Jaarverslag 2021

Heeswijk-Dinther
mei 2022

Beste donateurs en vrienden van de Stichting Medisch Werk Mumbai,
Als bestuur van de Stichting Medisch Werk Mumbai leggen we in dit jaarverslag
verantwoording af over de besteding van ontvangen gelden in het jaar 2021, zowel
financieel als inhoudelijk.
Net als 2020, stond 2021 vooral in het teken van de Covid-19 pandemie. We kijken
daarom opnieuw terug op een bewogen jaar, waarin we noodgedwongen op afstand
moesten volgen hoe in de verschillende projecten met man en macht werd geprobeerd de
ergste gevolgen van de pandemie te bestrijden. Met name de derde golf in april-juni had
levensverwoestende en -ontwrichtende gevolgen. Opnieuw werd duidelijk hoe de meest
kwetsbaren de ernstigste gevolgen ondervonden: geen werk, geen voedsel en vaak
nauwelijks toegang tot elementaire, laat staan gespecialiseerde gezondheidszorg.
Gelukkig konden we via online videoverbindingen contact houden met
onze project-managers ter plaatse. En kort voordat we in Nederland eind
2021 in lockdown gingen, konden we de superior general van de
Broeders van het Heilig Hart verwelkomen. Hij was op werkbezoek in
Europa en bezocht ons om de projecten in Jewargi te bespreken.
Onderwerp van gesprek was ook het optreden van de regering Modi
richting NGO’s met een christelijk signatuur, dat steeds verontrustender
vormen aanneemt. Achtergrond is het toenemend hindoe-nationalisme
dat zich keert tegen elke andere vorm van religieuze beleving. Vooral
de moslimminderheid is daarvan het slachtoffer, maar ook de nog veel kleinere christelijke
minderheid krijgt daar in toenemende mate mee te maken. Zo zorgde afgelopen jaar
allereerst nieuwe regelgeving ervoor dat de regering meer zicht en meer grip kreeg op
geldstromen vanuit het buitenland. Daarna kwamen NGO’s onder het vergrootglas te
liggen, die ervan verdacht zouden kunnen worden zendingsarbeid te verrichten, naast hun
werk op sociaal of medisch gebied. Dat resulteerde vervolgens in nieuwe wetgeving die het
duizenden NGO’s onmogelijk maakt geld uit het buitenland te ontvangen. Onze projecten
worden vooralsnog niet door bovenstaande regelgeving getroffen.
Het goede nieuws is, dat inmiddels de situatie qua Covid in rustiger vaarwater gekomen
lijkt te zijn en dat we ergens in de komende maanden een bezoek aan onze projecten
kunnen plannen. Natuurlijk zodra de inmiddels gespannen internationale politieke situatie
dat toelaat.

Tot slot: juist de bijzondere omstandigheden van 2020 en 2021 maken dat we ons
realiseren dat ons werk relevant is en blijft en dat we onze donateurs en sponsors zeer
dankbaar zijn voor alle steun. We hopen dat we in de komende jaren op die steun kunnen
blijven rekenen.
Ik beveel u van harte aan om dit jaarverslag te lezen. Wellicht ten overvloede: we
vermelden geen namen van donateurs of sponsors, omdat een groot aantal onze stichting
in anonimiteit steunt.

Martien Korsten
Voorzitter

In dit jaarverslag vindt u informatie over:
- De projecten
- De financiën
- Het bestuur
Als u ons werk wilt ondersteunen, kunt u een gift overmaken op NL32 RABO 0137 1518 53
t.n.v. Stichting Medisch Werk Mumbai. Elke bijdrage helpt!

In april t/m juni werden voedselpakketten uitgedeeld
in het kader van Covid noodhulp.
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De projecten in 2021
Parivartan Social Service / Mumbai
Programmaleiding: Paul Vincent (directeur)
Parivartan (‘De verandering’) is het eerste en kleinste programma, tevens naamgever van
de stichting. Vanuit zijn kleine kantoortje bij één van de grootste sloppenwijken van
Mumbai, geeft directeur Paul Vincent van maandag tot en met zaterdag maatschappelijkjuridische adviezen aan de inwoners. Tevens coördineert hij het werk van de arts die we
inhuren om zes dagen per week tot laat in de avond in de sloppenwijk spreekuur te
houden voor de allerarmsten, die via het programma dan kunnen beschikken over gratis
medicijnen.
Mumbai was één van de steden, waar de pandemie in de derde golf behoorlijk heeft
huisgehouden. Hier in Nederland zagen we de verschrikkelijke tv-beelden van patiënten
die op de stoep van het ziekenhuis moesten wachten, omdat er onvoldoende zuurstof
beschikbaar was. Net zoals de beelden van de inderhaast opgerichte crematoria, die de
stroom van gestorven Covid-patiënten niet of nauwelijks aankonden. Ook nu weer werden
de sloppenwijken van de buitenwereld afgegrendeld en was het zowel voor Paul Vincent
als voor de arts heel lastig om toegang te krijgen tot wie hun hulp nodig had. Met kunsten vliegwerk lukte dat uiteindelijk wel. Meer dan voorgaande jaren moest Paul een beroep
doen op het emergency fonds dat we ook voor het programma in Mumbai achter de hand
kunnen houden.
Eind 2021 liet onze vaste sponsor voor Parivartan weten dat deze de stichting heeft
opgeheven waaronder deze ondersteuning valt. Medisch Werk Mumbai was daarbij de
begunstigde partij, wat betekent dat we nog een aantal jaren de activiteiten in Mumbai
kunnen blijven ondersteunen.
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Mobile clinic / Indore
Programmaleiding: Father Lucas
Vanuit het St. Francis Hospital in Indore bezoekt een arts de omliggende dorpen binnen het
zogenaamde outreach-programma en levert daar de eerste medische zorg en identificeert
patiënten die behandeling in het ziekenhuis nodig hebben.
Ondanks de druk op het hospitaal, dat door de overheid als Covid-ziekenhuis werd
aangewezen, konden de activiteiten in de dorpen voortgezet worden, waarbij, net als bij
onze andere projecten, voedselhulp en voorlichting een belangrijke plaats innamen.

Een arts bezoekt de dorpen voor medische zorg

Jaarverslag 2021

www.stichtingmumbai.nl l info@medischwerkmumbai.nl

4 / 18

Vishwas / Indore
Programmaleiding: Sisters of the Holy Spirit / Sister Sushma
Vishwas is een programma dat zorgt voor een integrale aanpak: naast diagnostisering van
hiv/aids en tbc en het verstrekken van medicijnen en voedingssupplementen, spelen
persoonlijk contact, bewustwordingscampagnes, street shows, individuele en
gezinsbegeleiding, ervaringsgericht leren, steungroepen, ontwikkeling tot zelfredzaamheid
en delen van (positieve) levensverhalen een belangrijke rol. Aanvullend op het bestaande
programma: empowerment groepen voor vrouwen en aandacht voor risicogroepen zoals
homoseksuelen, prostituées, transgenders en truckchauffeurs.
Eenmaal bijgekomen van de gevolgen van de pandemie, werden Indore en omgeving
geteisterd door een Dengue epidemie. Deze had een grote impact, omdat er veel mensen
kwetsbaar waren, direct (verzwakt) of indirect (ondervoeding) door de COVID epidemie.
Gelukkig bleef de gemeenschap van de zusters gevrijwaard van al te heftige besmettingen.
Activiteiten lagen in de maanden april-juni 2021 zo goed als stil. Dat waren de maanden
waarin de derde Covid-golf op zijn hoogtepunt was.

Indore stad
In totaal hebben sinds de start van het programma in 2003 7.596 patiënten onder
voortdurende behandeling van Vishwas gestaan. Van die patIënten zijn er inmiddels 869
overleden, vaak als gevolg van opportunistische infecties en de laatste twee jaar natuurlijk
ook als gevolg van Covid. In 2021 werden 345 nieuwe patiënten geregistreerd.
Dit jaar kregen 6.436 patiënten hun ART
(hiv medicijnen) via het overheidsziekenhuis.
1.581 patiënten kregen counselling op
individuele basis naast 165 echtparen en
198 gezinnen. Met 5.388 patiënten werd
regulier telefonisch contact gehouden, ook
om afspraken te kunnen maken om
medicijnen te bezorgen, dan wel nutritional
support op het moment dat de centrale
faciliteit vanwege Covid gesloten was. Naast
de aangepaste voedselpakketten werden
gedurende het jaar de nodige voedselpakketten uitgedeeld tijdens huisbezoeken.
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Behalve in april en mei, vonden bij Vishwas zelf of bijvoorbeeld op scholen in de stad
awareness- en voorlichtingsbijeenkomsten plaats of workshops, om vrouwen voor te
bereiden op werk en dus minder afhankelijkheid.

Khandwa
Vishwas beperkt zich niet tot de stad Indore alleen. In de directe omgeving (dat wil zeggen
meer dan een halve dag rijden…) verzorgt Vishwas sinds 2006 een gelijksoortige rol in een
vijftal dorpen, waarvan Khandwa een soort centrale functie vervult. Sindsdien stonden in
totaal 1.955 patiënten onder voortdurende behandeling. 283 daarvan zijn inmiddels
overleden, onder gelijksoortige omstandigheden als in Indore. In 2021 werden 120 nieuwe
patiënten aangemeld.
Naast de activiteiten zoals in Indore (de voedselsteun, al dan niet toegesneden op hiv
patiënten, de voorlichting, de vaccinaties) worden hier bij het platteland horende
inkomensgenererende activiteiten gestimuleerd, zoals organic farming.

Bijeenkomst voor mensen die leven met hiv, waarbij ze (positieve) levensverhalen delen.
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Birds Heal / Jewargi
Programmaleiding: Brothers of the Sacred Heart / Brother Vincent Paul
Het platteland van Noord Karnataka is op medisch gebied één van de meest
achtergebleven gebieden van Zuidoost Azië volgens de Verenigde Naties. Birds Heal in
Jewargi (nabij Gulbarga) bestaat al sinds 2004 en wordt gerund door de Brothers of the
Sacred Heart. Het is het meest omvangrijke programma dat onze stichting ondersteunt.
Aan het einde van het jaar vond een wisseling van programmaleiding plaats. De Broeders
van het Heilig Hart hebben de gewoonte hun programmamanagers periodiek over te
plaatsen naar andere projecten. Voor Jewargi betekende dit dat we afscheid moesten
nemen van Brother Vincent, die naar Tamil Nadu in zuidelijk India werd overgeplaatst.
Brother Prakash, zijn opvolger is gelukkig een
bekende van ons. Tijdens onze bezoeken in 2019 en
2020 was hij in een andere capaciteit al werkzaam
op de campus van Birds Education en Birds Heal.
Inmiddels hebben we in een aantal online
videomeetings met hem alle noodzakelijke
afspraken voor 2022 kunnen maken.
En kort voordat we in Nederland eind 2021 in
lockdown gingen, konden we de superior general
van de Broeders van het Heilig Hart verwelkomen.
Hij was op werkbezoek in Europa en bezocht ons
om de projecten in Jewargi te bespreken.
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Theresa Hospital
Dit kleine ziekenhuis voor de allerarmsten beschikt over een apotheek, laboratorium en
basale röntgenapparatuur, een voorziening voor revalidatie en fysiotherapie voor kinderen
en volwassenen (bijv. na beroerte, hersenvliesontsteking, verkeersongeval).
In het hospitaal zijn gespecialiseerde afdelingen voor aids- en tbc-patiënten.
Nieuwe hiv patiënten of patiënten met een terugval, verblijven vaak langere tijd in het
ziekenhuis om doordrongen te raken van het regime van inname van de medicijnen en om
lichamelijk aan te sterken. De aandacht voor de psychische belasting die een chronische
ziekte met zich meebrengt en maatschappelijke ondersteuning maken inmiddels vast
onderdeel uit van het programma. Uiteraard vonden de meeste activiteiten in aangepaste
vorm plaats als gevolg van de pandemie.
Naast counselling, het verstrekken van medicijnen en het uitdelen van speciaal voor
aidspatiënten geschikte voedselpakketten, konden de volgende aantallen patiënten
behandeld worden, naast hiv ook vaak met gerelateerde infecties als tbc.
Inpatients (m/v)
Outpatients (m/v)
Kinderen
Vaccinaties

1.023
1.625
468
1.411

X-ray
De faciliteit in het Theresahospitaal voor het maken van röntgenfoto’s werd in de periode
dat het ziekenhuis bereikbaar was 548 keer benut.
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Awareness programma’s & medical camps
In de periodes dat dat mogelijk was, zijn 12 medical camps gehouden. Dat waren deels ook
de gelegenheden dat voedselpakketten werden uitgedeeld, voorlichtingsmateriaal gericht
op Covid, mondkapjes en natuurlijk de distributie van de noodzakelijke hiv medicijnen
Vervoer: 234 senioren Covid vaccinatie
Transport naar het ziekenhuis voor patiënten en zwangere vrouwen voor bevalling
(in totaal 278),

Awareness programma: voorlichting over Covid-19, hygiene, voeding en gezondheid.
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Medical camp:
huisartsenspreekuur
in de omliggende
dorpen.
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Door Covid-19 en de lockdowns was
er een groot deel van 2021 geen werk
en geen inkomen, dus geen eten. Aan
de allerarmste dagloners zijn daarom
voedselpakketten uitgedeeld.
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Physiotherapy Centre
Medisch Werk Mumbai verzorgt fysiotherapie voor volwassenen en kinderen. In 2021
vonden de meeste activiteiten noodzakelijkerwijs plaats in de omliggende dorpen zelf,
althans in de maanden dat dat mogelijk en verantwoord was. 49 patiënten werden,
verdeeld over 31 dorpen, thuis behandeld. Het programma voorzag daarnaast ook in de
mogelijkheid om Covid-vaccinatie te realiseren voor 225 mensen met een beperking.
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Nieuwe polikliniek
De bouw van de nieuwe polikliniek aan de rand van Jewargi voor de middenklasse die kan
betalen voor medische zorg, is inmiddels voltooid. Ook de inrichting is met steun van een
sponsor zo goed als compleet. Daarnaast hebben we een sponsor gevonden voor de
noodzakelijke generator en een extra ambulance. Opening van de kliniek is nu slechts nog
afhankelijk van het moment dat de lokale overheid de nodige vergunningen afgeeft.
Doel van dit deel van het project is dat met de opbrengsten van deze nieuwe polikliniek,
het Theresa Hospital in toenemende mate in staat is zichzelf financieel te bedruipen. Onze
inzet blijft immers dat elk project dat we ondersteunen op termijn zelfvoorzienend en dus
toekomstbestendig moet worden.
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Verwachte gang van zaken 2022
Allereerst hopen we natuurlijk dat in de loop van dit jaar alle projecten weer zullen gaan
draaien zoals ze dat voor de corona pandemie hebben gedaan. En we hopen dit jaar te
kunnen afreizen om weer in contact met de projectleiders ter plaatse de stand van zaken te
bekijken en mee te denken met de de invulling voor het komende jaar. En uiteraard, de
officiële opening van de polikliniek in Jewargi bij te wonen.
Nu alle beperkingen van corona zijn opgeheven hier in Nederland, kunnen we gelukkig
weer onze onze persoonlijke activiteiten oppakken om fondsen te werven, in direct
contact met onze (potentiële) sponsors.
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De financiën in 2021
De stichting is voor haar activiteiten afhankelijk van giften van particulieren en fondsen
die het werk en de doelstelling van Medisch Werk Mumbai ondersteunen. De stichting
heeft een zeer beperkt eigen vermogen en is daarom 100 % afhankelijk van de geworven
fondsen gedurende het jaar.
De jaarlijkse bijdragen van fondsen en particulieren vormen de solide basis voor onze
begroting, eenmalige stortingen zijn variabel en zorgen ervoor dat we afspraken voor
ondersteuning ook werkelijk kunnen nakomen.
We stellen jaarlijks een verslag op voor de donoren en vrienden van de stichting, waarin
we rapporteren over de programma’s die in dat jaar ondersteund zijn. Deze rapportage
is ook de basis voor de stortingen die worden gedaan in het volgende jaar.
Aangezien een aantal fondsen voor een bepaalde tijd ondersteuning verleent, is het van
groot belang om ieder jaar nieuwe fondsen te vinden en aan ons te binden, zodat we de
continuïteit van de programma’s in India kunnen garanderen.
Om nieuwe fondsen te werven, ontplooien de bestuursleden diverse activiteiten: we geven
presentaties, maken de stichting zichtbaar en zoeken actief de publiciteit in de media om
meer donoren te werven. Daarnaast benaderen we fondsen met specifieke verzoeken voor
ondersteuning.
De bestuursleden zijn onbezoldigd en maken actief gebruik van hun eigen netwerk.
De wervingskosten zijn daarom nagenoeg nihil.
De administratiekosten van de stichting bedragen 1 % van de totale lasten. Dat betekent
dat 99 % van het geworven geld ook daadwerkelijk aan de programma’s in India wordt
besteed.
Door de groeiende vraag naar ondersteuning voor de programma’s in India de afgelopen
jaren, is het eigen vermogen van de stichting tot een ongewenst niveau gedaald.
In 2022 zullen we dus, met hopelijk de corona-jaren achter ons, er alles aan moeten doen
om extra fondsenwervingsactiviteiten op te zetten. In de eerste plaats om de continuïteit
van de ondersteuning zelf te garanderen en in de tweede plaats om de reserves van de
stichting te versterken.
Ons doel is, om het eigen vermogen te laten groeien tot circa 40% van de jaarlijkse
projectkosten. Onderdeel daarvan is om een aantal nieuwe meerjarige fondsen aan ons
te binden die ongeveer 20% van de jaarlijkse projectkosten kunnen afdekken.
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Staat van baten en lasten 2021
BATEN

2020

Giften particulieren
Giften contant
Lijfrenten
Giften bedrijven / instellingen
Geoormerkte giften
Schenking reiskosten India
Ontvangen rente
Vrijval Voorziening OPD
Negatief saldo
TOTAAL

2021

LASTEN
Projecten
Voorziening OPD
Transferkosten India / MP
Hosting website
Bankkosten
Reiskosten
Diverse kosten

€
€
€
€
€

17.674
11.625
78.860

€
€
€
€
€

17.164
9.225
72.935

€
€
€

16
9.300
1.408

€
€

6
33.000

€ 118.883

2020
€ 117.630
€
€
600
€
283
€
242
€
€
127

Positief Saldo
€ 132.330

2021
€ 109.706
€
€
600
€
102
€
248
€
-

€
€ 118.882

21.674

€ 132.330

Toelichting
- De projectkosten zijn opgedeeld in twee delen:
 de lopende projectkosten van de programma’s (exploitatiekosten): € 76.706, de bouwkosten voor de polikliniek (OPD): € 33.000,- Door de herhaalde Covid-19 lockdowns in India, is de bouw van het polikliniek
vertraagd en afgerond in het vierde kwartaal van 2021. De inrichting is nu ook
aangeschaft, waarbij er nog funding wordt gezocht voor de laatste afrondende
werkzaamheden, opstart-kosten en niet-medische inrichting. In 2022 zal ook de
generator worden aangeschaft. De funding hiervoor is reeds opgenomen in de
voorziening polikliniek op de balans.
- Door de lockdowns in India, was het niet mogelijk om dit jaar alle activiteiten uit
te voeren zoals oorspronkelijk gepland. Als bestuur besloten we om een deel van de
beschikbare middelen te besteden aan aan noodhulp, in de vorm van voedsel en
medicijnen voor de doelgroep van de projecten: families met hiv patienten en
gehandicapte kinderen, dagloners / migrantwerkers en weduwen.
- Daarnaast hebben we een bedrag van € 1.000,- aan extra noodhulp overgemaakt
ter aanwending in Jewargi.
- De Voorziening polikliniek is met het bedrag van de bouwkosten verlaagd
- We hebben een eenmalige betaling gedaan aan de Stichting Solidair met India
(de bank transferkosten van onze betalingen aan de diverse programma’s).
Door onze betalingen te doen via deze stichting, besparen we op onze
administratiekosten. In de toekomst gaan we bekijken of we de frequentie van de
betalingen kunnen verlagen van 4x per jaar naar 2x per jaar om op die manier te
besparen op de bankkosten.
- Reiskosten worden altijd door de bestuursleden zelf betaald. Door de pandemie was
het in 2021 niet mogelijk om naar India te reizen om de projecten te bezoeken.
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Nadere specificering projecten
2020

2021

2021

Locatie

Project

Gerealiseerd

Begroot

Gerealiseerd

Mumbai

Parivartan
Parivartan Emergency Help-COVID 19
AsrhayaDeep - Planet Hope
Vishwas - donor Operatie Injectie - Gymnasium Bernrode, Heeswijk
Mobile clinic Father Lucas
Fysiotherapy/ School
Medical Camps
Theresa Hospital - Support to HIV patients
X-ray clinic & maintenance
Mobile clinic & maintenance
Emergency Help
Revalidatie & fysiotherapie, incl. transport
CWD exploitatie betaald door Stg. Special Care Gulbarga via Stg. MWM
Study support
Emergency Help COVID-19

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

3.360
1.805
4.000
20.000
4.000
10.500
11.177
25.444
974
2.160
1.500
5.550
9.610
250
2.000

€
€
€
€
€

3.360
500
20.000
4.000

€
€
€
€
€

3.117
500
16.675
3.724

€
€
€
€
€
€
€
€
€

11.024
21.619
776
1.929
1.500
5.412
10.099
250
-

€
€
€
€
€
€
€
€
€

11.890
22.367
776
965
750
5.412
9.280
250
1.000

Betalingen Lopende Projectkosten

€

102.330

€

80.469

€

76.706

OPD Ambulance
OPD Inrichting
OPD Constructie
OPD Running Costs

€
€

15.300

€
€
€
€

29.000
10.000
8.610

€
€
€
€

23.000
10.000
-

Totaal

Betalingen OPD

€

15.300

€

47.610

€

33.000

Totaal

Betalingen OPD & Lopende Projectkosten

€

117.630

€

128.079

€

109.706

Bangalore
Indore
NR Pura
Jewargi

Totaal
Jewargi

Balans 2021
ACTIVA

2020

2021

RABO rekening courant € 45.381
RABO spaarrekening I
€ 3.569
RABO spaarrekening II € 50.422
Vorderingen

€ 45.479
€ 21.271
€ 40.427
€ 8.425

TOTAAL

€ 115.602

€ 99.372

PASSIVA
Vermogen
Voorziening OPD
Voorziening Parivartan
Crediteuren

2020

2021

€ 19.945
€ 79.427

€
€
€
€

24.588
46.433
17.701
26.880

€ 99.372

€ 115.602

Toelichting
- De Voorziening polikliniek is met het bedrag van de bouwkosten (€ 10.000,-) en
inrichtingskosten (€ 23.000,-) afgenomen.
- In 2021 waren de baten hoger dan de kosten, waardoor het eigen vermogen is gestegen
met € 4.643,- en er een speciale voorziening voor het Mumbai Parivartan project is
ingericht, in verband met een geoormerkte gift in 2021 voor dit project.
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- Door diverse omstandigheden was het dit jaar niet mogelijk om alle giften te ontvangen
die waren toegezegd op basis van langlopende contracten. Deze zijn als vordering op de
balans opgenomen. De verwachting is dat deze in 2022 zullen worden ontvangen op de
rekening courant.
- De toegezegde projectbetaling in Jewargi is niet in 2021 uitbetaald maar zal in 2022
achteraf worden uitbetaald op basis van de jaarrapportage 2021. Normaliter worden de
kosten vooruitbetaald op basis van rapportage over de vorige periodes. Door een
verandering in het management in Jewargi, waren deze rapportages vertraagd en kon er
dus niet vooruit betaald worden. Deze projectbetaling is als voorziening onder
crediteuren opgenomen.

Begroting 2022

2021

BATEN
Giften Particulieren
Lijfrenten
Geoormerkte giften
Ontvangen rente
Vrijval Voorziening OPD
Negatief saldo

€
€
€
€
€

TOTAAL

€

2022
17.164
9.225
72.935
6
33.000

132.330

2021

LASTEN

€
€
€
€
€
€

16.000
4.900
50.450
26.000
8.800

€

106.150

Projecten
Transferkosten India / MP
Kosten Website
Bankkosten
Diverse kosten
Positief Saldo

2022

€
€
€
€

109.706
600
102
248

€

21.674

€

132.330

€
€
€
€
€

105.000
600
200
250
100

€

106.150

Toelichting
Gedurende 2022 zal de bouw en inrichting van het polikliniek in Jewargi worden voltooid
en in gebruik worden genomen. Stichting Medisch Werk Mumbai draagt de eerste drie
jaren van de exploitatie, waarbij we het eerste jaar de volledige exploitatie zullen dragen
en dit afbouwen naarmate de inkomsten groeien.
De projectsteun in 2022 richt zich op de projecten in Mumbai, Indore en Jewargi.
De begroting van 2022 laat vooralsnog een negatief saldo zien, hetgeen zou leiden tot een
daling van het eigen vermogen in 2022. Om de continuiteit van de betalingen aan India te
garanderen, is het bestuur aktief bezig met fondsenwerving.
Heeft u belangstelling om de projecten te steunen, neem dan contact op met één van de
bestuursleden of mail naar de voorzitter, martien.korsten@medischwerkmumbai.nl
Een vrije gift kan natuurlijk ook: elke bijdrage helpt! Deze kunt u direct storten op
bankrekeningnummer NL32 RABO 0137 1518 53 t.n.v. Stichting Medisch Werk Mumbai.
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Het bestuur in 2021
Martien Korsten, voorzitter
Willemien Boot, penningmeester
Damiaen van Doorninck, medische zaken
Camiel Aarts, juridische zaken
Anja Bekkers, pr & communicatie
Trudy Tax, internationale betrekkingen

De kascontrole gebeurt jaarlijks door twee leden binnen het bestuur.

Bestuur 2021, vlnr:
Willemien Boot, Camiel Aarts, Anja Bekkers, Martien Korsten, Damiaen van Doorninck en Trudy Tax.

Met veel dank aan de oprichters
Carlo en Trees van de Bilt
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