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Voor u ligt het jaarverslag 2018  

op hoofdlijnen klaar! 

In dit jaarverslag, welke publiekelijk toegankelijk 

is, geven we aan welke belangrijke 

ontwikkelingen in 2018 hebben plaatsgevonden. 

 
De Stichting 

Stichting Indian Light Foundation (ILF) is al jaren 

actief op het gebied van onderwijs, landbouw en 

kortdurende projecten in India en sinds kort ook 

in Suriname. Wij hebben een ANBI status.  

De Stichting werkt samen met een aantal 

vrijwilligers en buitenlandse organisaties.

 

 

Wat je doet is doorslaggevend en niet wat je zegt! Dan gaan stap voor stap de deuren open….. 

 
Een van de kernwaarden van stichting ILF is dat het kind voorop staat als het om onderwijs gaat. 
Zij krijgen met goed onderwijs de kans en mogelijkheden om hun talenten verder te ontwikkelen 
en een goede plek in de maatschappij te vinden. Hierbij staat respect onderling voor elkaar 
centraal. Onze ambitie is om de kernwaarde in acht te nemen in ons dagelijks handelen.  
 
Inzet van stichting ILF in 2018 was het aanmoedigen van het onderwijs in verschillende dorpen 
van India en Suriname. Wij staan als stichting voor het welzijn en de welvaart van de kinderen 
waarbij een goede educatie de basis vormt. Onze ervaring is dat er met name in India nog 
verschillende dorpen zijn waar de ouders geen vooruitzicht op een baan, weinig tot geen 
inkomen of schaarse educatie materialen hebben. Er leven verschillende etniciteiten en rassen in 
de samenleving waardoor er onderling weinig tot geen interactie is. Door deze omstandigheden 
zijn de ouders genoodzaakt om hun kinderen niet naar school te sturen. 
 
Onze positie in deze landen is niet weg te denken, want ieder kind heeft recht op goed 
onderwijs. Om de kinderen zoveel mogelijk te stimuleren is de hulp van derden en van de ouders 
noodzakelijk. Wij kunnen de zorg van de ouders gedeeltelijk wegnemen. Hierdoor hebben de 
kinderen de mogelijkheid om met enthousiasme naar school te gaan. 
 
We prijzen ons gelukkig met het aantal gulle gevers en donateurs die ons hebben geholpen om 

de projecten te realiseren. Velen van hen steunen ons omdat zij graag willen bijdragen aan de 

projecten waar wij een helpende hand bieden en daar zijn wij erg blij mee.  Zo is de Stichting erin 

geslaagd om de projecten die in 2018 zijn gerealiseerd succesvol en naar wens af te ronden.  

Wij danken alle donateurs en iedereen die zijn of haar steentje heeft bijgedragen aan het succes 

van de projecten.  

Met de opbrengsten ondersteunen wij projecten in India en Suriname, die gezinnen en kinderen 

helpen om uit de armoede te komen.  

http://www.indianlight.nl/
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Gerealiseerde projecten in 2018  

 
Project: Onderwijs materialen – Suriname  

 

 
        In het binnenland van Suriname hebben wij  

        scholen in vijf dorpen (Abenaston, Nieuw  

        Aurora, Guyaba, Semoisie en Amakka Kondre)  

        voorzien van onderwijs materialen aan 150  

        schoolgaande kinderen. 

 

 

 

 

Project: Renovatie Delhi School – Suriname  

 

 

De openbare school, Delhi School,  

in Nickerie was toe aan een  

renovatie. Op verzoek van de  

schooldirecteur hebben wij deze  

school, waar ongeveer 200 kinderen  

het onderwijs volgen, met succes  

gerenoveerd.  

 

 

 

 

Project: Schooltassen – Suriname 

  

 
 

         Ongeveer 60 kinderen in Nickerie,  

        Wageningen en Coronie, die het op school 

        niet makkelijk hadden (o.a. schaars educatie 

        materiaal) zijn voorzien van prachtige  

        schooltassen en wat schrijfmateriaal.  

 

  



 
Jaarverslag 2018 - Stichting Indian Light Foundation     .                                                                                                               3 
 

Gerealiseerde projecten in 2018  

 
Project: Watertank – India  

 

 

 

        I.s.m. onze samenwerkende partner  

        NJASS in India hebben wij met uw bijdrage  

        een watertank op het schoolerf van de Anoop  

        Bharti School in Pauri Garhwal geplaatst voor  

        de kinderen. Vooral in de extreme droogte is  

        deze watervoorziening onmisbaar. 

 

 

 

 

 

Project: Extra Leslokaal – India 

 

Door een toename van leerlingen op de Anoop  

Bharti school in Pauri Garhwal was er een tekort  

aan leslokalen ontstaan en hebben wij  

geholpen om twee extra leslokalen bij te 

bouwen (toevoegen 1e etage). 

 

 

 

Project: Schooltassen en pennen dorpelingen – India  

 

 

 
 

         Vanwege de schaarse educatie materialen in  

        een dorp in Delhi hebben wij ter plekke  

        200 tassen en pennen uitgedeeld om deze  

        kinderen extra aan te moedigen. 
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Project: Mini Bibliotheken – India  

 

 

       In Amalapuram (Andhra Pradesh, India)  

        hebben wij in samenwerking met de  

        plaatselijke organisatie HVWA twee kleine  

        bibliotheken ingericht voor ongeveer  

        700 leerlingen en studenten van middelbare- 

        en hogescholen.  

 
    
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

Zicht op 2019 en de toekomst 
Stichting ILF heeft met trots projecten in 2018 succesvol afgerond.  

Er ligt nog veel werk voor in 2019 en verder. Een toekomst die gekenmerkt zal worden door 

kwalitatief goed onderwijs, met de juiste onderwijsmaterialen, goede leraren en goede 

gebouwen. Deze zijn alleen mogelijk bij een financieel gezond meerjaren perspectief. Dat 

betekent dat er een sterke financiële positie dient te zijn. 

In 2019 gaan wij door met onze onderwijsprojecten. Ook staat op het programma om een 

project op te starten op het gebied van landbouw en veeteelt om het vrouwelijk 

ondernemerschap aan te moedigen. 

Om deze projecten te kunnen realiseren is niet alleen de medewerking van de plaatselijke 

organisaties noodzakelijk, maar is ook uw bijdrage welkom net als in 2018.  

 

Wij kunnen uw steun goed gebruiken. Help ons om onze projecten tot een succes te maken om 

de minder bedeelden te helpen. GEEF ZE EEN TOEKOMST! 
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BIJLAGE: Financieel overzicht 2018 – Stichting Indian Light Foundation  

   
ONTVANGSTEN     

Subsidie gemeente Zaanstad  €       1.070,00   
Subsidie Stg. ING NL Fonds  €       1.000,00   
Opbrengst India Day Holland  €       3.251,91    
Sponsoring India Day Holland  €          200,00   
Donatie(s)  €          564,30   
Gift t.b.v. projecten 2018-2019 sponsoring   €     16.000,00   
    
   €        20.016,21  

   
UITGAVEN     

Algemene kosten  €          360,16    
Bankkosten  €          212,59   
PR/Website  €          368,20   
Kosten India Day Holland  €       3.676,71    
2 Leslokalen in Pauri/India  €       1.425,00    
Besteding projecten Suriname*  €      7.600,00    

   €         13.642,66  
      

Eindsaldo per 31.12.2018   €             6.373,55 

 

 
 
*) Toelichting uitgevoerde projecten 2018: Suriname 
Renovatie New Delhi School €     5.000 
Uitbreiding Sitaldien Bibliotheek €     1.000 
Schooltassen €        350 
Lunchpakket 50 kinderen €        100 
Schoolpakketten binnenland - Dorp Abenaston  €        800 
Kerstattentie Ouderen €        350 

 


