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Heeswijk, April 2018

Aan alle vrienden en donateurs van de stichting Medisch Werk Mumbai.
Ieder jaar doen we verslag aan alle donateurs en belangstellenden over de activiteiten van de
stichting in het afgelopen jaar 2017. Dit is alweer onze 17e Nieuwsbrief sinds 2001.
Voor informatie kunt u ook altijd de website bezoeken: www.stichtingmumbai.nl .
Helaas waren wij dit jaar niet instaat persoonlijk de projecten in India te bezoeken. Een ingrijpende
operatie bij mij, Carlo, en aansluitend herstel waren daar debet aan. Gelukkig waren er bekwame en
ervaren vervangers voor ons bezoek. De penningmeester Gérard van Engelen, zijn zoon Koen, onze
dochter Christine en haar vriendin Marjo Dorrestijn hebben deze taak graag en bekwaam over
genomen. Door tijdgebrek van dit team waren zij niet in staat Bangalore en NR Pura te bezoeken.
Gelukkig bezocht de Familie de Wit van stg Care Karnataka, 2x de nieuwe school in NR Pura.
Omdat dit jaar de leerlingen van gymnasium Bernrode meegingen om “hun project” in Indore te
bezoeken, was het voor ons een extra teleurstelling er niet bij te zijn. Jammer maar het is niet
anders. Mijn operatie en aansluitend chemokuur zijn ook mede de oorzaak van het later verschijnen
van deze Nieuwsbrief over 2017.
Hulpverlening in de wereld.
De grote stroom van vluchtelingen naar het westen is gelukkig wat tot stilstand gekomen dat wil
echter niet zeggen dat hun problemen zijn opgelost. Wij hebben onze problemen beter geregeld kun
je zeggen door de instroom te beperken. Maar ter plaatse is de ellende voor de mensen nog net zo
groot en het is wachten op een nieuwe exodus Helpen dáár is ook ons belang !!.
De afschuwelijke berichten over seksueel misbruik bij hulpverleningsorganisaties zijn ingeslagen als
een bom en hebben de houding van veel mensen ten aanzien van hulp verlenen negatief beïnvloed.
Het is echter jammer te constateren dat men, door zich te onttrekken aan verdere ondersteuning, de
slachtoffers, om wie het gaat, extra dupeert.
Het stoppen van Cordaid bij de ondersteuning van kleinere NGO’s is alom merkbaar en velen
moeten noodgedwongen stoppen Dat is erg jammer want het zijn juist deze 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. Dicht bij de mensen hier en daar!
De situatie in India anno 2018.
India blijft worstelen met gigantische problemen zoals:
 400 miljoen mensen hebben geen deel aan de welvaart en leven onder de armoedegrens.
 Groot verschil in ontwikkeling van de economie en scholing tussen steden en platte land.
 Corruptie bij de overheid, politie, scholing, bouwwereld en wegenaanleg etc.
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Het versterken van Nationalistische gevoelens door het bevorderen van de Hindoecultuur in
de Indiase samenleving waardoor radicale elementen zich steeds nadrukkelijker
manifesteren ten koste van minderheden zoals Christenen, Moslims e.a.
Discriminatie, seksueel geweld en respectloos behandelen van vrouwen en meisjes blijven
mede bestaan door allerlei tradities te handhaven zoals bruidsschat, uithuwelijken van zeer
jonge meisjes en tempelprostitutie.
Slechte sociale wetgeving waardoor de kwetsbaren in de maatschappij geen zekerheden
hebben. Recentelijk, op 30 maart 2018, werd de antidiscriminatiewet om rechten van Dalits
en Tribals te waarborgen vervallen verklaard door de huidige regering van Premier Modi.

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. Sinds kort een landelijke actie
voor het plaatsen van toiletten in de dorpen.

Kort verslag van het bezoek door het Team aan de projecten in januari 2018.
Het Project in Gulbarga met vele activiteiten sinds 2004:
Hospitaaltje, spreekuur en voorlichting in de dorpen, revalidatie voor kleine kinderen,
fysiotehrapie, medische begeleiding en ondersteuningvan kwetsbare minderheden.

Het Theresa Hospital

Christine inspecteert de apotheek

Het gerenoveerde Theresa Hospital vervult een centrale rol voor de medische zorg in de regio.
Er is spreekuur door een arts, labonderzoek en testen op HIV en TB, X-Ray, bevallingen, opname
voor reguliere ziekten en gescheiden afdelingen voor HIV en TB. Verder levert de arts van het
hospitaal medische ondersteuning aan het nabijgelegen CWD(children with disability) en een
Physiotherapie centrum. Er is ook een apotheekje voor de medicijnen.
De medische zorg in de dorpen gebeurt in nauwe samenwerking met het hospitaal.

Overzicht van de activiteiten in de dorpen rond het Theresa Hospital in 2017:
88 medische spreekuren ( Medical Camps) met 7340 bezoekers in 2017.
49 Voorlichting en bewustwordingsprogramma’s voor vrouwen, zwangeren en teenage-girls..
51 Voorlichting en bewustwordingsprogramma’s voor kinderen in de scholen.
25 Voorlichting en bewustwordingsprogramma’s op dorpspleinen met film en drama over o.a. HIV.
23 Bijeenkomsten met scholing voor vroedvrouwen.
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CWD centrum voor revalidatie van kinderen met een beperkin

Terwijl de spreekuren in de dorpen drukker worden merken we dat het bezoek aan hetTheresa
Hospitaal terugloopt. De belangrijkste reden is dat het hospitaal de uitstraling heeft van een kliniek
voor aidspatiënten en daardoor minder wordt bezocht door reguliere patiënten. Het geplande
nieuwe OPD hospitaaltje moet hier een oplossing voor bieden. Echter door een wisseling in het
management van dit project, is er vergtraging opgetreden in de bouw. Het was het belangrijkste
punt van aandacht bij het bezoek in januari. Uit ervaring weten wij dat het om de 3 of 6 jaar
overplaatsen van religieuze medewerkers van broeder- en zustercongregaties zeer storend kan
werken op het functioneren van een project. Wij hebben daar echter geen invloed op en wij zijn de
stichting MKI, die deze bouw mogelijk maakt, dan ook erkentelijk dat zij begrip hebben voor deze
vertraging en wij zullen hen, zoals afgesproken, goed op de hoogte houden.
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. Vanuit het CWD werden in het
afgelopen jaar liefst 18 “Physiotherapy
Camps” gehouden in de dorpen om de
kinderen op te sporen en de ouders te
motiveren met hun kind naar het nieuwe
CWD centrum te komen.
Er werden 256 kinderen met een beperking
onderzocht in de dorpen en 111 kinderen
uitgenodigd naar het centrum te komen.
Sinds de start in 2016 werden er ongeveer
350 kinderen in het centrum behandeld Het
laatste jaar is het oefenmateriaal goed
uitgebreid zodat de kwaliteit in de
behandeling veel is verbeterd. Er is een
kinderfysiotherapeut
aangesteld
die
samenwerkt met zijn vrouw, orthopedagoge.
Zoals reeds in de brief van vorig jaar is
vermeld, werken wij nauw samen met het
team van stichting Care Gulbarga, opgericht
door Christine e.a.. Zij kunnen met hun
jaarlijkse bezoeken en door app en skypecontacten met de behandelaars aldaar,
zorgen voor kwaliteitsverbetering van dit
unieke centrum in de regio Gulbarga,.

Patiëntje in CWD

In de toekomst zoeken we hier naar een vorm
van speciaal onderwijs zoals wij afgelopen
jaar in het project NR Pura hebben kunnen
realiseren Zie verder in deze nieuwsbrief.

Indore: Het project Vishwas voor aidspatiënten wordt sinds 2004 ononderbroken gesteund
door de leerlingen van het Gymnasium Bernrode in Heeswijk. Dit jaar hebben 3 studenten van
gymnasium Bernrode en een leraar “hun” project bezocht. Een bijzondere ervaring voor deze
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leerlingen die hun verhalen en indrukken, ondersteunt met PowerPoint, zullen delen met alle
leerlingen van het Gymnasium Bernrode in Heeswijk
Het blijft een bijzonder goed project onder de bezielende en bekwame leiding van de Sisters of the
Holy Spirit en het Vishwas team. Door de brede aanpak van de aidsproblematiek in de regio, het
uitdragen van hun visie en goede samenwerking met de overheid is het een voorbeeld voor heel
India. Er zijn nu 4400 aidspatiënten onder controle met hun gezinnen in een regio van 6 a7 miljoen
mensen. Vooral de aandacht voor minderheden als homoseksuelen, transgenders en prostituees is
een kernpunt. Maar ook de educatie en opvang van (aids)kinderen is een dagelijkse zorg.

Project Parivartan in de slums van Mumbai.
Dankzij een trouwe donor kunnen wij nog steeds medische hulp bieden aan de bewoners in een van
de ergste slums in Mumbai. Een huisarts houdt zijn spreekuur letterlijk in de slums met alle stank en
herrie omringt. Het consult en de medicijnen zijn gratis of worden naar draagkracht verstrekt aan
vooral vrouwen en kinderen. De overheid tracht met grof geweld de slums te vervangen door hoge
appartementsgebouwen waarbij projectontwikkelaars de vrije hand krijgen en de prijzen opdrijven.
De arme slumbevolking wordt hierdoor met opzet naar de rand van de stad verdreven en er ontstaan
nieuwe slums. Het medisch werk van Parivartan blijft, door deze migratie, vooral Emergency Help.

De nieuwe school voor speciaal onderwijs in NR Pura is geopend in Oktober 2017

Project NR Pura
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. Zij hebben bemiddeld in een nascholingsprogramma door
2 kinderfysiotherapeuten uit het revalidatiecentrum Breda.
In oktober 2017 hebben we met trots en voldoening de schitterende school met revalidatieafdeling
geopend ( zie foto). Er zijn 63 kinderen in behandeling en dat aantal groeit gestaag. Afhankelijk van
leeftijd en beperking zijn er activiteiten met revalidatie, basisschool, logopedie en eenvoudige
beroepsopleiding voor latere zelfstandigheid..
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Ashraya Deep hospitaaltje in de steengroeven van Bangalore.
Het Ashraya Deep hospitaaltje voor de families in de steengroeven voldoet nog steeds goed. Er
werden in 2017 ongeveer 4800 patiënten behandeld.

De dokter van het Ashraya Deep hospitaaltje op “ambulance-spreekuur”.in de slums en afgelegen steengroeven.

Door de uitbreiding van de stad worden de steengroeven, wegens overlast, zoals lawaai en stof,
verplaatst naar een noordelijker regio. De medische hulp gebeurt daarom steeds meer met spreekuur
in een ambulance, z.g. Medical Camps. Ook al omdat de mensen dan niet lang hun werk hoeven te
onderbreken, worden deze Medical Camps zeer druk bezocht. In totaal werden 2740 mensen
behandeld. Er zijn Health Camps met voorlichting over hygiëne, voeding, aids, oogonderzoek e.a.
Bovenop het huidig hospitaaltje is een English Medium school gebouwd. Met de opbrengsten van deze
school zal het hospitaaltje over 1 jaar financieel onafhankelijk zijn en is het verantwoord om onze
financiële steun stoppen.

Financiële verantwoording
NUMMERS LOCATIE
36052

34100
34902
35100
35100
36227
36227
36221
36221
36131
36132
36132
36512
36133
36130
36137
36137
36138
36138
36138
36139

PROJECT waar geld naar toe ging.

in 2017

Bangalore
Bangalore
Bangalore
Bangalore
Indore
indore
Mumbai
Parivartan
NR Pura
NR Pura
NR Pura
NR Pura
Gulbarga
Gulbarga
Gulbarga
Gulbarga
Gulbarga
Gulbarga
Gulbarga
Gulbarga
Gulbarga
Gulbarga
Gulbarga
Gulbarga
Patna

Ashraya Deep Steengroeven
study Sharina Basil
Mrs Arpudamany emergency help
3 k Planet Hope Jessica,Jennifer,Joyson
Vishwas aids patiënten OI
mobile clinic Fr Lucas
Parivartan medische zorg slums
Emergency EJF / Janh Ganesh/ Mr Chulup
physiotherapy/ School
bijdrage opening special school.
Emergency help
list 1-3-2017
emergency Jothi .
Medisch zorg in dorpen
Hospitaal, medicijnen, aids en TB
vergoeding reiskosten projectmanager
renovation Theresa Health Care C
X-ray/maintenance
mobile clinic maintenance
Emergency help volgens lijst in overleg.
Reval /Physio incl. transp.
instrumenten /play toys CWD stg care Gulbarga
CWD centre running cost
instr. CWD door Fund Care Gulbarga
study Sachin Chandrakala ( Judith)
Sister Maggie girl Preethi emergency

aanbetaling

Gulbarga voor 1e kwartaal 2018
TOTAAL
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7.000,00
300,00
300,00
450,00
22.000,00
4.000,00
2.240,00
900,00
10.500,00
600,00
974,00
1.530,00
11.500,00
27.500,00
942,00
3.000,00
1.120,00
2.100,00
2.000,00
4.760,00
2.000,00
6.400,00
550,00
300,00
25,00
5.352,00
118.343,00

De betalingen aan de projecten in 2017 blz. 5 spreken voor zich. Enkele opmerkingen ter
verduidelijking. De ondersteuning aan het Ashraya Deep Hospital zullen we, zoals afgesproken en
in goed overleg , geleidelijk afbouwen. Dit jaar nog 6000 euro. De inkomsten van de school boven
op het hospitaal moeten de exploitatie dekken. Project Mobil Clinic Fr Lucas (tijdelijk) is de
financiering van het out reach program, spreekuur in de dorpen, van St Frances Hospital in Indore
De koers van Euro/Rupee lag op een gemiddeld niveau van 1 / 75.

Voor de jaarcijfers verwijzen wij u naar het verslag van de penningmeester Gérard van Engelen.
Voor meer duidelijkheid staan de cijfers van 2016 en 2017 naast elkaar.
Als we de aanbetaling van 5352,- voor 1e kwartaal 2018 Gulbarga niet bij de uitgaven van 2017
meetellen zouden we geen negatief saldo hebben maar een plusje van 359,- euro.
Dit is te danken aan enkele zeer royale donors die het wegvallen van de ondersteuning door Cordaid
hebben gecompenseerd. Daarbij kwam ook de steun van de Vastenactie in de Elisabeth parochie in
Zeeuws-Vlaanderen die ons ook in 2018, voor het 3e jaar, zal ondersteunen.
Opvallend is verder de grote voorziening OPD voor het te bouwen hospitaaltje. Mede om de
donerende stichting MKI inzicht te geven in de besteding, staat dit op een aparte spaarrekening!
Veranderingen in de samenstelling van ons bestuur. In 2017 hebben er geen wijzigingen in het
bestuur plaats gevonden. We streven naar vernieuwing en verjonging in het bestuur en wij houden
ons aanbevolen voor goede suggesties!! (Tel 06 51536402 Carlo van de Bilt voorz.)
Tenslotte: Wij hopen, middels deze brief, een goed inzicht te hebben gegeven in de activiteiten van
de Stichting in het afgelopen jaar 2017 en we hopen dat u ons als NGO juist nu 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 (Namens de stichting Medisch Werk Mumbai)
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