Heeswijk, april 2019

Aan de vrienden en donateurs van de stichting Medisch Werk Mumbai,
Allereerst dank aan u, onze vrienden en donateurs voor de ondersteuning van de verschillende
projecten in India. We hebben tijdens onze reis in de laatste twee weken van februari van dit jaar weer
gezien hoe groot de impact is van uw steun en hulp.
We hebben gewacht met het versturen van de 18e Nieuwsbrief tot na onze terugkomst uit India, waar
we alle lopende projecten bezochten, dit jaar in gezelschap van onze dochter Christine, Martien
Korsten en zijn vrouw Kie Postmes. In januari bezochten Damiaen van Doorninck en Camiel Aerts al
de projecten in Indore en Gulbarga.
We kijken daarom in deze Nieuwsbrief niet alleen terug op 2018 maar we vermelden ook de
ervaringen van de recente bezoeken.
Wij hopen middels deze brief een goed inzicht te geven in de activiteiten van de Stichting in het
afgelopen jaar 2018. We hopen dat u ons als NGO (Non Governmental Organisation) juist nu blijft
steunen. We zitten, zoals u kunt lezen in deze Nieuwsbrief in een overgangsfase waarbij nieuwe, geld
genererende projecten als het OPD de komende drie jaren een kans moeten krijgen en waarbij we
lopende projecten op verantwoorde wijze willen afronden.
In het bijzonder willen we hier de aandacht vragen voor de later genoemde projecten waarvoor we
nog geen nieuwe donoren hebben kunnen vinden: Ashraya Deep in Bangalore (voor de laatste twee
jaar, in totaal 9000,-) en de continuering van het Mobile Clinic project van Father Lucas in Indore (voor
twee jaar in totaal 16.000,-). En kent u anderen die mogelijk geïnteresseerd zijn in het werk van
Medisch Werk Mumbai, laat het ons weten!

Carlo en Trees van de Bilt - Uil
In deze Nieuwsbrief:
-

Maatschappelijke en politieke ontwikkelingen in India
Kort verslag over de stand van zaken in de projecten.
Financiële verantwoording over 2018
Ontwikkelingen binnen het bestuur

India 2019
Het zijn spannende tijden in India. De kloof tussen rijk en arm en tussen steden en platteland, neemt
toe en de migratie naar de steden neemt zo langzamerhand onbeheersbare vormen aan. Binnenkort
zijn er nieuwe verkiezingen. Onder de huidige ultranationalistische BJP regering van President Modi
zijn de spanningen tussen bevolkingsgroepen, met name tussen de hindoemeerderheid en de
moslims toegenomen en is de beloofde economische vooruitgang uitgebleven.
Onze partners in India, religieuze ordes als de Norbertijnen, Broeders van het Heilig Hart en de
Zusters van de Heilige Geest worden met deze ingewikkelde maatschappelijke en politieke
ontwikkelingen geconfronteerd. Meer dan ooit hebben zij onze steun en hulp nodig om hun goede
werk te doen.

De Projecten
NR Pura
St. Norbert School voor bijzonder onderwijs
Deze school is een onderdeel van de Social Welfare Society van de Norbertijnen van de abdij van
Mananthavady en een samenwerkingsproject van de stichting Care Karnataka van de familie de Wit
met de Stichting Medisch Werk Mumbai. De school draait nu een jaar in het prachtige nieuwe
gebouw. Tijdens ons bezoek in februari hoorden we tot onze tevredenheid dat de school een intensief
traject van accreditatie is gestart bij de districtsoverheid. Dit proces duurt zeker 3 jaar en is belangrijk
voor de betaling van leerkrachten door de overheid. Totdat die betaling is zeker gesteld zal de steun
van onze stichting voor dit project van bijzonder onderwijs, revalidatie en logopedie de komende jaren
nog dringend noodzakelijk zijn. Een grote uitdaging voor alle betrokken partijen in een land als India.

.

Bangalore
Ahsraya Deep
Sinds 2006 ondersteunt MWM de medische zorg met een klein hospitaaltje voor dag opnames,
spreekuur op locatie in de steengroeven en voorlichting (4 medical Camps). Doelgroepen zijn families
van grafdelvers, migranten, arbeiders in de steengroeven en z.g. domestic workers. In de Nieuwsbief
van april 2018 communiceerden we al dat onze steun aan dit project zou stoppen: de steengroeven
op deze locatie gaan sluiten. De verwachting was dat de English Medium School voldoende
inkomsten zou genereren om de continuïteit van de voorzieningen samen met lokale donoren te
garanderen. Tijdens ons afsluitend bezoek in februari hoorden we dat de inschatting ter plaatse voor
de inbreng van de school te optimistisch is geweest. We kregen het verzoek dit project nog twee jaar
te ondersteunen. Maar daarvoor hebben we (nog) geen donor gevonden.

Gulbarga
Birds Heal campus
Het medische project Birds Heal in Gulbarga van de Brothers of the Sacred Heart bestaat al sinds
2004 en omvat het kleine Theresa hospitaal met spreekuur, apotheek, laboratorium en Xray, een
voorziening voor revalidatie en fysiotherapie voor kinderen en volwassenen (bijv. na polio,
verkeersongeval, hersenvliesontsteking) en sinds 2016 het CWD voor kinderen met een beperking
waarover later meer. In het hospitaal zijn gespecialiseerde afdelingen voor aids- en TB-patiënten. De
aidspatiënten verblijven vaak langere tijd in het hospitaal om doordrongen te raken van het regime van
inname van de medicijnen en om lichamelijk aan te sterken. Nieuw in de aanpak is de aandacht voor
de psychische belasting die het hebben van een chronische ziekte met zich meebrengt.

Voor 2018 betekende dat in cijfers voor het hospitaal:

Aantal opnames
Aantal dag-patiënten (polikliniek)
Aantal kinderen
Aantal afgenomen HIV testen
Aantal gediagnostiseerde HIV patiënten
ART (anti-retrovirale therapie)
Aantal recidive ART patiënten
Aantal TB testen
Aantal gediagnostiseerde TB patiënten

man
976
1190
417
52
32
32
59
115
29

vrouw
1754
2577
341
83
51
51
19
32
13

totaal
2730
3767
758
135
83
83
78
147
42

Medical camps
Vanuit het hospitaal zijn er spreekuren in de omliggende 60 dorpen (vaak in de dorpsschool) met
speciale aandacht voor medische begeleiding en ondersteuning van kwetsbare minderheden. Op
deze spreekuren worden patiënten indien nodig doorverwezen naar het hospitaal of het CWD.
Er werden 79 medische bijeenkomsten georganiseerd waarbij 9189 patiënten werden gezien,
waaronder 83 nieuwe HIV-patiënten en 48 TB-patiënten.

Awareness programma’s
Daarnaast worden in goede afstemming met de lokale overheid in de dorpen
voorlichtingsbijeenkomsten gehouden. Er waren 52 gezondheidsprogramma’s voor vrouwen,
voorlichting over zwangerschap,, geboorteregulatie en SOA’s; voorlichting over discriminatie,
kinderarbeid, microkrediet etc.
Het Children With Disability centrum (CWD)
Op de campus van Birds Heal werkten we in het CWD nauw samen met de stichting Special Care
Gulbarga. In 2018 was er een forse groei naar ruim 400 kinderen, mede door de 17 gerichte
fysiotherapieonderzoeken in de dorpen (medical camps). Het bijzondere van dit project is de rol van
de ouders, die van de faciliteiten gebruik kunnen maken om te overnachten. Zo worden zij nauw
betrokken bij de behandeling van hun kind.
In 2018 droeg de stichting MWM nog financieel bij. Vanaf 2019 staat het CWD onder de vlag van de
Stichting Special Care Gulbarga geheel op eigen benen.
Out patient Department (OPD)
Voorwaarde voor het realiseren van dit project was een door MWM gewenste professionalisering ter
plaatse op het gebied van begroten en verantwoorden. Deze slag hebben we in nauwe samenwerking
met het provinciaal bestuur van de Brothers of the Sacred Heart kunnen maken.
In februari hebben we de eerste steen gelegd:

Doel van het OPD is dat de opbrengst van het OPD uiteindelijk moet gaan bijdragen in de exploitatie
van het Theresa Hospitaal. We verwachten namelijk in het OPD meer betalende patiënten te kunnen
behandelen. We spelen hiermee in op de markteconomische opzet van de gezondheidszorg in India:
rijkere patiënten betalen een deel van de kosten van de gezondheidszorg van de armen.
De verwachte oplevering is in februari 2020. Het project als geheel zal daarna nog geruime tijd onze
ondersteuning nodig hebben.

Indore
Vishwas project
Dit project van de Sisters of the Holy Spirit richt zich sinds 2004 op aidspatiënten met een holistische
aanpak. Dat wil zeggen: er is niet alleen sprake van diagnostisering en medische zorg maar ook van
juridische bijstand, begeleiding naar werk, betaling van schoolgeld, organiseren van
belangengroepen, steun aan groepen als prostituees en transgenders.
Er zijn nu 6000 aidspatiënten onder behandeling waarvan 4000 met spreekuurcontrole en 2000 met
belcontact. De regering ziet steeds meer het belang van de aanpak zoals die in het Vishwas project is
ontwikkeld en vergoedt nu niet alleen de anti retrovirale aidsmedicijnen maar ook de kosten van de
medicijnen voor opportunistische infecties (ziekten als TB waaraan aidspatiënten vaak overlijden).
Het project voorziet niet alleen in een behoefte in Indore zelf maar ook in omliggende dorpen of
steden als Khandwa. Van aanvang af ondersteunen de leerlingen van Gymnasium Bernrode in
Heeswijk. Van groot belang voor de continuïteit van dit programma!

Mobile clinic Father Lucas
Met de komst van het nieuwe St. Frances Hospital in Indore dat onder verantwoordelijkheid van
Father Lucas is gebouwd, was het eindelijk mogelijk in de dorpen rond Indore een outreachprogramma op te zetten naar analogie van Gulbarga. Concreet gaat het om een dokter en
verpleegster die in de dorpen met name vrouwen en kinderen met ondervoeding en bloedarmoede
identificeren. Zij gaan dan met de inmiddels beschikbare ambulance voor eerste hulp naar het
ziekenhuis in Indore. Na de succesvolle pilot in 2018 zoeken wij voor 2019 en 2020 nog een donor
voor dit project.

Mumbai
Parivartan
Het eerste project van de stichting MWM in Mumbai. Nog steeds een kleine maar onmisbare schakel
in de medische zorg in de slums van deze miljoenenstad. De omstandigheden waaronder mensen
daar moeten leven hebben ons geraakt bij ons eerste bezoek aan India in 2000 en raakten ons bij het
bezoek van februari van dit jaar opnieuw. Een jonge huisarts doet tussen deze mensen zijn dagelijkse
werk, soms tot 1 uur in de nacht. Afhankelijk van de draagkracht van patiënt, betaalt onze stichting het
consult, de medicijnen en onvoorziene grote medische kosten, bijvoorbeeld van een dringend
noodzakelijke operatie.

Financiële verantwoording 2018 / Winst- en verliesrekening
2018
Locatie
Bangalore
Indore
Indore
Mumbai
Mumbai
NR Pura
NR Pura
Gulbarga
Gulbarga
Gulbarga
Gulbarga
Gulbarga
Gulbarga
Gulbarga
Gulbarga

Project
Ashraya Deep – Planet Hope
Vishwas (donor Gymnasium Bernrode, Heeswijk)
Mobile clinic Father Lucas
Parivartan
Parivartan, emergency help / EJF
Physiotherapy / School
Emergency Help 2018 (nog te besteden in 2019)
Auto voor CWD door MWM en Special Care Gulbarga
Medical Camps in de dorpen van de Taluk Jewargi (donor de Vastenactie)
Theresa Hospital
Onderhoud X-ray
Revalidatie en fysiotherapie incl. transport.
Onderhoud Mobile clinic
CWD exploitatie door MWM en Special Care Gulbarga
Studie Sachin Chandrakala

Totaal

Vastenactie in 2018 rechtstreeks betaald aan Gulbarga
Betalingen door de Stichting Medisch Werk Mumbai

in euro’s
6.000,00
22.000,00
10.000,00
2.154,00
1.000,00
10.500,00
1.000,00
12.000,00
10.883,00
20.738,66
1.040,00
4.400,00
2.026,66
6.253,00
300,00
110.295,32
-6.000,00
104.295,32

Toelichting.
Het Ashraya Deep in Bangaore heeft in 2018 en laatste betaling ontvangen.
Het project in NR Pura wordt samen met Stg Care Karnataka en de Norbertijner abdij van
Mananthavady gefinancierd. Emergency Help is voor onvoorziene kosten zoals operaties.
Het project Birds Heal Gulbarga, met zijn medische zorg voor 60 dorpen, ligt in de Taluk Jewargi,
district Gulbarga.
De exploitatie van en aanschaf van de auto van het CWD zijn dit jaar nog een gezamenlijk project
van Stichting Special care Gulbarga en Stichting Medisch Werk Mumbai.
Het budget voor het OPD is niet opgenomen in deze financiering.
Winst- en verliesrekening
INKOMSTEN
Keuringen
Giften particulieren
Giften contant
Lijfrenten
Giften bedrijven / instellingen
Geoormerkte gelden (excl. Cordaid)
Schenkingen reiskosten bestuur
Diverse schenkingen reiskosten Bernrode
Bijdragen Cordaid / Vastenactie
Ontvangen rente
Negatief saldo
TOTAAL
UITGAVEN
Projecten
Voorziening OPD
Transferkosten India /MP
A.J. van der Cammen
Bankkosten
Diverse kosten
Reiskosten bestuur
Reiskosten Bernrode
TOTAAL

2016
5.585
7.175
2.880
16.950
11.261
65.268
2.689
9.020
306
11.968
133.101
2016
129.517
600
100
195
2.689
133.101

2017
6.112
29.022
3.120
13.900
23.250
145.871
1.376
4.312
17.250
49
4.983
249.244
2017
118.343
125.000

212
1.376
4.312
249.244

2018
11.201
17.925
55.165
6.916
13.530
9
8.119
112.865
2018
104.295
1.200
100
212
7.057
112.865

ACTIVA
RABO rekening courant NL32RABO0137151853
RABO spaarrekening I NL79RABO1467603007
RABO spaarrekening II NL09RABO3160608220
TOTAAL
PASSIVA
Voorziening OPD
Vermogen
TOTAAL

2016
42.953
113

43.066
43.066

2017
16.521
21.562
125.000

2018
26.394
3.568
125.003

125.000
38.083
163.083

125.000
29.964
154.964

Opgemaakt te Wassenaar, 5 maart 2019 / G.J.C. van Engelen, penningmeester

Toelichting op de cijfers van het financiële jaar 2018.
De reiskosten zijn van meerdere bestuursleden, ook voor 2019. De kosten worden gecompenseerd
door schenkingen van de betrokken bestuursleden.
Het rechtstreeks overmaken van 6000 euro door de Vastenactie naar het project in India geeft een
vertekend beeld van de inkomsten in 2018. Dat geldt ook voor de grote, geoormerkte gift van 125.000
euro in 2017 voor de bouw van het OPD. Deze is voor 2018 als voorziening opgenomen.
Voor de inrichting van het OPD hebben we inmiddels ook een donor gevonden.
Uiteindelijk was 2018 geen gunstig jaar voor de stichting. De inkomsten bleven achter bij de uitgaven
waardoor we inteerden op ons vermogen.
Uw hulp is dus meer dan ooit van belang. U kunt ons steunen met eenmalige gift of met een
lijfrenteschenking, al dan niet geoormerkt voor een bepaald project. Dit geldt ook voor sponsoring door
familiestichtingen, bedrijven en serviceclubs.
Als stichting werken we vrijwel zonder overheadkosten. Dat betekent dat uw bijdrage als donor leidt tot
een maximale projectopbrengst.
De Stichting Medisch Werk Mumbai is door de belastingdienst erkend als “Algemeen Nut Beogende
Instelling”, Fisc.nr 810385065. Bankrekeningnummer NL32 RABO 0137151853.
www.stichtingmumbai.nl
stgmumbai@planet.nl
vdbiltuil@wxs.nl
0413-294314 – 06 51536402
Postadres; Hoofdstraat 94 5473AT Heeswijk
Bestuur
Carlo van de Bilt (voorzitter)
Trees van de Bilt – Uil (secretaris)
Gérard van Engelen (penningmeester tot 1 juni 2019)
Willemien Boot (penningmeester vanaf 1 juni 2019)
Trudy Tax-Shulz (lid)
Damiaen van Doorninck (medisch adviseur)
Camiel Aarts (juridisch adviseur)
Martien Korsten (lid, voorzitter per 1 januari 2020)
Gérard van Engelen treedt per 1 juni aanstaande na 18 jaar terug uit het bestuur. Carlo en Trees van
de Bilt-Uil treden per 1 januari 2020 terug. Zij blijven als adviseurs verbonden aan de stichting.

