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Aan alle vrienden en donateurs van de stichting Medisch Werk Mumbai.
Nieuwsbrief over het jaar 2015 en ons bezoek in januari 2016.
Ieder jaar doen we verslag aan alle donateurs en belangstellenden over activiteiten van de stichting in het
e
afgelopen jaar. Het is alweer onze 15 nieuwsbrief sinds 2001.
Wij bezochten de projecten in januari in gezelschap van onze dochter Christine en haar collega orthopedagoog
Marjo van Kemmeren. Zij zijn beroepshalve zeer geïnteresseerd in de projecten in NR Pura en Gulbarga waar
centra zijn voor de verzorging en begeleiding van geestelijk en lichamelijk gehandicapte kinderen.
Verandering in denken over hulp in Nederland
Alhoewel Nederland wereldwijd nog steeds geldt als een zeer vrijgevig en betrokken land, zijn er toch op dat
gebied veranderingen te bespeuren. Steeds vaker zien we een kritische maar ook vaak negatieve houding en
onbegrip t.a.v. hulp aan de noodlijdende medemens! Een gevoel van “wij Nederlanders eerst”. De reden
hiervoor is deels begrijpelijk, gezien de nog steeds niet herstelde economie waar velen nog steeds de naweeën
van ondervinden en de dagelijkse stroom van ellende in de wereld die ons via de media bereikt.
Onze huidige politiek van “win-win principe” bij het verstrekken van ontwikkelingshulp is succesvol gebleken in
een aantal gevallen maar is niet van toepassing op gezondheidzorg en onderwijsprojecten in de betreffende
landen. Bij gezondheidszorg is het vooral adviseren en investeren in mensen die we gezonder en gelukkiger wil
maken zonder er aan te verdienen.
Mede door een terugtrekkende overheid hebben de landelijke hulporganisaties zoals Cordaid en Wilde ganzen
hun aanvullende financiële ondersteuning aan NGO’s drastisch teruggebracht Bij Cordaid is dat nu 25% van het
bedrag wat door de NGO zoals onze stichting wordt verstrekt. Cordaid heeft 35% van haar medewerkers
ontslagen en zich mede daardoor moeten terugtrekken uit een groot aantal landen in wereld, vooral in Afrika en
Azië.
Deze werkwijze van onze regering werkt contraproductief. Dat geldt met name daar waar we mensen niet
helpen een menswaardig bestaan op te bouwen in hun eigen omgeving. Ze vluchten dan naar het rijke westen..
Wereldwijd wordt de afstand tussen arm en rijk steeds groter. We lopen zo achter de feiten aan!!
Helpen daar is ook ons belang !!
Situatie in India.
Veranderingen in India zijn er vooral in de grote steden. Het maakt de tweedeling van het land in arm en rijk nog
meer zichtbaar. Op het platte land blijven de kasten en traditionele verhoudingen bestaan met een
onvoorstelbare discriminatie van vrouwen en meisjes. Zoals ook elders in de wereld hebben de gigantische
overbevolkte steden een grote aantrekkingskracht op de arme plattelandsbevolking. We hebben de indruk dat
de huidige regering van Premier Mody deze migratie bewust creëert. In de steden heeft men n.l. economisch
meer grip op de bevolking! Steden als Mumbai, New Delhi en Calcutta, met ieder meer dan 20 miljoen inwoners,
worden overspoeld door vooral ongeschoolde mannen die verpauperen in de slums en werken onder de meest
ongezonde omstandigheden. Hierdoor zie je een toename van criminaliteit en, door het overschot van mannen,
een onveilige plek voor vrouwen. Hier heerst door de markteconomie het recht van de sterkste.

1

Het verschil tussen arm en rijk, ongezond en gezond, is een zeer kwetsbaar punt in de economische en sociale
ontwikkeling van India.
Wij geven hier enkele demografische gegevens van India, ontleend aan een recent onderzoek door de
UNIVERSITEIT VAN OXFORT
• 10% van de Indiërs bezit 90 % van het kapitaal in India.
• 35-40 % van de bevolking leeft onder de Indiase armoede grens van 1,5 €/dg ,dat zijn 450 miljoen mensen.
• +/- 75 miljoen kinderen 5-15 jaar werken nog steeds onder kind-onvriendelijke omstandigheden.
• 40 % van de kinderen (1-5 jr.) is ondervoed en 40 % van de Indiërs is JONGER dan 15 jaar.
• 15 miljoen zwerf en straatkinderen.
• 40% van de bevolking is analfabeet.
• India besteedt maar 1% van zijn bbp aan gezondheidszorg en die zorg is onbetaalbaar en onbereikbaar voor
50-60% van de bevolking!!! Meer dan 500 tot 600 miljoen mensen in India hebben geen of geen goede
gezondheidszorg.

Kort verslag van ons bezoek aan India in januari en februari dit jaar 2016.
Bangalore: het ECHO-project Opvang voor straatkinderen ( jongens) met een criminele achtergrond.
De jongens hebben een veilig maar gedisciplineerd onderdak met scholing en beroepsopleiding. Een deel van
het project functioneert zelfs als een jeugdgevangenis ( met scholing) voor vaak zeer jonge kinderen.
Na overleg is besloten om na 2015 de financiële ondersteuning aan ECHO te stoppen in de overtuiging dat ze
selfsupporting kunnen zijn. Met name de overheid in het rijke Bangalore kan hier een belangrijke rol in vervullen.
Father Antony Sebastion ( Rechter) heeft recent een deeltijdfunctie gekregen bij de centrale regering in Delhi op
afdeling justitie als adviseur voor jeugdproblemen. Er is veel aandacht door de overheid voor zijn werk.
We blijven uiteraard wel in contact met ECHO en helpen bij hoge kosten van specialistische behandelingen van
de ECHO kinderen.
Bangalore De Dispensary Ashraya Deep o.l.v. de Sacred Heart Brothers is voor medische zorg in de
steengroeven en het Planet Hope, een boarding-house, waar kinderen uit die steengroeven een veilig onderdak
hebben met studiebegeleiding en onderwijs.
Het hospitaaltje heeft in 2015 een aantal nieuwe onderzoekinstrumenten kunnen aanschaffen. Het gebouw ziet
er mooi uit na de vakkundige renovatie. Met name de spreekuren op locatie in de steengroeven, soms met
specialistische assistentie zoals oogartsen en vrouwenartsen, worden erg druk bezocht door de Dalitbevolking.
In 2017 zullen wij dit project alleen nog financieel ondersteunen voor salarissen van arts en verpleging. Na goed
overleg met de manager hebben we de indruk dat zij steeds meer lokale steun krijgen in “natura “ zoals
medicijnen en vrijwillige medewerking van specialisten. Bovendien zijn er inkomsten van een goed draaiende
nabijgelegen drukkerij van de Sacred Heart Brothers. Een bijkomend probleem is dat in de toekomst dit
hospitaaltje zal moeten wijken voor de oprukkende stad Bangalore. Er zijn plannen om 100 km naar het noorden
een nieuwe voorziening te bouwen. Er zijn geen afspraken door ons gemaakt om daar aan mee te werken.

Moeder en dochtertje opgenomen met aids en TB
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Protest optocht tegen aids verspreiding in Gulbarga

NR-Pura: Alle projecten zijn hier zeer succesvol met name het alcoholontwenningsprogramma met zijn
holistische aanpak en sociale controle vanuit de gemeenschap. Maar het meest trots zijn we op de school voor
lichamelijk en geestelijk gehandicapte kinderen. De bouw van de school is gestart maar we zijn reeds begonnen
met het programma in een noodvoorziening om ervaring op te doen in een kleinere setting. Het zal begeleiding
en hulp bieden aan 60 kinderen. Revalidatie en educatie onder één dak. De credits komen vooral toe aan
het echtpaar de Wit van stichting Care Karnataka die enkele jaren geleden in overleg met onze stichting het
initiatief heeft genomen. We hebben er alle vertrouwen in alhoewel voor dit soort zorg in India veel baanbrekend
werk moet gebeuren!! Voor een bredere steun en het welslagen van dit project is er contact met Unicef en Wilde
ganzen. Wij willen ons in de komende 5 jaren vooral richten op dit project met scholing en revalidatie en de
steun voor de andere activiteiten geleidelijk afbouwen. Uiteraard alles in goed overleg met de medewerkers in
NR Pura en met de zekerheid dat het werk doorgaat
.

Christine onderzoekt in NR Pura.

en …….....

Marjo knuffelt een gehandicapt kind in Gulbarga CWD

Gulbarga- Jewargi: Theresa Health Care Centre
Mede onder de energieke leiding van Br. Vincent Paul ( Sacred Heart) maakt het project in Gulbarga grote
verbeteringen door. Voor medische zorg hebben we inmiddels een ziekenhuisje met laboratorium, röntgen,
apotheek, afdeling voor algemene ziekten en afdelingen voor aids- en tbc patiënten. Sinds 4 jr. een fysiotherapie
en revalidatiecentrum. Het meest bijzondere tijdens onze laatste reis was de inwijding van het CWD centrum.
( CWD= Children With Disability). Een speciaal gebouw voor de revalidatie van geestelijk en/of lichamelijk
gehandicapte kinderen waar ze behalve voor behandeling ook s ‘nachts kunnen verblijven evt. met de ouders.
Dit was het belangrijkste reisdoel van onze dochter Christine met haar collega Marjo. Zij willen zich met hun
jarenlange ervaring als orthopedagoog en in samenwerking met de 3 reeds aanwezige jonge fysiotherapeuten,
inzetten voor de kwaliteit van de behandeling o.a. met skype -contacten en bezoeken. Onder de vleugels van de
stichting MWM hebben zij, voor dit doel, hun eigen “Stichting Care Gulbarga” opgericht. ( Foto hieronder)
Met het oog op duurzaamheid gaat er nog meer gebeuren in Gulbarga.
Hoe kunnen we Gulbarga financieel meer onafhankelijk maken ?
De oplossing lijkt vrij ingrijpend maar volgens insiders en ook onze ervaring is het plan haalbaar. Op dit moment
verschaffen we medische zorg in het Theresa hospitaal en met een buitenspreekuur op locatie in ongeveer 60
dorpen. Met name het hospitaal heeft de uitstraling van Aids en TB zorg.
De mensen zijn daardoor minder geneigd voor algemene klachten naar het hospitaal te komen en dat geldt
zeker voor diegenen die (deels) voor hun zorg betalen.
Vandaar het advies en plan om in de regio een z.g. OPD ( medisch post) te bouwen waar rijkere patiënten gaan
betalen voor de aller armsten in het hele project Gulbarga. Uiteraard is dit nieuwe OPD ook toegankelijk voor de
laagste kasten en niet betalende patiënten.
We zijn in vruchtbare onderhandeling met een vergelijkbare stichting als MWM die zich gaat opheffen en hun
financiële reserves wil overmaken naar onze stichting. Beide stichtingen kunnen zich vinden in de financiering
van het boven beschreven plan van OPD. Onze uitverkiezing kwam mede tot stand op advies van Cordaid.
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De opening
van het
nieuwe CWD
CENTRE in
Gulbarga op
18 januari
2016

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. De slums (krottenwijken) zijn een opeenhoping van vervuiling en menselijke
ellende met veel criminaliteit en uitbuiting van de zwakkeren.
Door de voortdurende 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 zijn we vorig jaar gestart op een andere locatie met een andere jonge arts. Hij is zeer betrokken en
makkelijk bereikbaar voor de slumbewoners Hij woont letterlijk in de slums. Er is meer steun van lokale service
clubs zoals Rotary en Lyons-Clubs maar zij doen de ondersteuning meestal in “natura”, zoals medisch
specialistisch onderzoek op locatie in de slums of in het ziekenhuis ( oogartsen, internisten en kinderartsen).

Trotse HIV besmette ouders met hun Hiv-vrije kind ( Vishwas)

Het St Frances Hospital in Indore

Indore: Het “Modelproject” Vishwas voor aidspatiënten; sinds 2004 ononderbroken gesteund door de leerlingen
van het Gymnasium Bernrode in Heeswijk. Bij uitzondering noemen wij deze sponsor bij naam. Zij staan met
Cordaid garant voor jaarlijks meer dan € 22.000. Volgens Cordaid een unieke prestatie voor een middelbare
school. Omdat enkele leerlingen om de 3 jaar zelf hun project bezoeken is hun betrokkenheid erg groot.
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Het Vishwas-project is meerdere malen door de overheid in India onderscheiden voor hun baanbrekend werk. Met
name de holistische werkwijze met aandacht voor alle problemen van aids patiënten en de aandacht voor
minderheden als homoseksuelen en transgenders zijn bijzonder. Het meest opmerkelijk resultaat is het
terugdringen van de besmetting van de pasgeborene bij een Hiv-positieve moeder van 40% naar 3 %.( Foto)
Een nieuwe service voor de patiënten is de juridische bijstand. Een prima hulpmiddel bij de enorme discriminatie
van aidspatiënten. Op dit moment zijn er ruim 4000 patiënten (waaronder veel kinderen) onder controle.
Het Sint Frances Hospital Van Father Lucas in Indore ( foto) zal dit jaar in juli twee verdiepingen openen voor
medische zorg. Wij financieren sinds 1 jaar met onze stichting de medische zorg op het platte land m.b.v. een
ambulance en een buitenpost. Het principe van Father Lucas is dat de rijke patiënten gaan betalen voor de armen.
De verwachting is dat het ziekenhuis binnen 5 jaar zelfstandig zal zijn, mede ook dankzij de inkomsten van een
nabij gelegen English Medium school. In die periode zal het ziekenhuis de medische zorg voor de aidspatiënten
van Vishwas geleidelijk overnemen. Dus een duurzame verandering van het Vishwas project voor de toekomst.
De sociale zorg, zoals bewustwording, resocialisatie en voorlichting, blijft een taak van Vishwas.

Alle betalingen in 2015 aan de projecten in India
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Bespreking van het financiële verslag: Na 3 jaar voorbereiding en overleg zullen wij ons de komende jaren,
waar dat verantwoord is, geheel of gedeeltelijk terugtrekken uit enkele projecten. Uiteraard houden we een
vinger aan de pols want het blijft India!.
Voor een goed inzicht in de kosten en investeringen in diverse projecten verwijzen wij u naar overzicht van de
projectbetalingen 2015 hierboven. De koers van de Euro is in 2015 ruim 13% gedaald
t.o.v. de Rupee. Voor het project Gulbarga hebben we daarom een extra betaling gedaan. Andere projecten
hadden gelukkig enige eigen reserves. De euro nu weer wat gestegen.

5

Het centrum voor revalidatie van invalide kinderen ( CWD) was aanzienlijk duurder.
Belangrijkste redenen hiervoor zijn de eerder genoemde devaluatie van de euro, de hogere bouwkosten
(Cementprijs) en een noodzakelijke aanpassing van het fundament. Uiteindelijk is het gebouw ook iets groter
geworden om de ouders te laten overnachten. Alles in goed overleg met de uitstekende manager Vincent Paul.

Voor het financieel jaaroverzicht 2015 verwijzen wij u naar het verslag van onze penningmeester op deze
pagina Voor meer duidelijkheid laten we de cijfers van 2014 en 2015 naast elkaar zien.
STICHTING MEDISCH WERK MUMBAI
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Ondanks de goede ondersteuning door Cordaid sluiten we af met een negatief saldo. De giften waren
aanzienlijk minder in 2015 en vanwege de devaluatie van de Euro moesten we meer euro’s overmaken.
Alle donoren hebben, op verzoek, de mogelijkheid om de uitgebreidere financiële gegevens in te zien.
In 2016 zijn gelukkig weer wat extra donaties zoals van de vastenactie van de St Elisabeth Parochie in
Zeeuws-Vlaanderen, Gymnasium Bernrode en de jubilerende Museum Boerderij in Heeswijk. We houden ons
aanbevolen!!!
We hopen dat we U een goede indruk hebben gegeven over het werk van de Stichting Medisch Werk Mumbai
in het afgelopen jaar 2015 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. Juist in deze periode
van investeren in duurzaamheid en zelfstandigheid van een project hebben wij uw steun hard nodig.
Tenslotte werken we vrijwel zonder overheadkosten, waardoor de inbreng van onze donoren tot maximale
projectopbrengsten kan leiden. Geen strijkstokken!!!
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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