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Indirecte gevolgen van de pandemie in India en Suriname
Dit is totaal anders in landen als India en Suriname. Hier is het aantal besmettin-
gen aanzienlijk minder, maar vooral de effecten van de pandemie in economische 
zin zijn vele malen groter. Zo ligt een groot deel van de kledingindustrie in India 
stil, omdat er vrijwel geen bestellingen van spijkerbroeken en andere kleding vanuit 
Europese landen gedaan worden. Hierdoor lopen de meest arme vrouwen die 
werken in de kledingfabrieken hun inkomsten mis en is er geen geld voor voedsel 
en andere primaire levensbehoeften, maar ook is er geen geld voor de kinderen om 
naar school te gaan. ILF heeft het afgelopen jaar een aantal arme vrouwen en hun 
kinderen kunnen ondersteunen en daar zijn wij uiteraard blij mee.

In Suriname is de situatie vergelijkbaar met India, alhoewel het hier niet gaat om 
de kledingindustrie, maar voornamelijk omdat veel van het openbare leven volle-
dig stil is komen te liggen. Winkels, restaurants, maar vooral ook de inkomsten uit 
toerisme zijn volledig gestagneerd. De noodzakelijke maatregelen die de regering 
heeft genomen hebben enorme impact op het leven en welzijn van de mensen in 
Nickerie, Wageningen en andere plekken waar ILF-programma’s ondersteunt.  

Een aantal van onze voorgenomen plannen heeft vertraging opgelopen, zoals het 
boekenproject in Suriname en de bouw van het Vrouwencentrum in Wageningen, 
Suriname. In 2021 hopen wij beide projecten weer op te pakken en voort te zetten.

Ondanks de moeilijke situatie als gevolg van de pandemie, heeft onze stichting veel 
van haar plannen kunnen realiseren. Onze vrijwilligers in Suriname, India en 
Nederland zijn hierbij van onschatbare waarde. Daarnaast zijn wij onze vrienden 
van ILF, alle gulle gevers en familie-en vermogensfondsen zeer dankbaar. 
Wij hopen ook in 2021 op u te mogen rekenen! 

Anita Sewsahai-Hanoeman 

Stichting Indian Light Foundation

Jaarverslag 2020Terugkijken en vooruitzien
2020 was een bijzonder jaar in vele opzichten. De pandemie verander-
de de hele wereld en heeft ons allen doen beseffen dat gezondheid, 
medische- en adequate zorg, inkomsten en een veilig onderkomen van 
het allergrootste belang zijn. In Nederland zitten wij ‘aan de goede 
kant’ en veel van deze basisvoorwaarden zijn voor ons gegarandeerd. 

Ondanks de 

moeilijke situatie 

als gevolg van de 

pandemie, heeft 

onze stichting veel 

van haar plannen 

kunnen realiseren



 
Missie  

Organisaties, bedrijven en mensen op een duurzame manier met elkaar verbinden, met als doel 
de mensen die tussen wal en schip vallen een steuntje in de rug te geven.

Visie
Wij streven ernaar om ons in te zetten voor meerdere succesvolle projecten in zowel Nederland, 
Suriname als India.

Onze kernwaarden
• Wij hebben passie voor mensen die in een sociaal zwakke positie verkeren;
• Het bevorderen van de leefomstandigheden van minder draagkrachtige vrouwen   
    en kinderen in India en Suriname;
• Kleinschalige projecten dienen effect te hebben op de leefomstandigheden van 
   de plaatselijke bevolking.

Gerealiseerde plannen in 2020 
In dit jaarverslag vindt u een overzicht van alle gerealiseerde plannen en ontwikkelingen. 
Omdat een aantal activiteiten (ivm COVID-19) nog niet gerealiseerd is, schuiven deze plannen 
door naar het Jaarplan 2021. Op onze website www.indianlightfoundation.org vindt u hierover 
meer informatie.

Suriname
ILF steunt vrouwen en kinderen, waarbij er zoveel mogelijk gekeken wordt naar structurele 
hulp. In sommige gevallen wordt er ook noodhulp gegeven, zoals de COVID-hulp, maar ook 
individuele hulp zoals voedselpakketten, medicijnen, kinderboeken en kleding.

Suriname: schoolspullen voor kinderen
Mede dankzij een donatie van Stichting Triodos Foundation/Tante Pop Fonds, heeft ILF 550 
kinderen   in vijf districten in het Noordwesten van Suriname, kunnen helpen met een 
schooltas gevuld met schoolspullen zodat de kinderen naar school konden gaan. Voor 2021 
heeft de Stichting Triodos Foundation/Tante Pop Fonds een 2de donatie toegezegd zodat wij 
meer kinderen kunnen helpen.
ILF werk nauw samen met de heer Ram Nathie en de Hindoestaanse basisscholen in 
Nederland. 

Suriname: 800 voedselpakketten voor sociaal zwakke en gepensioneerde mensen
 In 2020 heeft ILF 800 voedselpakketten rondgebracht voor sociaal zwakke en gepensioneerde 
mensen in Nickerie, Wageningen, Saramaca, Coronie en Commewijne. Om de meest kwetsbare 
mensen te bereiken heeft de Sociale Dienst in Suriname een namenlijst opgesteld. Deze nood-
hulp heeft veel betekend voor de gemeenschap. Het resterende bedrag zullen wij in 2021 
besteden aan de mensen die behalve voedsel ook medicatie en kleding nodig hebben. 

Suriname: Vrouwencentrum in Wageningen
In 2020 zijn prachtige plannen gemaakt voor de realisering van een vrouwencentrum in 
Wageningen. Het centrum heeft als doel de arme vrouwen economisch weerbaarder te maken 
door bijvoorbeeld de productie van handicraft spullen, die de spullen te verkopen, Uit de ver-
koop kunnen de vrouwen meer inkomen vergaren. In het centrum treffen de vrouwen elkaar, 
wisselen ervaringen uit, staan elkaar bij met raad en daad en kunnen altijd terecht voor hulp en 
advies. De financiering voor het vrouwencentrum is rond en ook de bouwplannen liggen klaar, 
maar door de COVID-19 is men nog niet begonnen met de bouw. Wij hopen in het voorjaar van 
2021 een start te maken met de bouw en inrichting van het vrouwencentrum.

Suriname: leesboeken voor kinderen
Eind 2019 is met ondersteuning van ILF een kinderboekje de Sabakoe uitgebracht om de 
leesvaardigheid voor jonge kinderen te vergroten. In 2020 is een begin gemaakt met het 
2e kinderboek Roep en Paul, maar door COVID-19 is het project helaas gestopt. 
Wij hopen het boekenproject in 2021 weer op te kunnen pakken.

Suriname: kledinghulp aan tienermoeders 
Het afgelopen jaar heeft ILF een klein project in Coronie ondersteund. Er zijn spullen ingezameld 
in Nederland ingezameld en verstuurd naar Suriname. De babyspullen zijn verspreid onder een 
aantal arme tienermoeders in Coronie.  



India
ILF steunt vrouwen en kinderen, waarbij er zoveel mogelijk gekeken wordt naar structurele 
hulp. In sommige gevallen wordt er ook noodhulp gegeven, zoals de COVID-hulp, maar ook 
individuele ondersteuning zoals voedselpakketten, medicijnen, boeken en 

India: voorlichtingsprogramma in het kader van Covid-19 en voedselpakketten 
in Andrah Pradesh

Met financiële steun van Stichting Wilde Ganzen hebben wij de inwoners van Andrah Pradesh 
voorlichting gegeven over het voorkomen van de verspreiding van Covid-19. Naast voorlichting 
hebben 80 families een zak rijst gekregen en een aantal andere voedingsmiddelen. 

India: talentontwikkeling voor arme kinderen in Gurgaon
In 2020 hebben wij samen met onze partner, de Ayush India Foundation, 350 kinderen kunnen 
helpen die zonder steuntje in de rug geen kans hebben hun talenten te ontwikkelen. 
De kracht die kinderen voelen en daadwerkelijk krijgen geeft ze meer kans grip te krijgen op 
een zelfstandige toekomst. In 2021 hopen wij dit project voort te kunnen zetten. 

India: Coronahulp voor kansarme gezinnen in Khoda Colony Gurgaon
In december 2020 heeft ILF een kerstactie opgezet voor 150 kinderen van kansarme gezinnen in 
Khoda Coloy Gurgaon. Wij hebben onze vrienden en donateurs gevraagd om een donatie over 
te maken voor voedselpakketten voor de gezinnen. Dankzij onze vrijwilligers zijn de pakketten 
voor het eind van het jaar op de plek van bestemming aangekomen.

 India: geiten houden in Andra Pradesh
In 2019 zijn we begonnen met de steun aan arme vrouwen die wonen in afgelegen gebieden in 
Andra Pradesh. Het houden van geiten gaat heel goed en de vrouwen zijn trots op het feit dat 
ze zorg kunnen dragen voor de geiten. De vrouwen zijn zelfstandiger doordat ze eigen inkom-
sten hebben, iets wat erg belangrijk is in de familie. In 2020 heeft ILF 28 geiten gedoneerd aan 
14 arme vrouwen. Ook voor deze vrouwen is het leven sterk verbeterd en kunnen ze zelf werken 
aan een betere en meer stabiele toekomst. IFL werkt nauw samen met HVWA, een niet-gouver-
nementele organisatie. In 2021 hoopt ILF met steun van de Stichting Wilde Ganzen het 
programma voort te zetten en nieuwe vrouwen te betrekken bij het geitenproject.

India: schoolmateriaal voor 200 studenten in Amalapuram
Begin 2020 hebben 200 studenten studiemateriaal en ontvangen. De kinderen wonen in een 
van de armste gebieden van het land, de families hebben geen geld om de kinderen te 
ondersteunen met schoolmateriaal. De steun aan de kinderen is een grote stimulans om naar 
school te kunnen gaan. Onderwijs is zo belangrijk en draagt in belangrijke mate bij aan een 
hoopvolle toekomst.

 



 
Ontvangsten    
Beginsaldo       € 15.484,20
Donaties    €   6.881,80 
Giften uit particuliere fondsen  € 25.000,00  
Corona hulp      € 14.695,00   
   
        € 46.576,80
  
Uitgaven    
Algemene kosten   €   712,41  
Bankkosten    €   337,19 
Website    €   425,10  
PR/project onderzoek    €   600,00  
Projecten India     € 5.317,43   
Projecten Suriname    € 4.785,41   
Corona hulp Suriname    € 6.807,00   
        € 18.984,54
  
    
Saldo per 31.12.2020       € 43.076,46 

Financiële steun van particuliere donateurs, vrienden en fondsen 
Stichting ILF heeft haar projecten ook in 2020 kunnen realiseren dankzij de financiële 
steun van particuliere donateurs, fondsen en vrienden van de stichting ILF. Naast 
financiële steun is de stichting ILF afhankelijk van de steun van de vele vrijwilligers. 
Zij vormen de verbinding tussen ons werk hier in Nederland en de uitvoering van de 
plannen in de projectlanden. Dankzij deze grote groep betrokkenen kunnen wij 
terugkijken op een succesvol jaar. Namens de stichting ILF, maar vooral namens de vele 
families in India en Suriname willen wij u heel hartelijk danken.

Ook in de toekomst hopen wij op uw betrokkenheid! Blijf ons helpen en steun onze 
projecten om de mensen die tussen wal en schip vallen te helpen op de weg naar zelf-
standigheid en een menswaardig bestaan. Uw donatie draagt bij aan het welzijn van 
met name vrouwen en kinderen in India en Suriname. Zodat zij op hun beurt de kans 
krijgen om zelf te kunnen werken aan hun toekomst en die van hun kinderen en 
gezamenlijk te bouwen aan een betere samenleving! 

Overzicht kosten en baten 2020



 Contactgegevens
Stichting Indian Light Foundation 
Vondelpark 20 
1567 HC Assendelft 
E-mail indian_light@hotmail.com
Telefoon +31 647 03 19 21 
Bank NL36INGB0004171536 
KvK 52619850 ANBI 8505242950 
Stichting Indian Light Foundation beschikt over een ANBI-status 

BESTUUR 
Anita Sewsahai-Hanoeman, voorzitter
Merel Verbrugge, secretaris
Premila Balkaran, penningmeester  
Jacqueline van Nieuwkerk, algemeen bestuurslid (tot eind 
2020)
Ragina Sewsahai, algemeen bestuurslid 

ONZE PARTNERS
Stichting Triodos/Tante Pop Fonds
Stichting Wilde Ganzen
Quality for life Foundation
Stichting Bruggebouwers (vanaf 2021)
HVWA, lokale NGO, India
NJASS
Ayush India Foundation
Vikash Vishranti
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Taal: Nederlands

Standaardformulier 
publicatieplicht
ANBI Algemeen

1 Algemene gegevens instelling

Naam

Adres

E-mailadres

Website (*)

Telefoonnummer

Nummer Kamer van 
Koophandel

Actief in sector (*)

In welke landen is 
uw instelling actief? (*)

Aantal medewerkers (*)

Aantal vrijwilligers (*)

Doelgroepen (*) 
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht (**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Algemeen bestuurslid

Algemeen bestuurslid

Statutair bestuur van de instelling

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

RSIN (**)

Algemeen publiek
Alleenstaande ouders
Analfabeten
Chronisch zieken
Dak- en thuislozen
Dieren
Gedetineerden
Gelovigen
Gemeenschappen
Jongeren

Kinderen
Lhbtqi+
Mensen met een beperking
Milieu
Minderheden
Minima
Natuurgebieden
Oceanen en zeeën
Ouderen
Patiënten

Slachtoffers van geweld
Slachtoffers van natuurrampen
Slachtoffers van oorlog
Slachtoffers van seksueel misbruik
Studenten
Verslaafden
Vluchtelingen
Vrouwen en meisjes
Werklozen
Wildlife
Overig

Overige informatie 
bestuur (*)

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.
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1 Algemeen (vervolg)

Doelstelling
Statutaire doelstelling 
van de instelling. 
Wat wil de instelling 
bereiken?

Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.  
In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden 
verricht de instelling?
Wanneer worden 
welke werkzaamheden 
uitgevoerd? En hoe 
dragen die bij aan het 
realiseren van de 
doelstelling?

Hoe krijgt de instelling 
inkomsten?
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1 Algemeen (vervolg)

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor 
het statutaire bestuur, 
voor de leden van het 
beleids bepalend orgaan 
en voor het personeel 
(bijvoorbeeld CAO 
of salarisregeling).

Url van het beleidsplan 
Vul de link in waar het 
beleidsplan te vinden is.

Url van het activiteiten-
verslag. Vul de link in waar het 
activiteiten verslag te vinden is.

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten 
die  zijn uitgevoerd. 
Of vul bij de volgende 
vraag de url in naar het 
activiteitenverslag, of de 
url naar het jaarrekening 
als daarin de activiteiten 
van het betreffende 
boekjaar duidelijk zijn 
beschreven.

Op welke manier 
en aan welke doelen 
worden de verkregen 
inkomsten besteed?  
Als uw instelling vermogen 
aanhoudt, vul dan in 
waar en op welke manier 
dit vermogen wordt 
aangehouden (bijvoor-
beeld spaar rekening, 
beleggingen etc).
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Activa Passiva

2 Balans

+

+ ++

+

+ +

+

+

+

Balansdatum

Materiële vaste activa

Financiële vaste activa

Voorraden

Vorderingen & 
overlopende activa

Effecten

Liquide middelen

Totaal

– –

Continuïteitsreserve

Bestemmingsreserve

Herwaarderings -
reserve

Overige reserves

Bestemmingsfondsen

Voorzieningen

Langlopende schulden

Kortlopende schulden

Totaal

Immateriële vaste activa €€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€

€

€€

€

€

€

€€

€€

€€

€€

€€

€€

Toelichting
Geef hier een 
toelichting bij de 
balans of vul de url 
naar de jaarrekening 
in als hier een 
toelichting in is 
opgenomen.

Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.
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3 Staat van baten en lasten 

Baten
Baten als tegenprestatie voor levering van producten 
en/of diensten (omzet)

Subsidies van overheden

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

Overige subsidies

Baten van subsidies

Baten sponsorbijdragen

Giften en donaties van particulieren

Nalatenschappen

Giften

Bijdragen van loterijinstellingen

Financiële baten

Overige giften

Overige baten

€ €

€ €

€ €

€ €

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€ €

€

€

€

€

€

€

+

+

+

+

Som van de baten € €
+ +

Lasten

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

Verstrekte subsidies & giften

Aankopen en verwervingen

Communicatiekosten

Personeelskosten

Huisvestingskosten

Afschrijvingen

Financiële lasten

Overige lasten

Saldo van baten en lasten € €

€ €

€ €
+ +

Som van de lasten
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3 Staat van baten en lasten (vervolg)

Toelichting
Geef hier een toelichting 
bij de staat van baten en 
lasten of vul de url naar 
de jaarrekening in als hier 
een toelichting in is 
opgenomen.

Url van de jaarrekening 
Vul de link in naar de 
jaarrekening als u deze 
ook hebt gepubliceerd.
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