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Heeswijk, maart 2017

Aan alle vrienden en donateurs van de stichting Medisch Werk Mumbai.
Nieuwsbrief over het jaar 2016 en ons bezoek in januari 2017.
Ieder jaar doen we verslag aan alle donateurs en belangstellenden over activiteiten van de stichting
in het afgelopen jaar. Het is alweer onze 16e nieuwsbrief sinds 2001.
Na ons bezoek aan de projecten in januari dit jaar zijn we goed op de hoogte van de laatste
ontwikkelingen in India en in het bijzonder van de toestand op de projecten. Dit jaar waren wij bij ons
bezoek aan Gulbarga en aan Indore weer in gezelschap van onze dochter Christine en van collega
Damiaen van Doorninck. Beiden zijn erg betrokken bij ons werk in India en zullen de komende jaren
met hun grote ervaring een belangrijke bijdrage leveren aan de stichting.
Hulpverlening door Nederland in het buitenland.
Ontwikkelingshulp zal geen prioriteit krijgen in het beleid van onze nieuwe regering. Onze kortetermijn-politiek en het “win-win principe” bij het verstrekken van ontwikkelingshulp is funest voor
duurzaamheid en gezondheidsprojecten.
Verder heeft ook de grote stroom van vluchtelingen naar het westen de houding van veel
Nederlanders en hun politieke opvatting beïnvloed. Men richt zich meer op problemen dichterbij huis.
Door inspelen op de angst bij de bevolking nemen populisme en nationalisme wereldwijd toe en
worden de verschillen tussen de arme en rijke delen in de wereld steeds groter. Je proeft de
toenemende spanning én machteloosheid!
Helpen dáár is ook ons belang !!
Door het terugdraaien van overheidssubsidies, heeft de landelijke hulporganisatie Cordaid de
ondersteuning aan NGO’s, zoals onze stichting, per 01-01-2017 volledig moeten stoppen.
Het bericht hierover bereikte ons in november. Toegezegde steun door Cordaid voor 2017 gaat niet
door. Mede door deze handelwijze hebben veel NGO’s hun activiteiten verminderd of zijn volledig
gestopt. Gelukkig geldt dat, dankzij uw royale steun, niet voor ons.
Heel terecht dat we ons kritisch opstellen t.a.v. het besteden van ontwikkelingshulp en wat
overheden in ontwikkelingslanden zelf zouden kunnen doen. Maar het zijn juist de NGO’s die
werken met transparante doelen, met geringe overheadkosten en die minder gevoelig zijn voor
corruptie. Ze werken met professionele vrijwilligers vanaf de basis en niet samen met corrupte
overheden ! Deze NGO’s zijn en waren het menselijk gezicht van het rijke westen.
Hoe is de situatie in India.
Enkele opvallende zaken deden zich voor in 2016.
 De huidige BJP regering van premier Modi heeft ontegenzeggelijk enkele goede beslissingen
genomen zoals de voordelen voor onderwijs aan de laagste kasten, betere hygiëne met
name in de steden, verbetering van het wegennet en bestrijding van de corruptie.
 Een slechte maatregel was het onwettig verklaren van grondrechten van met name de tribale
bevolking van India ten voordele van de investeerders en groot grondbezitters.
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Het steeds nadrukkelijker bevorderen van de Hindoecultuur door de BJP in de Indiase
samenleving waardoor radicale elementen zich steeds nadrukkelijk manifesteren ten koste
van minderheden. Met name de Moslims worden rechten ontnomen. Het is een kwestie van
tijd tot er nieuwe onlusten uitbreken tussen Hindoes en Moslims.
Een typisch Indiase gebeurtenis was de Rupee-crisis in november 2016. Van de ene op de
andere dag werden, slecht voorbereid, de biljetten van 500 en 1000 Rupees ongeldig
verklaard en konden tot 1 januari 2017 worden ingeleverd. Het doel van de regering was om
het zwartgeldcircuit te doorbreken. Met name de rijken zouden hiermee worden getroffen.
Echter omdat er te weinig nieuw handgeld voorradig was viel de handel bij het arme
volksdeel stil. Mede door bovenstaande gebeurtenis is verschil tussen arm en rijk in India nog
groter geworden en zijn levensbehoeften als medische zorg onbereikbaar voor 50-60% van
de bevolking!!! India besteedt maar 1% van zijn bbp aan gezondheidszorg en die zorg is
onbetaalbaar en onbereikbaar. Meer dan 500 tot 600 miljoen mensen in India hebben geen of
geen goede gezondheidszorg.
Nog steeds leeft 35-40 % van de bevolking in India onder de armoede grens van 1,5 €/dag,
dat zijn 450 miljoen mensen.

Kort verslag van ons bezoek aan de projecten in januari dit jaar.
Het Project in Gulbarga

Het grenoveerde Theresa Hospital

de apotheek

Het project in Gulbarga is een succes. We bezochten het in gezelschap van onze Christine en
collega Damiaen van Doorninck. Het Theresa Hospital met zijn aids en TB afdeling is het
middelpunt voor de medische zorg in de 60 omliggende dorpen in de Taluk Jewargi. Het Theresa
Hospital is eind 2016 zowel binnen als buiten gerenoveerd met de financiële steun van de
vastenactie van de St Elisabeth Parochie in Zeeuws-Vlaanderen. Het ziet er bijzonder mooi uit en
is door enkele veranderingen in de indeling functioneler in gebruik. ( zie foto)
De bouw van de nieuwe dispensary of OPD ( Out Patiënt Department) heeft vertraging opgelopen
door problemen met de beoogde bouwgrond. Tijdens onze reis in Januari hebben we daar op
locatie veel aandacht aan besteed. Gelukkig hebben we een ander stuk grond dichter bij het
huidige centrum kunnen verwerven en kunnen we binnenkort starten met de bouw van het nieuwe
OPD. Zoals we in onze vorige nieuws brief hebben uitgelegd gaan we dit nieuwe hospitaaltje
bouwen om met opbrengst van betalende rijkere patiënten de kosten voor de armen in het hele
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project (deels) te betalen. Bovendien heeft het huidige Theresa Hospital, door de vele
aidspatienten, de uittsraling van aidskliniek gekregen, hetgeen de patiënten met reguliere ziekten
afschrikt.Voor een betere algemene zorg hebben we het OPD hard nodig.
Het in 2016 geopende CWD (Children With Disability) centrum in Gulbarga voor de revalidatie
van kinderen met een lichamelijke en geestelijke beperking, loopt erg goed. De kinderen worden
in de dorpen opgespoord en de ouders worden gemotiveerd met hun kind naar het nieuwe CWD
centrum te komen. Er zijn nu 110 kinderen in behandeling. Het is een groot succes, niet alleen
voor de kinderen, maar zeker ook voor de ouders die zich erg gesteund voelen.

Revalidatie voor klompvoetjes.
succes!

Het CWD centrum dat we in 2016 hebben geopend.is een groot

Om hun initiatieven meer vorm te geven en plannen beter te kunnen realiseren hebben Christine
en haar collega Marjo van Kemmeren hun eigen Stichting Care Gulbarga opgericht .
Zij werken in nauw overleg met de stichting Medische Werk Mumbai. Zij hebben een uitgebreid
netwerk voor deze zorg in Nederland en kunnen met hun jaarlijkse bezoeken en door skypecontacten met de behandelaars aldaar, zorgen voor kwaliteitsverbetering van dit unieke centrum
in de regio Gulbarga,. In de toekomst zoeken we hier naar een vorm van speciaal onderwijs. We
weten maar al te goed hoe bedroevend de toekomstmogelijkheden zijn van deze kinderen in India!

Indore: Het “Modelproject” Vishwas voor aidspatiënten wordt sinds 2004 ononderbroken
gesteund door de leerlingen van het Gymnasium Bernrode in Heeswijk. Bij uitzondering noemen wij
deze sponsor bij naam. Bijzonder is de holistische werkwijze met aandacht voor alle problemen van
aids patiënten en de hulp voor minderheden als homoseksuelen en transgenders. Een nieuwe
service is de juridische bijstand voor de patiënten. Op dit moment zijn er ruim 4000 patiënten
(waaronder veel kinderen) onder controle. Al deze behandelingen gebeuren in goed overleg met de
overheid, die ook een belangrijk deel van de financiering voor zijn rekening neemt ! HEEL
BIJZONDER! Zo zijn er branches ontstaan in andere plaatsen in Madya Pradesh en in de staat
Rajasthan in samenwerking met de overheid en zijn er testprogramma’s voor prostituees opgezet. In
Januari 2018 gaan er weer 3 leerlingen van het Gymnasium Bernrode mee naar “hun” project.

Project Parivartan in de slums van Mumbai. Dit kleine project biedt medische zorg aan de
slumbewoners in een uitermate vervuilt deel van de wereldstad Mumbai. Een jonge Indiase arts
doet onverstoorbaar en met grote toewijding zijn huisartsenwerk in dit ongelofelijk vervuild en
overbevolkte stadsdeel. Door de ligging midden in de slums is het zeer laagdrempelig voor de
armen. Het administratief en sociaal-medisch centrum van manager Paul Vincent ligt dicht in de
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buurt. Naast low-budget medische hulp door de arts, worden de duurdere medicijnen vergoed en
kunnen zeer arme mensen voor kostbare medische hulp extra financiële ondersteuning krijgen.

Project NR Pura

De school voor speciaal onderwijs in NR Pura in aanbouw

Leerling met syndroom van Down

Wij zijn als stichting Medisch Werk Mumbai sinds 2006 in NR Pura werkzaam met revalidatie en
begeleiding van kinderen met een lichamelijke en geestelijke beperking. Sinds 2011 werken we
samen met de Stichting Care Karnataka van de heer en mevrouw de Wit, respectievelijk klinisch
psycholoog en orthopedagoog, uit Breda. Mede door hun inbreng van kennis is er een grote
kwaliteitsverbetering gekomen. Behalve revalidatie en begeleiding van deze kinderen is bijzonder
onderwijs toegevoegd aan dit project en is met hun inbreng de nieuwe school ( bijna) gerealiseerd.
In augustus hopen we te starten met het lesprogramma in deze bijzondere school en zal ook de
revalidatie van de kinderen in dit gebouw worden ondergebracht op de begane grond. Om ervaring
op de doen, zijn we met een kleine groep kinderen gestart met onderwijs in het oude gebouw.

Ashraya Deep hospitaaltje in de steengroeven van Bangalore.

Werkers in de steen groeven
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De dokter in de het Ashraya Deep hospitaaltje

Het Ashraya Deep hospitaaltje voor de families in de steengroeven voldoet nog steeds goed en is
recent opgeknapt. De manager Br. Backianathan is zeer bekaam in fondswerving in Bangalore.
Bovenop het huidig hospitaal bouwt men nu een English Medium school. Binnen 3 jaar zal, met de
opbrengsten van deze school, het medisch centrum financieel mogelijk onafhankelijk zijn. Dit jaar en
volgend jaar zullen we de financiering kunnen verminderen, maar we zullen het hospitaaltje nog
regelmatig bezoeken en de vinger aan de pols houden.

Financieel verslag 2016
Betalingen aan de projecten gezondheidszorg Dalits India overgemaakt in 2016
nummers
Regio India
Naam project
Euros
projecten
36052
Bangalore
Ashraya Deep
/Planet H
111.500,00
Bangalore
girl Sharina Basil
300,00
Bangalore
3 k Planet Hope Jessica, Jennifer, Joyson
450,00
34100
Indore
Vishwas/ project Gymnasium Bernrode
23.650,00
34902
indore
Mobile clinic Fr Lucas
4.000,00
35100
Mumbai
Parivartan exploitation.
2.258,00
35100
Mumbai
Parivartan emergency help
860,00
36010
Bangalore
Echo emergency help / operatie hartpat.
2.000,00
36221
NR Pura
Emergency help
Girl Sajitha/ tbc fam. e.a.
3.000,00
De-addiction programme.
36222
NR Pura
2.000,00
36227
NR Pura
physiotherapy/ School
10.500,00
36131
Gulbarga
Medic Villages
11.000,00
36132
Gulbarga
dispensary / care to aids
31.100,00
36132
36512
36133
36137
36137
36138
36138
36138
36138

Gulbarga
Gulbarga
Gulbarga
Gulbarga
Gulbarga
Gulbarga
Gulbarga
Gulbarga
Gulbarga

renovation Theresa Hospital
X-ray/maintenance
mobile clinic maint
Reval /Physio incl. transp.
Phys instr /play toys CWD Care Gulbarga
CWD centre running cost
centre CWD equipement kitchen
New instruments payed by Care Gulbarga
Sachin / Chandrakala

Sister Maggie voor TBC girl Preethi (emergency help)

10.400,00
1.300,00
2.200,00
5.000,00
90,00
5.500,00
424,00
1.535,00
300,00
150,00
129.517,00

De betalingen aan de projecten in 2016 spreken voor zich. Enkele opmerkingen ter verduidelijking.
De naam Deen fonds hebben we vervangen door de meer toepasselijke naam -Emergency help.en valt bij inkomsten onder geoormerkte giften. Volgens plan hebben we, in goed overleg, de hulp
aan enkele projecten verminderd of gestopt zoals in NR Pura waar onze prioriteit bij revalidatie en
school ligt. Het project Echo voor straatkinderen in Bangalore kan door goede contacten met de
overheid zelfstandig verder. De koers van Euro/Rupee lag op een voorzien gemiddelde van 1/75.
Financieel jaaroverzicht 2016.
Voor de cijfers verwijzen wij u naar het verslag van de penningmeester Gérard van Engelen op blz.6
van deze nieuwsbrief. Voor meer duidelijkheid staan de cijfers van 2015 en 2016 naast elkaar.
Ook dit jaar moesten wij de reserves aanspreken i.v.m. een negatief saldo. Belangrijkste oorzaak
was de aanzienlijke mindere bijdrage van Cordaid in 2016. Gelukkig waren er meer andere giften
zoals die van de vastenactie in de Elisabeth parochie in Zeeuws-Vlaanderen die ons ook in 2017 weer
zal ondersteunen. In dit jaar zullen we ook zeker contact opnemen met Wide Ganzen voor
ondersteuning. Een opmerkelijk feit is dat er steeds meer geoormerkte giften zijn, vermoedelijk door
de bekendheid bij donors van onze verschillende activiteiten.
5

Jaarrekening van de stichting Medisch Werk Mumbai 2016
INKOMSTEN
2015

2016

Keuringen
Giften Particulieren
Giften Contant

4.447,50
7.297,62
2.485,00

5.585,00
7.175,00
2.880,00

Lijfrenten
Giften Bedrijven en
Instellingen
Ge-oormerkte giften
Schenking
C&T
reiskosten. India
Div
Schenkingen
reiskost. Bernrode
Bijdragen Cordaid
Ontvangen rente
Diverse ontvangsten
Vrijval voorzieningen
Negatief saldo

9.950,00
19.443,62

16.950,00
11260,81

29.583,26
2.873,96

65.268,00
2.688,53

RABO
rekening
courant
RABO
spaarrekening

UITGAVEN

1.300,00
51.000,00
319,07
73,25

9.020,00
305,62

16.822,57

11.967,72

145.595,85

133.100,68

ACTIVA
18.126,16

42.952,82

36.907,42

113,04

55.033,58

43.065,86

2015

2016

140.161,00

129.517,00

4.173,96

2.688,53

Transferkosten
India / MP

600,00

600,00

AJvd Cammen/
website
bankkosten

100,00

100,00

296,96

195,15

diverse kosten

263,93

Projecten
Reisk
India

C&T

.

145.595,85

133.100,68

PASSIVA

vermogen

55.033,58

43.065,86

55.033,58

43.065,86

Wassenaar 15 maart 2017
G.J.C
van
Engelen,
Penningmeester

Veranderingen in de samenstelling van ons bestuur. Met het oog op verjonging nemen we dit jaar
afscheid van de bestuursleden de heren Jan Wedemeijer en Reijn van Aspert en zal Bernard Kersten
als adviseur terugtreden. Onze collega Damiaen van Doorninck is in 2016 toegetreden als
medisch adviseur van de stichting en Camiel Aarts treedt toe om, o.a. in juridische kwesties, te adviseren.
Tenslotte hopen we dat we U een goede indruk hebben gegeven van het werk van de Stichting
Medisch Werk Mumbai in het afgelopen jaar 2016 en we hopen dat u ons juist nu, bij het wegvallen
van Cordaid, blijft steunen.
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.
Tenslotte werken we vrijwel zonder overheadkosten, waardoor de inbreng van onze donoren tot
maximale projectopbrengsten kan leiden.
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 via de link op
onze website: www.stichtingmumbai.nl en uiteraard ook telefonisch of schriftelijk.
Met hartelijke groeten,
Trees en Carlo van de Bilt-Uil
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(Namens de stichting Medisch Werk Mumbai)

