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Voorwoord 
Gedurende een periode van negentien jaar heeft de Indian Light Foundation (ILF) ervaring opgedaan 
in het werken met families in India en Suriname, gebaseerd op nauwe samenwerking met partners in 
beide landen, maar vooral ook met de mensen zelf zoals de achtergestelde vrouwen en kwetsbare 
kinderen.  
 
Mensen verbinden en samen werken 

Hoewel de wereld verandert en er steeds meer ‘groot wordt gedacht’, blijft de behoefte aan een 
organisatie als ILF belangrijker dan ooit. Wij zijn in staat is om mensen te verbinden en samen te 
werken op een manier die structurele verbeteringen teweegbrengt. Juist nu, in een periode waarin 
een groeiende ongelijkheid zichtbaar en voelbaar is.   
 
Dit beleidsplan 2019 – 2022 vormt de basis waarop ILF -samen met haar vrijwilligers en partners- de 
komende jaren verder wil bouwen aan meer gelijkheid en welzijn voor de families in India en 
Suriname.  
 
Het is vandaag de dag een uitdaging om voldoende financiering te vinden voor alle voorgenomen 
plannen. Op basis van ervaring en kennis zal ILF zich verder ontwikkelen op basis van nieuwe 
uitdagingen en nieuwe kansen.   
 

Anita Sewsahai- Hanoeman 
Oprichter Stichting Indian Light Foundation 
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1. Introductie, missie en visie 
Stichting Indian Light Foundation streeft ernaar zich te blijven inzetten voor succesvolle projecten in 
zowel Suriname, India en Nederland en staat voor het verbinden van organisaties en mensen op een 
duurzame manier.  
 
Het bestuur van ILF bestaat uit 3 onbezoldigde bestuursleden. ILF wil verder professionaliseren en 
om dat te bereiken is gerichte, externe hulp onmisbaar. De tientallen vrijwilligers in zowel Nederland 
als de beide projectlanden zijn van onschatbare waarde en onmisbaar bij het bereiken van onze 
doelstellingen zoals beschreven in dit beleidsplan.   
 
Onze missie 
ILF voorkomt dat kansarme vrouwen en kinderen in India en Suriname in armoede leven en 
uitgesloten zijn van onderwijs. Meer kennis over gezondheid en welzijn is een voorwaarde om in een 
veilige omgeving te ontwikkelen en zelf te bouwen aan een hoopvolle toekomst. 
 
Onze visie 
ILF werkt aan een wereld waarin iedereen een menswaardig bestaan heeft en kinderen kunnen 
opgroeien tot zelfstandige volwassenen. Een wereld waarin mensen niet meer worden uitgesloten. 
Wij gaan net zo lang door tot dit bereikt is. 
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2. Doelstellingen 
Sinds 2000 is ILF actief op het gebied van onderwijs en landbouwontwikkeling, met als doel arme 
families in Suriname en India een steuntje in de rug te geven en samen te bouwen aan een hoopvolle 
en gezonde toekomst.   
 
Onze focus  

 We hebben passie voor de bevolking in India en Suriname; 
 We richten ons op de meest kwetsbare families die het zonder externe hulp niet redden;  
 Wij ondersteunen (relatief) kleine projecten met een grote impact op de 

leefomstandigheden van de beneficianten;  
 We organiseren bijeenkomsten met als doel India en Suriname ‘op de kaart te zetten’; 
 We werven fondsen om de projecten in India en Suriname te realiseren.   

 
Onze kracht 

 Krachtig en uitgebreid netwerk in Suriname en Nederland; 
 Veel projectervaring in Suriname en India; 
 Goede contacten met lokale overheid in Suriname en India; 
 Nederlandse donoren die de stichting Indian Light een warm hart toe dragen; 
 Creatief in het creëren van draagvlak in Nederland; 
 Toegewijde medewerkers en bestuursleden. 

  
Bronnen van inkomsten 
ILF is afhankelijk van particuliere donaties, fondsen en subsidies. In dit beleidsplan 2019-2022 is veel 
aandacht voor het verbeteren van de structurele financiële situatie. De focus ligt op het benaderen 
van vermogens- en familiefondsen, waarbij ook gebruikt gemaakt zal worden van het netwerk van 
reeds betrokken personen en donoren. Het upgraden en het behoud van bestaande donoren en 
partners wordt voortgezet en zo mogelijk geïntensifieerd. 
 
Geografische reikwijdte 
De komende jaren zal ILF zich richten op samenwerking met lokale maatschappelijke organisaties in 
India en Suriname. 
 
Thematische reikwijdte 
ILF werkt aan de volgende thema's: 
1) Noodhulp; 
2) Onderwijs voor kinderen die ‘tussen wal en schip vallen’; 
3) Sociale inclusie; 
4) Landbouwontwikkeling waardoor het inkomen verbetert; 
5) Veilige omgeving voor kwetsbare vrouwen; 
6) Vrouwen economisch weerbaarder maken. 
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3. Projecten 2019-2022 
 

1. Centrum voor én door vrouwen 
Waar Wageningen-Suriname 
Begroting € 20.000 voor 2020, € 5.000 voor 2021, € 5.000 voor 2022 
Korte beschrijving Economische weerbaarheid vergroten door:  

 Realiseren van een multifunctioneel centrum; 
 Ondernemerschap stimuleren; 
 40 vrouwen tussen 20-67 jaar komen bijeen in het centrum om producten te 

maken en kennis en kunde te vergroten;  
 Het centrum is een centrale plaats waar de producten verkocht worden; 
 Training in marketing en publiciteit;  
 Ontmoetingscentrum waar vrouwen bijeenkomen en ervaringen delen; 
 Gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voor de inventaris en producten; 
 Productiegroepen helpen elkaar en zijn voor elkaar verantwoordelijk; 
 Jaarlijks kunnen 40 nieuwe vrouwen terecht in het centrum; 
 Uitbreiden met activiteiten als lunchroom; 
 Handicraft producten uitbreiden en op de markt brengen. 

 
2. Geitenhouderij 
Waar Amalapuram, India 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Begroting € 4.500 euro voor 2020, € 4.500 euro voor 2021 
Korte beschrijving Inkomen verbeteren van 100 arme vrouwen door: 

 In het district Andhra Pradesh District de meest arme vrouwen (vooral 
alleenstaande plattelandsvrouwen of weduwen) ondersteunen om 
economische sterker te staan; 

 Iedere vrouw krijgt twee geiten en een training hoe ze te verzorgen; 
 Vrouwen economisch onafhankelijker maken door eigen inkomsten te 

verwerven met het houden van geiten en het verkopen van de melk;  
 De vrouwen produceren compostmest voor verkoop en eigen gebruik; 
 Sterke vrouwen kunnen veel beter voor het gezin zorgen dankzij een meer 

stabiel inkomen;  
 Meer inkomen draagt bij aan een gezonde en hoopvolle toekomst; 
 Een oriëntatie-training voor vrouwen die deel willen nemen aan het 

programma; 
 Nauwe samenwerking met de Indiase Humane Voluntary Welfare Association 

(HVWA). 
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3.  Agrarisch project voor 80 vrouwen en gezinnen 
Waar India 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Begroting € 4.500 voor 2020, € 4.500 voor 2021 
 

Korte beschrijving Kennis en uitvoering van landbouw en veeteelt vergroten door: 
 Meer gewassen en producten verbouwen die nodig zijn voor de dagelijkse 

behoeften; 
 Meer veeteelt voor eigen gebruik, maar ook voor de verkoop; 
 De velden en gronden beter beschermen tegen wilde dieren (apen, 

(stekel)varkens, Langurs); 
 Trainingen over zaden, kunstmest en verantwoord gebruik van pesticiden; 
 Minder afhankelijk van de graanhandelaren van de overheid; 
 Meer vrouwengroepen oprichten die elkaar ondersteunen en samen 

optrekken; 
 Producten uitbreiden en kijken naar de behoefte en het verkrijgen van een 

eerlijke prijs. 
 
 
 

4. Schooltassen project voor 150 kinderen 
Waar Suriname 
Begroting € 3.000 voor 2020, € 3.000 voor 2021 
Korte beschrijving Schoolgaande kinderen uit arme gezinnen ondersteunen door: 

 Schooltassen voor kinderen van arme gezinnen die wonen in Nickerie, 
Wageningen en Coronie; 

 Schrijfmateriaal verschaffen; 
 Kinderen stimuleren om met plezier naar school te gaan; 
 Bijdragen aan onderwijs voor kinderen; 
 Gemeenschappen bewust te maken van het belang van scholing.  
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4. Evaluatie 
Zie hieronder wat ILF in de afgelopen jaren heeft bereikt. Tevens wordt de voortgang over de 
uitvoering van het beleidsplan periodiek besproken met het Bestuur.  
 
India   

 Project Schooltassen in Bhubaneshwar, in samenwerking met Quality Life Foundation; 
 Computerlokaal voor de Late Anoop-Bharti Memorial Public School in Pauri Gharwal;   
 Schrijfgerei voor straatkinderen in Noida; 
 Project coöperatieve landbouw, landbouwgrond gereed te maken voor het verbouwen van 

o.a. gember en kurkuma (geelwortel). Hiermee kunnen de vrouwen zich financieel redzaam 
maken om in hun dagelijkse levensbehoeften te kunnen voorzien; 

 Project classroom, vrouwen leren om kleding maken.  
 
Suriname 

 Project Schooltassen in Nickerie; 
 Project ‘Mensen met beperkingen’ in Nickerie; 
 200 pakketten (baddoek, tandenborstel, badzeep, pakje thee en pap geleverd aan mensen 

die tussen wal en schip vallen; 
 Project ‘Toiletten EBG Basisschool’ in Nickerie; 
 Project ‘Levensmiddelen aan Dankerscentrum’ in Nickerie; 
 Lunchpakketten voor leerlingen van basisschool ‘De Delhi School’ in Nickerie; 
 Sportproject in Nickerie, inrichting van een voetbalveld, ism met de Stichting Jai Hanoeman; 
 Renovatie van de Openbare Basis School Delhi   

  
Meer over deze projecten vindt u op onze website www.indianlightfoundation.org 
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Bestuursleden 

Anita Sewsahai-Hanoeman | Voorzitter 

Premila Balkaran | Penningmeester 

Merel Verbrugge | Secretaris  

 

Gegevens  

Stichting Indian Light Foundation 

Vondelpark 20 

1567 HC Assendelft 

Telefoon: 

 

E-mail: info@indianlightfoundation.org 

Website: www.indianlightfoundation.org 

 

KvK nummer: 52619850  

ANBI-status: 8505242950 

 

  


