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Nieuwsbrief over het jaar 2013 aan alle vrienden en donateurs.
Zoals gebruikelijk doen wij verslag van onze activiteiten in India en geven wij inzage in de financiële stand van
e
zaken van de Stichting Medisch Werk Mumbai. Alweer onze 13 nieuwsbrief.
We bezochten begin dit jaar alle projecten.

Veranderingen in de ontwikkelingshulp ?
De veranderingen in en de visie op ontwikkelingshulp laten geleidelijk hun gevolgen zien. De overheidsbijdrage
aan organisaties als Cordaid is aanzienlijk minder zodat er een heroriëntatie op doelen en regio’s moet plaats
vinden. Het positieve is dat er nadrukkelijk wordt gekeken naar meer efficiëntie en self-generating van de
projecten in het land van de hulp. Mede voor dit laatste worden we begeleid door Cordaid met het inschakelen
van een Consultant ter plaatse in India zoals we konden ervaren bij onze laatste reis.
Ook wij als stichting MWM zullen prioriteiten moeten stellen en keuzes moeten maken om juist op die plaatsen
door te kunnen gaan met onze hulp waar dit het hardst nodig is.
We zijn voortdurend in overleg met onze Indiase managers van de projecten om samen met hen de
beslissingen te nemen die een goede continuïteit in de toekomst garanderen.
Met nadruk willen wij nogmaals verklaren dat onze gelden op een verantwoorde wijze worden besteed.

Belangrijke sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen in India:
TV, Radio en kranten laten steeds meer zien en horen wat zich met name aan de onderkant van de
samenleving in India afspeelt. Vooral de respectloze en discriminerende houding naar de vrouwen en meisjes
met uitbuiting en verkrachtingen krijgen veel aandacht in de media. Het is echter maar het “puntje van de
ijsberg” van wat zich dagelijks afspeelt in India en met name op het platte land. Het nog steeds bestaande
kastensysteem geeft “carte blanche” aan de rijkere bovenlaag van de bevolking.
De rijken worden steeds rijker en de armen uitzichtloos armer. Dit blijft overigens niet zonder gevolgen en met
name voor de verdere economische ontwikkeling van India is dit een slechte zaak. De Indiër Amartya Sen,
Nobelprijswinnaar economie 1998 en hoogleraar economie en filosofie aan de Harvard Universiteit, schreef in
2013 een lijvig boek met de titel: “ An Uncertain Glory, India and its Contradictions”. Volgens commentaar
van de Chief economist of the World Bank : a deeply critical evaluation of contempory India. Het boek laat
haarscherp de problemen en de kwetsbaarheid van het huidige India zien. Een kapitalistisch systeem naar
westers model is funest voor een land als India waar een groot deel van de bevolking niet kan deelnemen aan
de welvaart. Er bestaan zodoende twee economische modellen: de westerse, kapitalistische economie van de
bovenlaag en de “dag-economie” aan de onderlaag die nauwelijks bijdraagt aan de welvaart van het land. Wat
betreft de gezondheidszorg is alles gericht op de markteconomie!--- d.w.z. Winst maken.
Anders gezegd: meer dan 400 miljoen mensen hebben geen goede gezondheidszorg in India..
“The survival of the richest”

z.o.z.
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Kort verslag van ons bezoek aan India in januari en februari dit jaar 2014.
Ashraya Deep

Kindvan 8 jaar aan het werk in de steengroeve en 1 uurtje later bij de dokter . We zagen dit toeval pas later!
Health Care Centre voor medische zorg in de steengroeven en Planet Hope, een boarding-house waar
kinderen uit die steengroeven een veilig onderdak met onderwijs hebben. We bezochten het centrum in januari
en troffen een goed bezet gezondheidscentrum en waren getuige vaan een medical clinic in de stonequarries
met een speciaal oogartsenteam voor de vele oogproblemen.
We hebben gelukkig !!! een donor gevonden voor de noodzakelijk renovatie van ons medisch centrum. We
bekijken tevens de mogelijkheid financiering te vinden voor een extra verdieping op het centrum om een
Primary School te starten voor de kinderen uit stonequarries. Dankzij de enorme inzet van een wat oudere arts
en samenwerking met een jonge vrouwelijke arts ( zie foto) is de medische zorg bijzonder goed.

Gulbarga- Jewargi: Teresa Health Care Centre

.
Bezoek aan nieuwe TBC afdeling Teresa Health Care Center
Links de manager Brother Thomas

Fysiotherapeute aan het werk in Gulbarga

Ons grootste project met het Teresa Health Care Centre als middelpunt, heeft een polikliniek, laboratorium,
röntgenonderzoek, een centrum voor aids en sinds kort een afdeling voor TBC en revalidatie.
Er werkt een team van artsen en gezondheidswerkers, laboranten en administratieve krachten die de
medische verantwoording hebben voor omliggende dorpen van overwegend Dalits en Tribals.
Het röntgenapparaat voldoet bijzonder goed en bespaart veel doodzieke patiënten een reis naar de stad.
Na een stageperiode is de kwaliteit van de fysiotherapie en revalidatie aanzienlijk verbeterd. Tijdens ons
verblijf in januari dit jaar hebben we de eerste steen gelegd voor een te bouwen boarding voor de invalide
kinderen die daar tijdens hun revalidatieperiode kunnen verblijven. Het bespaart hen de dagelijkse
vermoeiende reis naar de dorpen.
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Afgelopen zomer heeft de manager van het Gulbarga-project, Br Thomas, 44 jr., een hartoperatie ondergaan.
Hij is gelukkig goed hersteld. Ter ontlasting van zijn werkdruk zal er een bekwame persoon naast hem worden
benoemd. Dit gebied heeft een moordend klimaat met temperaturen van boven de 50 graden in de zomer.!
Bangalore en Mysore: het ECHO-project biedt onderdak en begeleiding van zeer jonge zwerf- en
straatkinderen en kinderen in jeugdgevangenissen die in aanraking zijn geweest met justitie. Het project staat
onder de bezielende leiding van Father Antony Sebastion die tevens kinderrechter is in Bangalore.. Wij dragen
als stichting de verantwoording voor de medische kosten van de kinderen in de ECHO-projecten. Ondanks de
waardering en de lovende woorden van de overheid is er te weinig financiële bijdrage van de regering. Mede
hierdoor is Father Antony genoodzaakt de de jeugd na hun detentieperiode vooral thuis te begeleiden met
behulp van social workers.
NR-Pura: Een goedlopend project voor medische zorg in de dorpen, succesvol programma voor
alcoholontwenning en revalidatie voor gehandicapte kinderen. Vanwege ruimtegebrek en toename van het
aantal patiënten waren we op zoek naar meer ruimte. Dankzij gezamenlijke inspanningen met de stichting
Karnataka Care van het echtpaar Kees en Hennie de Wit uit Breda, zullen we het komend jaar de gewenste
school voor bijzonder onderwijs kunnen realiseren met daarin ook ruimte voor de revalidatie van kinderen. Een
uniek plan omdat bijzonder onderwijs totaal onbekend is.
Mumbai: het project Parivartan

Woningen in de slums van Mumbai anno 2014. Het werkgebied van project Parivartan.
Het project Parivartan verstrekt medische- en sociale zorg aan slumbewoners in een van de grootste steden
ter wereld. Beelden van dit soort ( Indiase) slums bereiken steeds meer onze TV programma’s. Een
opeenhoping van vervuiling en menselijke ellende waarbij vooral de zwakkeren in de samenleving zoals
gehandicapten, moeders en kinderen, een uitzichtloos bestaan hebben, vol uitbuiting en risico’s. De
tegenstellingen tussen arm en rijk lijken in zo’n stad nog groter.
Tot dit jaar was de medische zorg in handen van het artsenechtpaar Mr. en Mrs. Kharat. Echter de
bereikbaarheid van hun praktijk voor een deel van de slumbewoners is steeds slechter door een enorme
drukke verkeersweg die Bandra East in tweeën deelt. We hebben in januari, op voordracht van de manager
Paul Vincent, met een jonge Indiase arts kennis gemaakt die nu een deel van de taak van Dr. Kharat zal
overnemen. We hebben alle vertrouwen in hem. Noodzakelijke specialistische hulp wordt per geval beoordeeld
en betaald door onze stichting.
Dankzij de permanente steun van een donor uit onze naaste omgeving is continuïteit van dit project
gegarandeerd.
Z.o.z.
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In januari dit jaar gingen we een dagje uit met HIV- pos kinderen van Vishwas
Indore: Het “Modelproject” Vishwas voor aidspatiënten heeft een speciale plaats in ons hart Dit is sinds 2004
het project van de leerlingen van het Gymnasium Bernrode. We noemen in ons verslag geen sponsors bij naam
maar voor het gymnasium maken we een uitzondering. Zij staan samen met Cordaid garant voor jaarlijks ruim
€ 20.000. Het Vishwas-project vervult een voortrekkersrol bij behandeling en voorlichting van aidspatiënten in de
regio Indore en Bhopal. Een belangrijk recent succes was de aidspreventie voor moeder-kind transmissie bij de
geboorte: een reductie van de besmetting bij pasgeborenen van 40% naar 2% !!! Ondanks de hoge
onderscheiding die het project in december 2012 door de overheid van Madya Pradesh werd toe gekend voor dit
baanbrekend werk, werd in april 2013 de financiële steun voor de opportunistische infecties en exploitatiekosten
voor aidspatiënten gestopt. Een groot deel van de zorg gebeurt nu weer in het Vishwascentrum en de thuisbezoeken zijn toegenomen waardoor de extrakosten voor onze stichting € 6.000 zijn. Weer afwachten in 2014.
Goed nieuws: in januari 2015 gaan weer 3 leerlingen van het gymnasium mee naar hun project in Indore.
De selectie, door de leerlingen van O.I., is weer erg spannend.
Mirpur in het Noorden van India: In februari dit jaar bezochten wij dit plattelands project in het oosten van
Uttar Pradesh met zijn 200 miljoen inwoners de grootste maar ook de armste staat in India.
Wij ondersteunen dit project al sinds 2001. Het betreft vooral basale medische hulp zoals bevallingen en
kinderzorg, longinfecties, slangenbeten, begeleiding van TBC- patiënten maar vooral ook voorlichting.
Het dispensary-gebouw ziet er na de renovatie in 2013 weer mooi uit. Zoals we in onze vorige nieuwsbrief
hebben vermeld, is de activiteit in Ghosi dit jaar vrijwel gestopt.
Bespreking van het financiële verslag: Zoals bij vorige bezoeken aan de projecten in India hebben wij er
ook nu weer op aangedrongen dat ze moeten streven naar meer lokale inkomsten en / of donors. Ons
einddoel is en blijft eigen verantwoording en zelfstandigheid. Toch zien we in dat niet alle projecten door
self- generatingactiviteiten of lokale financiële steun zelfstandig kunnen worden. We denken na over een
gefaseerd verloop in goed contact met de projecthouders. Gelukkig denkt en helpt Cordaid bij dit streven door
een lokale consultant in het inzetten.
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Voor een goed inzicht in de kosten en investeringen in diverse projecten verwijzen wij u naar bijgevoegd
overzicht van de projectbetalingen 2013 op deze pagina. De gunstige koers van de Euro t.o.v. de Indiase
Rupee gaf in 2013 positieve cijfers te zien op de eindbalans van de projecten. We hebben deze gunstige
cijfers tijdens ons bezoek dit jaar besproken en verwerkt in de budgets voor 2014.
Voor het financieel jaaroverzicht verwijzen wij u naar het verslag van onze penningmeester op pagina 6 .
Voor meer duidelijkheid laten we de cijfers van 2012 en 2013 naast elkaar zien en bovendien de voorzieningen
die zijn opgenomen voor de komende jaren.
Er is een nadelig saldo over 2013 van10.809,11 euro.!! ondanks ondersteuning door Cordaid en vele vaste
donors lopen de reserves terug. Een belangrijke reden is het teruglopen van verdiensten uit keuringen en het
teruglopen van giften!
We hopen op een voortzetting van de goede samenwerking met Cordaid en andere fantastische donors en
uiteraard met de steun van u allen.

Projectbetalingen door onze stichting Medisch Werk Mumbai in 2013
Projecten India
Ghosi
disp exploitation
Mirpur
disp exploitation
Mirpur
instruments
Mirpur
Vehicle maintenance
Mirpur
renovation dispensary
Indore /
Vishwas/ expl. medical-social
Indore /
Vishwas extra costs
Mumbai
Parivartan medical costs
Mumbai
Pariv Deenf Gaymukhi i.e..
Bangalore/Mysore/Echo nursing
NR Pura
Medic Villages
NR Pura
Deenfonds 2013 operatie Sayid, Akul
NR Pura
Deenfonds Mr en Son Babu
NR Pura
Handicapped people
NR Pura
De Addiction program.
Gulbarga
Medic Villages
Gulbarga
dispensary / care to aids
Gulbarga
mobile clinic maint
Gulbarga
4-wheeler maintenance
Gulbarga
X-ray/maint
Gulbarga
Deenfonds 2013
Gulbarga

Reval /Physio incl. transport.

Uitgegeven 2013 Projecten

in euros
255,00
1.900,00
170,00
500,00
4.150,00
20.000,00
6.600,00
2.265,00
770,00
5.000,00
3.500,00
1.650,00
1.000,00
3.000,00
4.000,00
10.000,00
24.500,00
1.750,00
1.750,00
1.476,00
2.500,00
3.000,00

116.236,00

z.o.z.
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Het financieel jaaroverzicht 2013

We hopen dat we u een goede indruk hebben gegeven over het zinvolle werk van de Stichting Medisch Werk
Mumbai in het afgelopen jaar 2013. We zullen India niet kunnen veranderen maar, zoals een van de managers
in India het verwoordde: het werk van uw stichting ” maakt wel het verschil” voor velen in deze
onrechtvaardige Indiase samenleving.
Laten we de mensen in India zien dat we behalve economische modellen ook nog iets anders te bieden
hebben zoals bijvoorbeeld de Obama Care in de VS.
Tot besluit onze hartelijke dank namens de stichting Medisch Werk Mumbai voor uw grote steun.
Voor eventuele vragen en opmerkingen kunt u reageren via onze website: www.stichtingmumbai.nl en
uiteraard ook telefonisch of schriftelijk.
Met hartelijke groeten,
Carlo en Trees van de Bilt-Uil
Namens de stichting Medisch Werk Mumbai
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