicijnen tegen lepra,
tuberculose, hartaandoeningen, diabetes, en dergelijke, te brengen. Ook werd de temperatuur en
de zuurstofsaturatie gemeten om te achterhalen of iemand Covid had. Heel zieke mensen werd naar
het ziekenhuis gebracht. Patiënten werd geleerd om zelf wonden te verbinden. Een deel van de
consulten werd telefonisch afgehandeld. Helaas kregen verschillende stafleden Covid.
Calcutta Rescue India begon al vroeg met het vaccineren van de staf in het veld. Dit was op hetzelfde
moment dat de Indiase regering het nationale vaccinatieprogramma begon.
Eén van de prioriteiten was om iederéén in te informeren over Covid, de manier waarop het virus
zich verspreidt en wat de precieze symptomen zijn. Eind 2020 kregen tien oudere schoolmeisjes een
training om hun kennis te verspreiden in twaalf sloppenwijken.
We hebben in 2021 een ongekend hoog bedrag aan donaties ontvangen met name voor Covidactiviteiten en daar zijn we iedereen zeer dankbaar voor.

Lilian Teunissen
Bestuurslid - coördinator vrijwilligers
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5. Erkenning CBF
Sinds 1 november 2021 is Calcutta Rescue Nederland door het CBF erkend als goed doel.
Het CBF toetst of goede doelen aan strenge kwaliteitseisen voldoen. Calcutta Rescue maakt deel uit
van de (op dit moment) 660 Erkende Goede Doelen in Nederland. De erkenning wordt door het CBF
uitsluitend uitgegeven aan goede doelen die aan strenge kwaliteitseisen voldoen. Deze erkenning
geeft de zekerheid dat de organisatie daadwerkelijk bijdraagt aan een betere wereld, zorgvuldig
omgaat met elke euro, verantwoording aflegt en zich onafhankelijk laten controleren.
Na de aanvraag is Calcutta Rescue Nederland op verschillende normen getoetst. Zo is onder andere
onderzocht of de missie van de organisatie is vertaald in activiteiten die daarbij passen, hoe deze
activiteiten worden gefinancierd en welke maatregelen de organisatie neemt om
belangenverstrengeling te voorkomen. Naast deze verplichte eisen ziet het CBF erop toe dat Calcutta
Rescue Nederland zich in de toekomst verder professionaliseert.
Wij zijn dan ook trots dat Calcutta Rescue Nederland in 2021 de Erkenning van het CBF heeft weten
te verwerven.
CBF - Toezichthouder goede doelen

Sjannie Luykx
Algemeen bestuurslid
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6. Handicrafts
Door de COVID-19 pandemie is er een duidelijke daling geweest in de verkoopcijfers van de
handicrafts. Echter is het belangrijk om andere manieren te verzinnen om deze handicrafts aan de
man te brengen, vanwege de importantie voor de empowerment van vrouwen en als opstapje om
mensen op weg te helpen in de maatschappij.
Redenen die zijn aan te geven voor dalende verkoop zijn:
Het wegvallen van verkoop op markten, daling verkoopadressen en geen nieuwe vrijwilligers die
nieuwe bronnen kunnen aanboren.
Daarnaast zien we een toename in productie door uitbreiding van het programma en deelnemers. De
handicrafts zijn voor velen de enige mogelijkheid tot inkomsten in deze (COVID-19) tijd.
In Nederland zijn we van plan om allereerst te inventariseren wat we in huis hebben en te kijken
welke nieuwe producten we kunnen toevoegen, om zo een gebalanceerde inventaris op te bouwen.
Vele spullen zijn verouderd of te massaal ingekocht, terwijl er weinig aandacht voor nieuw materiaal
is geweest. Mogelijk vinden we ook nog andere manieren om de producten te verkopen.
We hopen hiermee een aanzet te geven tot inspiratie voor de verkoop van handicrafts van dit
bijzondere project.

Arda de Mol
Bestuurslid – handicrafts
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Financieel jaarverslag 2021
1. Waarderingsstelsel
De stichting Calcutta Rescue Nederland volgt in de boekhouding het kasstelsel. Dit houdt in dat de
kosten en opbrengsten in de berekeningen worden opgenomen op het moment dat ze worden
betaald en ontvangen. Toegezegde donaties worden niet in de presentatie opgenomen. In dit
hoofdstuk zijn alle getoonde bedragen in euro’s.

1.1 Balans
Balans in €
Activa
Saldo ING
Saldo ASN
Totaal
Passiva
Algemene reserve
Totaal

31 december 2021

31 december 2020

37.244,70
19.216,75
56.461,45

29.205,94
19.216,63
48.422,57

56.461,45
56.461,45

48.422,57
48.422,57

Activa
Donaties worden per bank ontvangen. Indien de fondsen niet direct worden besteed, parkeert
Calcutta Rescue Nederland dit geld op een spaarrekening van de ASN Bank. Door de dalende rente
op de spaarrekening zijn de rente-inkomsten de laatste jaren bijna verwaarloosbaar
Passiva
In 2021 is het eigen vermogen met € 8.038,88 gestegen naar € 56.461,45. Calcutta Rescue
Nederland streeft ernaar om een eigen vermogen van 50% van de jaaruitgaven aan te houden. In
2021 was het eigen vermogen 59,5% van de totale bestedingen
Overzicht verloop vermogen in €
Eigen vermogen op 1 januari
Bij: netto opbrengst
Totaal saldo en inkomsten

2021
48.422,57
102.863,88
151.286,45

2022
38.938,81
44.483,76
83.422,57

69.875,00

30.000,00

Bestedingen Calcutta Rescue India
Bestedingen extra Corona steun Calcutta
Rescue India
Bestedingen overige NGO’s
Uitzending vrijwilligers
Totaal bestedingen

19.950,00

0,00

5.000,00
0,00
94.825,00

5.000,00
0,00
35.000,00

Eigen vermogen op 31 december

56.461,45

48.422,57
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2. Staat van baten en lasten
Staat van baten en lasten in €
BATEN
Donaties
Aankoop CR producten
Verkoop CR producten
Resultaat verkopen
Rente
TOTAAL OPBRENGSTEN
Verschil t.o.v. vorig jaar

2021

2020
106.005,48

0,00
882,00
882,00
0,12
106.887,60
57.505,16

642,85
8,48
49.382,44
- 2.777,85

126,71
2.924,10
972,91
4.023,72

115,78
4.124,35
658,55
4.898,68

102.863,88

44.483,76

LASTEN
Administratie
Nieuwsbrief
Bankkosten/hosting/abonnementen
TOTAAL KOSTEN
NETTO OPBRENGSTEN
BESTEDINGEN
Calcutta Rescue India
Overige NGO’s
Vergoeding vrijwilligers in India
TOTAAL BESTEDINGEN

48.731,11
- 64,00
706,85

%
94,73
5,27
0,00

Saldo
Eigen vermogen op 31 december

89.825,00
5.000,00
0,00
94.825,00

%
85,71
14,29
0,00

8.038,88
56.461,45

30.000,00
5.000,00
0,00
35.000,00
9.483,76
48.422,57

3. Grondslagen voor de staat van baten en lasten
3.1 Algemeen
Het saldo wordt bepaald als het verschil tussen de baten en lasten over het jaar.

3.2 Nalatenschappen
Baten uit nalatenschappen worden verantwoord in het jaar waarin de omvang betrouwbaar kan
worden vastgesteld. Voorlopige betalingen in de vorm van voorschotten worden in het jaar van
ontvangst verantwoord als baten.
Verkrijgingen belast met vruchtgebruik worden alleen in de toelichting vermeld.
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4. Toelichting op de staat van baten en lasten
4.1 Inkomsten
Donaties
In 2021 bedraagt het totaal aan donaties € 106.005. De donaties zijn ten opzichte van 2020 met
ongeveer 116% toegenomen. Veel donateurs steunen de stichting al vele jaren. Uit het overzicht
van donaties groter dan € 250 (bijlage 1) blijkt de invloed van 34 donateurs die gezamenlijk 60% van
het totaal aan donaties vertegenwoordigen. Via online donaties is een bedrag van € 4.411
ontvangen. Analyse van de herkomst van de donaties laat het volgende beeld zien. 64% van het geld
is afkomstig van particulieren en 36% is afkomstig van bedrijven of stichtingen. Onder stichtingen
verstaan we scholen en liefdadigheidsorganisaties.
Rente
Het rentebedrag over het stichtingsvermogen in 2021 is verwaarloosbaar, te weten € 0,12. De rente
op de ASN-rekening is in 2021 gedaald tot onder de 0,1%.
Verkoop handicrafts en producten
De verkoop van handicrafts en andere producten zorgen voor naamsbekendheid van de Calcutta
Rescue en het werk in Kolkata. In 2021 is het resultaat uit de verkoop van handicrafts en de verkoop
van honing gestegen naar € 882. In 2021 is het assortiment in de webwinkel gelijk gebleven en
hebben de meeste verkopen plaatsgevonden via persoonlijke verkoop van enkele vrijwilligers.
De totale opbrengsten voor Calcutta Rescue Nederland bedragen in 2021 € 106.888. Dit is € 57.505
meer dan in 2020 en dit is meer dan een verdubbeling van de fondsen.

4.2 Kosten
Calcutta Rescue Nederland werkt uitsluitend met vrijwilligers. Alle vrijwilligers kunnen bepaalde
gemaakte kosten declareren bij de stichting. Echter,zij kiezen er vaak voor deze kosten als donatie te
schenken aan de stichting. Door de Corona crisis zijn er in 2021 geen vrijwilligers naar India
vertrokken en dus zijn er geen kosten gemaakt. Wat overblijft, zijn de administratie- en bankkosten
en de kosten voor de het drukwerk en verzending van de nieuwsbrief. Het bestuur voert een actief
beleid om de kosten te reduceren. De kosten in 2021 zijn bijna 18% lager dan in het voorgaande jaar
en bedragen in totaal € 4.024. We stimuleren geïnteresseerden om de nieuwsbrief digitaal te
ontvangen. Hierdoor werden er in 2021 minder papieren en meer digitale nieuwsbrieven verzonden.
Over de laatste drie jaar hebben wij de kosten weten te beperken tot gemiddeld 5,1% van de totale
inkomsten per jaar.

4.3 Netto inkomsten
Het bestuur is verheugd te melden dat de netto inkomsten in 2021 met € 102.864 meer dan een
verdubbeling zijn van de netto inkomsten in 2020. In 2020 vielen de inkomsten tegen en gaf het
bestuur de Corona crisis hiervan als hoofdreden op. In 2021 constateert het bestuur dat juist de
Corona crisis en de daaruit vloeiende extra acties en internationale aandacht tot extra
fondsenwerving heeft geleid, dus extra inkomsten. De mogelijkheid om online te doneren draagt
hieraan bij en heeft € 4.411 opgeleverd, dat via de Nederlandse website is gedoneerd. De
internationale actie, Extra Covid Support, leverde € 21.435 aan extra fondsen op.

4.4 CBF
Calcutta Rescue Nederland is geregistreerd in het register goede doelen. Met betrekking tot de
registratie bij het CBF is jaren geleden besloten Calcutta Rescue Nederland niet te laten registreren.
De kosten voor registratie waren te hoog. Inmiddels zijn de kosten voor registratie voor kleine goede
doelen aanzienlijk verlaagd. Het bestuur heeft dan ook besloten om in 2021 erkenning aan te
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vragen. De aanvraagprocedure heeft geleid tot de opname van de stichting Calcutta Rescue
Nederland in het register goede doelen.

4.5 Bestedingen
Vanaf 2006 steunt de stichting naast het werk van Calcutta Rescue India ook andere projecten in de
deelstaat West Bengalen, India. De laatste jaren steunt de stichting ook Kolkata Mary Ward Social
Centre (KMWSC) en specifiek het Brick Fields project.
De totale bestedingen ten bate van de doelstelling vallen in twee delen uiteen:
1. De bestedingen door het ondersteunen van specifieke programma’s / projecten;
2. De vergoedingen betaald aan Nederlandse vrijwilligers die voor een langere tijd de projecten
in Kolkata ondersteunen. De vergoeding die vrijwilligers ontvangen, geldt uitsluitend voor
hen die langer dan 6 maanden in Kolkata vrijwilliger zijn. In 2020 en 2021 zijn er, door de
reisbeperkingen vanwege Corona, geen vrijwilligers uitgezonden naar Kolkata.
Overzicht bestedingen
BESTEDINGEN
Calcutta Rescue India
Kolkata Mary Ward Social Centre
Vergoeding vrijwilligers in India
TOTAAL BESTEDINGEN NEDERLAND

2021
%
94,73
5,27
0,00

2020
€
89.825,00
5.000,00
0,00
94.825,00

%
85,71
14,29
0,00

€
30.000,00
5.000,00
0,00
35.000,00

Vanwege de extra inkomsten is er in 2021 aanzienlijk meer besteed dan in 2020. Deze fondsen zijn
besteed aan reeds bestaande projecten, Corona-noodhulp en extra kosten voor
beschermingsmateriaal. In 2021 is € 89.825 hieraan uitgegeven. In de 31 jaar dat Calcutta Rescue
Nederland bestaat en fondsen werft, wordt van iedere euro 94,8 cent besteed aan de projecten in en
om Kolkata. Over die periode is dat in totaal bijna € 2,3 miljoen. Meer details over de ontwikkeling
van de kosten van Calcutta Rescue Nederland zijn te lezen in het historische overzicht (bijlage 2).
In de loop van 2020 is het betalingsverkeer naar India gewijzigd. Voorheen konden wij direct
overmaken naar de bankrekening van de ontvanger. Echter, de Foreign Control Registration Act
(FCRA) wil meer controle over wat er aan geld voor NGO’s India binnenkomt. Volgens het ministerie
van Binnenlandse Zaken zijn de wijzigingen bedoeld om transparantie te bewerkstelligen. Het zou
misbruik van buitenlandse fondsen door mensen of organisaties moeten stoppen en dat de fondsen
op de juiste wijze worden besteed.
Het gevolg hiervan is dat Calcutta Rescue India een speciale rekening heeft moeten openen bij de
State Bank of India in New Delhi, waarop de buitenlandse donaties gestort worden. De bank is
verplicht om de bijdrage en het beoogde gebruik ervan te melden aan de Indiase overheid. Dit
veroorzaakt vertragingen in het beschikbaar komen van de gestorte fondsen.
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5. Realisatie 2021 en vooruitzichten 2022
Het overzicht waarin de begroting wordt vergeleken met de gerealiseerde cijfers over 2021 is in
onderstaande tabel weergegeven. Hoewel we er alles aan doen om het mooie resultaat uit 2021 te
evenaren, weten we dat we dit niet in de hand hebben. Mondiale ontwikkelingen kunnen de
inkomsten aanzienlijk beïnvloeden. Aan de kostenkant zijn geen veranderingen te verwachten.
Realisatie en begroting in €
INKOMSTEN
Donaties
Resultaat verkopen
Rente
TOTAAL INKOMSTEN

Begroting
2021 in €

Realisatie
2021 in €

Afwijking
in %

Begroting
2022 in €

50.000,00
500,00
0,00
50.500,00

106.005,48
882,00
0,12
106.887,60

112
76
112

50.000,00
600,00
0,00
50.600,00

200,00
3.200,00
600,00
4.000,00

126,71
2.924,10
972,91
4.023,72

- 37
-9
62
1

200,00
3.200,00
600,00
4.000,00

NETTO INKOMSTEN

46.500,00

102.863,88

121

46.600,00

BESTEDINGEN
Bestedingen Calcutta Rescue India
Bestedingen KMWSC
Vergoeding vrijwilligers in India
TOTAAL BESTEDINGEN

50.000,00
5.000,00
1.000,00
56.000,00

89.825,00
5.000,00
0,00
94.825,00

80
0
- 100
69

50.000,00
5.000,00
1.000,00
56.000,00

KOSTEN
Administratie
Nieuwsbrief
Bankkosten/hosting/abonnementen
TOTAAL KOSTEN

5 besteed t.o.v. netto inkomsten

120,43%

92%

120,17%

5.1 Inkomsten
Het stichtingsbestuur heeft zich in 2021 extra ingezet om aan fondsenwerving te doen. Mede
vanwege de deze inspanningen en de fondsenwerving rond de Coronacrisis zijn de netto inkomsten
meer dan verdubbeld. Toch is het belangrijk te beseffen dat deze opbrengst mogelijk eenmalig is.
We zijn als kleine stichting erg kwetsbaar voor variaties in de inkomsten. Extra capaciteit, energie en
creativiteit is noodzakelijk om fondsen te werven. Het bestuur is verheugd dat ook jongere
vrijwilligers en ambassadeurs zich met enthousiasme gaan inzetten om meer mensen en vooral
jongeren te gaan bereiken. Internationaal zijn er in 2020 initiatieven ontwikkeld om fondsenwerving
gezamenlijk te gaan aanpakken en de krachten te bundelen.
Al 30 jaar biedt de Calcutta Rescue Nederland continuïteit aan de projecten in Kolkata. In januari
2019 is in India, met de pensionering van Dr. Jack Preger, ook het 40-jarig jubileum van de
organisatie gevierd. Wij hebben mede daarom het vertrouwen dat de bestaande donateurs ons
blijven ondersteunen en nieuwe donateurs ons zullen weten te vinden vanwege de kwaliteit en de
relevantie van onze projecten.
De nieuwe strategie die Calcutta Rescue heeft gepresenteerd tijdens de International Meeting 2019
in Amsterdam richt zich heel duidelijk op de pijlers die in de Multidimensional Poverty Index (MPI)
worden genoemd. Dit betreft zorg, onderwijs en het verbeteren van de levensstandaard. In 2020 en
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2021 zijn er projecten bijgekomen die zich richten op de bestrijding van de gevolgen van het
Coronavirus. Veel extra geld is besteed aan het veilig inrichten en uitvoeren van onze activiteiten.
Denk hierbij een persoonlijke beschermingsmiddelen (PPE) en aan communicatieapparatuur om
leerlingen onderwijs te kunnen geven. Daarnaast is de behandeling en preventie van Covid-19 een
enorme uitgavenpost geweest. Ruim een half jaar lang distribueerde Calcutta Rescue 75.000
voedselpakketten in 50 sloppenwijken in Kolkata. Deze mega operatie, werd onder meer gesponsord
door de Citi Bank.
Lokale fondsenwerving richt zich vooral op het bedrijfsleven en is inmiddels uitgegroeid . Het vormt
een substantieel aandeel in de begroting. Bedrijven hebben een wettelijke Corporate Social
Responsibility (CSR), een verplichting om aan goede doelen te schenken. De Coronacrisis maakte
duidelijk dat de overheid hulp nodig had en heeft. Dit toenemend besef om te zorgen voor de armen
is een goede ontwikkeling voor Calcutta Rescue in Kolkata. De laatste jaren richtte de
fondsenwerving in India zich dan ook op deze groep. In het afgelopen jaar was 25% van de fondsen
afkomstig uit India.

5.2 Bestedingen
De financiering van geselecteerde projecten blijft in lijn met de inkomsten. Jaarlijks wordt gekeken
welke projecten van Calcutta Rescue Kolkata (deels) zullen worden ondersteund. Wij besteden onze
fondsen aan de projecten van Calcutta Rescue en eventueel ook aan vergelijkbare of gelieerde
projecten van andere NGO’s in Kolkata of directe omgeving. Alle programma’s zijn specifiek
gedefinieerd en hebben een looptijd tussen de twee en vijf jaar.

5.3 Besluitvorming
Voordat een project financieel wordt ondersteund, is het noodzakelijk dat een projectvoorstel en
plan van aanpak wordt ingediend. De toetsing van en besluitvorming over de projectvoorstellen
vindt plaats in de bestuursvergadering van Calcutta Rescue Nederland. Op basis van de beschikbare
middelen wordt de meer-jaren begroting opgesteld. De financiële afdeling van Calcutta Rescue India
bepaalt uiteindelijk het definitieve betaalschema voor alle projecten. Hierdoor kan het voorkomen
dat het betalingsschema afwijkt van het oorspronkelijke betalingsplan.

5.4 Kosten
Ieder jaar opnieuw wordt kritisch gekeken op welke wijze kosten vermeden of bespaard kunnen
worden. Al meer dan 30 jaar bedraagt het gemiddelde kostenniveau van Calcutta Rescue Nederland
ongeveer 5%. We zien echter wel dat doordat de inkomsten afnemen en de kosten nagenoeg gelijk
blijven, het kostenpercentage iets stijgt. Toch verwachten we ook in 2022 dit lage niveau aan te
kunnen houden.
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6. Overige gegevens
6.1 Vaststelling en goedkeuring
Deze jaarrekening is door het bestuur van de stichting vastgesteld en goedgekeurd in haar
vergadering op 28 mei 2022.
Er is geen opdracht verstrekt aan een accountant tot controle van de jaarrekening daarom ontbreekt
een controleverklaring van de onafhankelijke accountant. Wel is er een kascontrole uitgevoerd door
een onafhankelijke kascontrolecommissie, bestaande uit twee personen.

6.2 Statutaire regeling inzake de resultaatbestemming / bestemming van het saldo van baten
en lasten.
Het resultaat is verdeeld conform de resultaatbestemming die onder de staat van baten en lasten is
opgenomen. In de statuten is geen resultaatbestemming bepaald. Het bestuur keurt de resultaat
bestemming goed door het vaststellen van de jaarrekening waarin de resultaatbestemming is
opgenomen.

6.3 Gebeurtenissen na balansdatum
Na de balansdatum hebben geen gebeurtenissen plaatsgevonden die hier dienen te worden vermeld.

Henk Loos
Penningmeester

Sjannie Luykx
Algemeen bestuurslid
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Bijlage 1 – Overzicht donaties van €250 en meer in 2021
Dit overzicht laat de donaties zien van € 250 en meer. In 2021 waren dit 34 donaties. Deze donaties
vertegenwoordigen 60% van de totale fondsen. Uiteraard zijn we als Calcutta Rescue Nederland blij
met elke euro die we ophalen. Verdere analyse laat de herkomst zien van de fondsen. In
onderstaande tabel is de herkomst weergegeven. We bedanken daarom alle donateurs voor hun
bijdrage, klein of groot, voor het werk van Calcutta Rescue Nederland.
Herkomst fondsen
Donatie Particulier
Donatie Bedrijf
Donatie bedrijf (t.b.v. project Chitpur)
Donatie Stichting Carosi (t.b.v. project Brick Fields)
Donatie Stichting
Donatie Stichting (t.b.v. Project Boys Education)
Donatie Stichting
Donatie Bedrijf
Donatie Particulier
Donatie Particulier
Donatie Particulier
Donatie Bedrijf
Donatie SK Foundation
Donatie Stichting
Donatie particulier
Donatie Particulier
Donatie Particulier
Donatie Particulier
Donatie Stichting
Donatie Particulier
Donatie Particulier
Legaat particulier
Donatie Particulier
Donatie Particulier
Donatie Particulier
Donatie Particulier
Donatie Particulier
Donatie Bedrijf
Donatie Particulier
Donatie Particulier
Donatie Particulier
Donatie Particulier
Donatie Diaconie
Donatie Particulier
Totaal donaties > € 250
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Donatie in €
10.000,00
7.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
4.250,00
4.000,00
2.500,00
2.000,00
1.800,00
1.800,00
1.500,00
1.300,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
827,78
800,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
411,00
350,00
309,00
250,00
250,00
250,00
63.597,78
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Bijlage 2 – Historisch overzicht donaties
Dit overzicht laat zien welke bruto en netto opbrengsten Calcutta Rescue Nederland in de afgelopen
jaren heeft gerealiseerd. Het laat ook het netto bestedingspercentage zien van de stichting sinds de
oprichting.
Jaar
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Bruto
opbrengsten
17.042
10.325
19.559
33.766
32.115
66.915
57.880
138.406
123.044
48.282
132.151
82.049
87.679
90.531
77.869
150.238
113.409
122.369
116.500
95.891
93.911
93.222
80.111
73.347
69.068
62.252
62.205
58.454
52.160
49.382
106.887
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Netto
opbrengsten
16.045
6.999
16.414
28.932
30.293
61.319
53.897
134.657
117.322
40.883
127.557
76.261
82.665
85.433
73.411
146.177
110.483
118.065
112.321
91.423
90.865
89.255
76.174
71.598
64.160
58.398
58.876
53.100
50.382
44.484
102.864

%*
94,20%
67,80%
83,90%
85,70%
94,30%
91,60%
93,10%
97,30%
95,40%
84,70%
96,50%
92,90%
94,30%
94,40%
94,28%
97,30%
97,42%
96,48%
96,41%
95,34%
96,76%
95,74%
95,09%
97,62%
92,89%
93,81%
94,65%
90,84%
96,59%
90,08%
96,24%
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