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Heeswijk, april 2015

Aan alle vrienden en donateurs van de stichting Medisch Werk Mumbai.
Nieuwsbrief over het jaar 2014 en ons bezoek in januari 2015.
Zoals gebruikelijk doen wij verslag van onze activiteiten in India en geven wij inzage in de financiële stand
e
van zaken van de Stichting Medisch Werk Mumbai. Alweer onze 14 nieuwsbrief sinds 2001
We bezochten in januari en februari 2015 alle projecten, deels in gezelschap van collega Damiaen van
Doorninck (de opvolger in onze huisartspraktijk) en deels met de studenten van Gymnasium Bernrode.

Veranderingen in de ontwikkelingshulp ?
De veranderingen in en de visie op ontwikkelingshulp laten geleidelijk hun gevolgen zien. De overheidsbijdrage aan organisaties als Cordaid , onze landelijke donor, wordt aanzienlijk minder zodat zij kritischer
dan ooit moeten omgaan met de hen ter beschikking gestelde ontwikkelingsgelden. Voor de hulp door de
Nederlandse overheid geldt steeds meer een vereiste van wederkerigheid, de zgn. win-win situatie.
Deze laat zich voor wat de gezondheidszorg in India betreft moeilijk realiseren.
Als gevolg daarvan zijn wij steeds sterker aangewezen op bijdragen van particuliere donoren, bedrijven,
instellingen, serviceclubs e.d. Hoewel wij gelukkig ervaren dat vele van onze donoren ons langjarig blijven
steunen, dwingt het ons ook voortdurend actief te blijven zoeken naar nieuwe bronnen van inkomsten.
Wij zien het daarbij als onze verantwoordelijkheid onze inspanningen te blijven richten op het maken van
scherpe projectkeuzes en daarbij steeds voor ogen te houden en te stellen dat deze projecten na kortere of
langere tijd op eigen benen verder moeten kunnen. Daarnaast blijven wij de hoogst mogelijke kwaliteitseisen
stellen aan het lokale management van onze projecten. Door middel van frequente e-mail contacten, onze
jaarlijkse bezoeken aan de projecten en de goede adviezen en steun van Cordaid, kunnen wij u garanderen
dat het geld optimaal wordt besteed.

Belangrijke sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen in India.
Bijna wekelijks kunnen wij via TV, radio en kranten vernemen hoe slecht het is gesteld met de Indiase
mensenrechten. Vooral de respectloze en discriminerende houding t.a.v. vrouwen en meisjes met uitbuiting
en verkrachting krijgt veel aandacht. Onthutsend is ook de wijze waarop sommigen in India daarop reageren.
Volgens hen zouden de vrouwen zelf de aanleiding geven voor de mishandeling en verkrachting! Traditie en
de kasten-discriminatie spelen een belangrijke rol bij deze excessen.
In de NRC van 12 maart 2015 stond een indrukwekkend artikel van de Nobelprijswinnaar Amartya Sen,
hoogleraar economie en filosofie aan de Harvard Universiteit in Amerika. Boven het artikel stond de alles
zeggende kop “India wordt geen reus met zoveel arme analfabeten en zieken” Het artikel laat de
problemen en de kwetsbaarheid zien van het huidige India. Een kwart van de bevolking is analfabeet en
mede door verwaarlozing van het onderwijs is twee derde van het alfabetische deel slecht geschoold.
Maar misschien wel de meest zwakke plek van India is volgens Amartya Sen de gezondheidszorg.
India besteedt maar 1% van zijn bbp aan gezondheid. Er is geen enkel systeem voor gezondheidszorg
en de zorg die er is, is onbetaalbaar en onbereikbaar voor 50-60% van de bevolking!!! Dit in tegenstelling tot
China waar recentelijk een nationaal gezondheidsplan is gestart. Meer dan 500 tot 600 miljoen mensen in
India hebben geen of geen goede gezondheidszorg. Meer dan de helft van de kinderen is ondervoed.
Amartya Sen: Het ontbreekt India aan menselijk kapitaal en gezondheid om een duurzame economische
groei te realiseren. India is niet toe aan een westerse markteconomie zolang een groot deel van de bevolking
zo kwetsbaar is en daar geen deel aan heeft. De nieuwe regering van Premier Modi met zijn Nationalistische
Hindoe partij BJP zal daar voorlopig geen verbetering in brengen.
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Kort verslag van ons bezoek aan India in januari en februari dit jaar 2015.
Bangalore en Mysore: het ECHO-project biedt onderdak en begeleiding aan 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 verschillende
ECHO-projecten. Dit jaar is het ECHO- project, in samenwerking met ROC Den Haag, een Learning Centre
voor een hotelschool gestart. Een extra verdieping op het gebouw is hiervoor het onderkomen.
Na overleg is besloten om na 2015 de financiële ondersteuning door onze stichting aan ECHO te stoppen in
de veronderstelling dat ze selfsupporting kunnen zijn. Met name de overheid in het rijke Bangalore kan hier
een belangrijke rol in vervullen. We blijven uiteraard wel in contact met ECHO.

Ernstig onbehandeld oogletsel bij meisje door een steen.

Op bezoek in de stone quarries van Bangalore

Bangalore Ashraya Deep en Planet Hope. Health Care Centre Ashraya Deep 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 met een volle
wachtkamer, een gemotiveerde hardwerkende arts, drukke apotheek en laboratorium. We controleerden de
bestedingen van ons geld en hebben een toezegging gedaan voorde aanschaf van instrumenten. We
bezochten in gezelschap van collega Damiaen van Doorninck een buitenspreekuur in de stonequarries. De
nieuwe Medical Car, in 2014 geschonken door een bevriende stichting, doet goede diensten. Deze medische
zorg midden in de steengroeve is erg succesvol en wordt met 80-100 patiënten per spreekuur erg druk
bezocht. De ouders hoeven hun dagloonwerk in de steengroeven maar kort te onderbreken.
Het Ashraya Deep hospitaalgebouw is in 2014 vakkundig en mooi gerenoveerd. De scheuren door de vele
ontploffingen in de nabij gelegen steengroeve zijn hersteld en de lekkages gedicht.
In het gebouw van Ashraya Deep is een Day Care voor zeer kleine kinderen uit de steengroeven. Door
nieuwe regels van de overheid is het Day Care nu een Pre-Primary-School geworden met “formal education”.

NR-Pura: goedlopende projecten voor medische zorg in de dorpen, succesvol programma voor
alcoholontwenning en voor de revalidatie en zorg van gehandicapte kinderen uit de verre omgeving.
Na uitvoerig overleg met alle betrokken partijen is besloten om binnenkort de bouw van een school voor
bijzonder onderwijs van geestelijk en lichamelijk gehandicapte kinderen te starten met daarin ook de ruimte
voor ons revalidatie-project. Een groot succes dat we vooral te danken hebben aan de stichting Care
Karnataka van het orthopedagogen echtpaar Kees en Hennie de Wit uit Breda,
Een uniek plan voor die regio. We zullen onze financiële ondersteuning de eerste jaren voortzetten tot het
revalidatieprogramma goed is geïntegreerd in het nieuwe schoolgebouw. De Norbertijner Abdij van
Mananthavady heeft zich garant gesteld voor het welslagen van het programma.
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In NR Pura leert een poliopatiëntje werken met een aangepaste computer.( muis !)

Gulbarga- Jewargi: Theresa Health Care Centre
Dit mooie en grootste project van de stichting Medisch Werk Mumbai heeft een Theresa Health Care Centre
met polikliniek, lab met röntgen, een centrum voor aids, een afdeling voor TBC en een centrum voor
revalidatie. Er werkt een gekwalificeerd team van Indiase artsen, fysiotherapeuten, laborant en
gezondheidswerkers die de medische verantwoording hebben voor 60 omliggende dorpen van overwegend
Dalits en Tribals. Het rendement van een dagelijks spreekuur door een arts in een van de dorpen is groot.
Het aantal aidspatiënten neemt nog steeds toe, evenals het aantal tuberculosepatiënten.
Het röntgen apparaat voldoet bijzonder goed en het bespaart veel doodzieke patiënten de reis naar de stad.
Het revalidatie programma is prima. Het geeft begeleiding aan de kinderen maar vooral ook aan ouders.
We hebben op verzoek van de fysiotherapeut dit jaar nieuwe oefen-hulpmiddelen aangeschaft.
Tijdens ons verblijf in Januari 2014 hebben we de eerste steen gelegd van de boarding (CWD-centrum) voor
de invalide kinderen uit de afgelegen dorpen die daar tijdens hun revalidatieperiode kunnen verblijven.
Het bespaart de kinderen de dagelijkse vermoeiende reis van en naar de dorpen en het geeft de ouders de
kans hun “broodnodige” werk te kunnen doen. Bij ons laatste bezoek in januari dit jaar was het CWD centrum
voor 75% voltooid. We hopen in juni-juli 2015 het centrum in gebruik te nemen. ( CWD= Children With Disability)

Op bezoek bij het Theresa Health Care Centre
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Kinderen worden in het dorp beoordeeld voor revalidatie

Mumbai: het project Parivartan
Het project Parivartan in Mumbai ( Bombay) verstrekt medische- en sociale zorg aan slumbewoners van
een van de grootste steden ter wereld. Een opeenhoping van vervuiling en menselijke ellende met veel
criminaliteit en uitbuiting van de zwakkeren. Samen met de studenten van Gymnasium Bernrode bezochten
we het centrum en de slums van Mumbai. Voor hen twee uitersten binnen enkele uren. De tegenstellingen
tussen arm en rijk lijken in zo’n stad nog groter.
Door de enorme uitbreiding van Mumbai worden de slums afgebroken en de inwoners een onderkomen in
een onbetaalbaar appartement complex aangeboden. In feite worden de slums verplaatst en versnipperd.
Mede hierdoor en door hun slechte bereikbaarheid is het artsenechtpaar Mr. en Mrs. Kharat, die sinds 2001
met ons samen werken, in 2014 gestopt. In januari dit jaar hebben we kennis gemaakt met een jonge
ambitieuze Indiase arts die de taak van Dr. Kharat heeft overgenomen. Hij woont letterlijk in de slums en is
zeer begaan met de bewoners. Rijk worden heeft niet zijn hoogste prioriteit.
Dankzij de permanente steun van een donor uit onze naaste omgeving is continuïteit van dit project
gegarandeerd. Maar ook de steun van de service clubs ( Rotary en Lions) in Mumbai neemt toe.

Indore: Het “Modelproject” Vishwas voor aidspatiënten; sinds 2004 ononderbroken gesteund
door de leerlingen van het Gymnasium Bernrode. Bij uitzondering noemen wij deze sponsor bij naam.
Dit jaar bezochten 3 leerlingen met een leraar hun project. Zij staan, samen met Cordaid, garant voor
jaarlijks meer dan € 20.000. Het Vishwas-project is meerdere malen onderscheiden voor hun baanbrekend werk
voor onder ander de preventie van moeder-kind transmissie van HIV bij de geboorte en de aandacht voor
aidsproblemen bij minderheden in de Indiase samenleving. Daarnaast is de holistische aanpak met een
uitgebreid sociaal programma de sleutel voor het succes.
Op dit moment zijn er 3600 patiënten ( waaronder veel kinderen) onder controle.
Sinds begin 2014 is Father Lucas, van het Bisdom Indore, de grote initiatiefnemer van Vishwas in 2003, gestart
met de bouw van het Saint Francis Hospital in Indore. Met de via onze stichting gedoneerde ambulance, is men
al gestart met de medische zorg op het platte land. In juni zal het ziekenhuis zijn eerste twee verdiepingen
openen. Door het principe “ rijk betaalt voor arm” moet het Ziekenhuis selfsupporting zijn!!.
In de komende 5 jaar zal het ziekenhuis de medische zorg voor de aidspatiënten van Vishwas overnemen.
De sociale zorg, zoals bewustwording, resocialisatie en voorlichting, blijft een taak van Vishwas.

“selfi” door Bernrode-leerling Nynke met Vishwas kinderen.

Afscheid van Indara- Mirpur met traditionele dans.

Mirpur in het Noorden van India: In januari dit jaar bezochten wij dit plattelands project voor de laatste
keer. Wij ondersteunen dit project al sinds 2001. Het betreft vooral basale medische hulp zoals bevallingen,
kinderzorg, longinfecties, diarree, slangenbeten ( in India 40.000 doden per jaar !!) en tuberculosepatiënten
maar vooral ook voorlichting.
Het dispensary-gebouw ziet er na renovatie in 2013 weer mooi uit. Wij adviseerden de manager Sr. Shaila
om, zoals in Gulbarga, ook spreekuur in de dorpen te houden.
Dit project zal in de komende jaren verder ondersteund worden door de familie van een van onze
bestuursleden die bekend zijn in de regio met een ander project.
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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. In de grote steden lukt dat beter dan in de
dorpen. Na 3 jaar voorbereiding en overleg zullen wij ons komend jaar geheel of gedeeltelijk terugtrekken uit
enkele projecten. Uiteraard houden we een vinger aan de pols. Gelukkig denkt en helpt Cordaid bij dit
proces door het inzetten van Indiase consultants die workshops geven en lokaal advies op verzoek.
Voor een goed inzicht in de kosten en investeringen in diverse projecten verwijzen wij u naar bijgevoegd
overzicht van de projectbetalingen 2014 op deze pagina. We budgetteren onze projectbijdragen in Euro’s.
De gunstige koers van de Euro t.o.v. de Indiase Rupee gaf in 2014 positieve cijfers te zien op de eindbalans
van de projecten. We hebben deze gunstige cijfers tijdens ons bezoek besproken en verwerkt in de
budgetten voor 2015. Inmiddels is de koers van de Euro 13% gedaald en zullen we in juli dit jaar de
betalingen zo nodig moeten corrigeren. Dit zal de stichting zeker 12 tot 13.000 Euro extra kosten!

Projectbetalingen door onze stichting Medisch Werk Mumbai in 2014
Projecten India
Ghosi
dispensary exploitatie
Mirpur
dispensary exploitatie
Mirpur
instruments
Mirpur
Vehicle maintenance
Bangalore
Ashraya Deep dispensary exploitatie.
Bangalore
Medical Car Ashraya Deep ambulance
Bangalore Little Sisters, Mrs.Stella medical Car
Indore
Vishwas/ expl. medical-social
Indore /
Ambulance St Francis Hospital
Mumbai
Parivartan medical costs
Mumbai
Parivartan Deenfds. in 2013 pos. balans.
Bangalore/Mysore/ Echo medical care boys
NR Pura
Medical Villages
NR Pura
Deenfonds 2014 operatie Sayid, Akul
NR Pura
Handicapped people
NR Pura
De Addiction program.
NR Pura
Revalidation / Physio
Gulbarga
Medic Villages
Gulbarga
dispensary / care to aids
Gulbarga
mobile clinic maintenance
Gulbarga
Extra Sachin
Gulbarga
X-ray/maintenance
Gulbarga
Deenfonds 2013
Gulbarga

Reval. /Physio incl. transport.

Gulbarga

Constructie CWD hostel

Uitgegeven
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in

2014

Projecten Totaal

in Euro’s
150,00
1.500,00
150,00
500,00
10,500,00
9.343,00
250,00
20.820,00
20.500,00
1.500,00
0,00
5.000,00
3.500,00
2.500,00
3.000,00
4.000,00
4.250,00
8.500,00
21.400,00
1.000,00
250,00
1.200,00
2.260,00
4.200,00
20.000,00

146.273,00

Het financieel jaaroverzicht van de stichting in 2014
Voor het financieel jaaroverzicht verwijzen wij u naar het verslag van onze penningmeester op deze pagina
Voor meer duidelijkheid laten we de cijfers van 2013 en 2014 naast elkaar zien en bovendien de
voorzieningen die zijn opgenomen voor het komende jaar. Gelukkig is onze vrees voor een terugloop van
donaties en geoormerkte giften niet bewaarheid.
Integendeel!
Er is een positief saldo over 2013 van 21.912,30 Euro’s.!! Een verklaring hiervoor zijn de hoge voorzieningen
in 2013 voor het jaar 2014 en de toename van giften, met name de geoormerkte giften. Hierdoor konden we
in 2014 ruim 30.000 euro’s meer investeren in de projecten.

We hopen dat we U een goede indruk hebben gegeven over het werk van de Stichting Medisch Werk
Mumbai in het afgelopen jaar 2014 en we hopen op uw blijvende steun. Zo kunnen we ondanks verminderde
bijdragen door onze overheid, samen met U, ons werk in India blijven voortzetten. Vooral financiële
ondersteuning en advisering van een project over meerdere jaren is zinvol en geeft garantie voor succes.
Tenslotte werken we vrijwel zonder overhead, waardoor de inbreng van onze donoren tot maximale
projectopbrengsten kan leiden.
U kunt ons steunen met eenmalige gift of met een lijfrenteschenking, al of niet geoormerkt aan een
bepaald project. Dit geldt ook voor sponsoring door familiestichtingen, bedrijven en serviceclubs.
Wij zijn door de belastingdienst erkend als “Algemeen Nut Beogende Instelling” Fisc.nr 810385065
Het bankrekeningnummer van de Stichting Medisch Werk Mumbai is NL32RABO0137151853
Voor eventuele vragen en opmerkingen kunt u reageren via email: vdbilt.uil@wxs.nl of onze website:
www.stichtingmumbai.nl en uiteraard ook telefonisch of schriftelijk.
Met hartelijke groeten,
Trees en Carlo van de Bilt-Uil ( Namens de stichting Medisch Werk Mumbai)
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