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1. Voorwoord - Terugkijken en vooruitzien 

 

Voortdurende pandemie treft Suriname en India  

Het afgelopen jaar is een moeilijk jaar geweest voor heel veel mensen wereldwijd. Ook de 

mensen waar ILF zich sterk voor maakt hebben veel te verduren gehad tijdens de nog altijd 

voortdurende pandemie. Vooral de meest arme families, kinderen en andere kwetsbare 

mensen in Suriname en India zijn zwaar getroffen en hebben externe hulp heel hard nodig.  

 

Sommige van onze voorgenomen plannen voor 2021 hebben geen doorgang kunnen vinden. 

Zoals het Vrouwencentrum in Wageningen, Suriname. Door de lockdown perioden kon er niet 

gereisd en gewerkt worden en de aanvoer van bouwmaterialen en andere spullen 

stagneerde. Door de hevige regenval is de grond verzakt en zal opgehoogd worden alvorens 

de bouw kan beginnen.  

 

De situatie als gevolg van de pandemie heeft enorme impact op het leven en welzijn van de 

mensen in Nickerie, Wageningen en andere plekken waar ILF-programma’s ondersteunt.   

  

Doordat er de afgelopen twee jaar de kledingindustrie in India grotendeels stil ligt, lopen de 

meest arme vrouwen die werken in de kledingfabrieken hun inkomsten mis en is er geen geld 

voor voedsel en andere primaire levensbehoeften. Ook voor de kinderen ontbreekt het geld 

om naar school te kunnen gaan. We hopen dat het in 2022 weer langzaam beter zal gaan in 

zowel Suriname als India.  

 

Ook positieve resultaten geboekt in 2021 

Ondanks alle beperkende factoren, heeft de Stichting ILF gelukkig haar werk voor een deel 

kunnen voorzetten en heeft onze steun de meest kwetsbare mensen kunnen bereiken.   

Stichting ILF heeft in 2021 samen met de plaatselijke vrijwilligers van organisaties  

 

 

Het Jeugdjournaal op NPO3 besteedde aandacht aan ons                           

schooltassenproject op 8 oktober 2021,  
daar zijn wij uiteraard heel trots op! 
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verschillende projecten gerealiseerd die een positieve bijdrage leveren op de korte, maar 

zeker ook de langere termijn. Zo zijn in India en Suriname (extra) voedselpakketten verspreid 

onder arme families, voor kinderen zijn in beide landen schooltassen en 

schoolbenodigdheden uitgedeeld, het ‘geitenproject’ met de Dalit-vrouwen in India is 

voortgezet en heel blij zijn wij met de positieve ontwikkelingen van  het ‘textielproject’ in 

Suriname.   

 

 

 

 

 

Om alle plannen te realiseren hopen wij op uw blijvende betrokkenheid. Blijf ons helpen en 

steun daarmee de mensen die tussen wal en schip vallen, om ze dat steuntje in de rug te 

kunnen geven, op de weg naar zelfstandigheid 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!  
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Voor 2022 hebben wij mooie nieuwe plannen, een wensenlijstje waarvan wij hopen veel te 

kunnen realiseren.  We kijken uit naar betere tijden met gezond en hoopvolle toekomst voor 

iedereen.  

 

Veel dank voor uw trouwe en gulle steun aan onze organisatie! 

 

Anita Sewsahai-Hanoeman 

Oprichter Stichting ILF 

 

2. Over Indian Light Foundation 

Stichting Indian Light Foundation (ILF) bestaat al ruim 20 jaar. Wij zijn uitgegroeid tot een 

stichting die een positieve en duurzame bijdrage levert aan de minder daadkrachtige 

vrouwen, kinderen en ouderen in India en Suriname. Wij hebben tot nu toe projecten kunnen 

uitvoeren met de steun van onze donateurs en partners. De projecten hebben een grote en 

positieve impact op de mensen.  

 

Onze doelstelling 

Stichting ILF heeft als doel het bevorderen van de leefomstandigheden van minder 

daadkrachtige (vooral alleenstaande) vrouwen en kinderen (wezen) in India en Suriname. 

 

Wij verwezenlijken de doelstellingen door: 

• Het initiëren, ondersteunen en uitvoeren van sociale-, culturele-, maatschappelijke 

activiteiten en educatie op gemeenschappelijke basis; 

• Het samenwerken met nationale- en internationale organisaties die de belangen van 

de doelgroep kunnen ondersteunen en bevorderen; 

• Het verzorgen van recreatieve- en ontspanningsactiviteiten, die betrekking hebben op 

het welzijn en de ontwikkeling van de jeugd op sociaal-maatschappelijk en pedagogisch vlak. 

 

Financiële steun van particuliere donateurs, vrienden en  

fondsen is voor ons onmisbaar 
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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 

o Wij hebben passie voor mensen die in een sociaal zwakke positie verkeren; 

o Het bevorderen van de leefomstandigheden van minder draagkrachtige vrouwen en kinderen in 

India en Suriname; 

o Kleinschalige projecten dienen effect te hebben op de leefomstandigheden van de plaatselijke 

bevolking. 

 

Ons team  

Wij hebben een hecht team van vrijwilligers. Zowel in Nederland als Suriname en India. 

Het bestuur is onbezoldigd en ieder heeft zijn of haar eigen aandachtsgebied en interesse. 

Wij delen de passie om de minder daadkrachtige vrouwen en kinderen in India en Suriname 

te helpen. Op de bres voor kwetsbare mensen, daar gaan wij voor, daar staan wij achter!  

 

3. Een overzicht van gerealiseerde plannen in 2021 

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 op of worden anders aangepakt. 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. 

 
Op de bres voor kwetsbare mensen: daar gaan wij voor, daar staan wij achter! 

http://www.indianlightfoundation.org/


 

 

01-FEB-2022  JAARVERSLAG 2021 

 
 

7 

 

• Suriname: Extraatje voor moeders en kinderen in Wageningen 

In 2021 heeft ILF een aantal moeders en kinderen in Wageningen extra steun kunnen geven. 

In  oktober is een aantal dozen babykleertjes, eiwitrijke voeding, verbandmiddelen en 

kinderkleren uitgedeeld aan vrouwen die getroffen zijn door overstromingen en het daardoor 

extra moeilijk hebben.    

 

• Suriname: Basisschool Shri Vishnu in Den Haag zamelt schoolspullen in 

Groep 8 van Basisschool Shri Vishnu in Den Haag heeft in 2021 schoolspullen verzameld 

voor kinderen in Suriname. De spullen -schoolschriften, linialen en potloden- zijn in 

rugzakken van ILF gestopt en inmiddels per zeepost verstuurd naar Suriname. Scholen in 

Suriname krijgen minder geld van de regering en daardoor is er ook minder geld voor 

schoolspullen. Sommige kinderen van de Shri Vishnu school hebben zelf familie in Suriname, 

ze zijn daarom blij met deze actie. Op 8 oktober heeft Het Jeugdjournaal beelden laten zien 

van de kinderen die bezig waren de tassen aan het inpakken. Een prachtig project, veel dank 

aan alle kinderen van de Shri Vishnu school!   
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• Suriname: 2de donatie van Tante Pop-fonds voor kinderen  

In 2021 heeft ILF een tweede donatie ontvangen van het Tante Pop-fonds. Een bedrag van 

3000 euro is besteed aan 600 schooltassen gevuld met schoolspullen, voor kinderen in 

Suriname. De kinderen van Basisschool Shri Vishnu in Den Haag hebben een deel van de 

tassen zelf gevuld. Doel van het project is kinderen uit arme gezinnen te steunen met een 

gevulde schooltas. Als kinderen geen schoolspullen hebben, dan kunnen ze niet naar school. 

Leren lezen en schrijven, maar ook met andere kinderen spelen is zo belangrijk voor de 

ontwikkeling van kinderen. Ze staan sterker in het leven en hebben later meer kans op werk 

en een gezond(er) leven. Dat is voor ILF van groot belang, daar willen we kinderen graag in 

ondersteunen.   

 

• Suriname: Vaktraining Textiele Werkvormen gestart  

De Vaktraining Textiele Werkvormen van de Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling in 

Paramaribo heeft vijf naaimachines en materialen aangeschaft dankzij de steun van ILF. De 

Vaktraining is toegankelijk voor arme vrouwen die de kans krijgen een vak te leren. Ze 

worden daarnaast begeleidt om de gemaakte kleding voor een eerlijke prijs te verkopen.  

In 2022 hopen wij op een uitbreiding van dit mooie project.  
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• Suriname: Extra steun voor ouderen  

In Livorno leven veel ouderen onder moeilijke omstandigheden, er is gebrek van primaire 

levensbehoeften. ILF heeft pakketten met  aardappelen, uien, baddoek, tandenborstel en 

zeep kunnen uitdelen aan 20 ouderen. Een spontane actie waarvan wij hopen dit ook in 2022 

te kunnen blijven doen. 

 

• Suriname: Kleinschalige kinderprojecten  

Met steun van ILF hebben de kinderen en leerlingen van Os Clevia in Blauwgrond  een mooie 

viering gehad van de nationale Kinderdag. Deze dag stond in het teken van spelen en samen 

zijn, ook voor de kinderen van de meest arme families.  

 

 

 

Stichting ILF heeft het Kinderhuis Arya Deewaker bezocht en de kinderen getrakteerd op een 

voedzame en lekkere maaltijd. Daarnaast zijn er toiletartikelen gedoneerd zoals haarolie, 

crème en zeep. 
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Een groep van ongeveer 25 jongeren in Epraimzegen heeft sportkleding en een sporttas 

gekregen. Dit vormt een belangrijke bijdrage aan de jongeren die hierdoor kunnen sporten en 

een plekje in de maatschappij kunnen veroveren. Stichting ILF hoopt in 2022 meer jongeren 

te kunnen helpen.   

 

• 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 en die de spullen te verkopen. 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. Ook in 2021 is geen start gemaakt met het centrum door de 

voortdurende pandemie, maar ook door de grote wateroverlast. De fundering is verzakt en 

inmiddels is er een nieuwe locatie gevonden. Wij hopen in 2022 een start te kunnen maken 

met de realisering van het vrouwencentrum.  

 

• Suriname: Operatiemateriaal voor het ziekenhuis in Nickerie 

Een particulier donateur in Nederland heeft twee operatietafels met operatie lampen, een 

onderzoekstafel, een wasmachine voor tangen en ander operatie materiaal gedoneerd aan 

ILF. De 2de hands spullen zijn grondig schoongemaakt en inmiddels verstuurd naar Suriname, 

maar door de COVID-situatie zijn ze nog niet op de plek van bestemming aangekomen.      
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India 

Stichting ILF steunt vrouwen (voornamelijk Dalits-vrouwen) en kinderen, waarbij er zoveel 

mogelijk gekeken wordt naar structurele hulp. In sommige gevallen wordt er ook noodhulp 

gegeven, zoals de COVID-hulp en individuele ondersteuning zoals voedselpakketten, 

medicijnen, boeken en kleding. 

 

 

• India:  arme kinderen in Gurgaon 

In 2021 hoopten wij samen met onze partner -de Ayush India Foundation-  het project ‘talent 

ontwikkeling’ voor 350 kinderen te kunnen voortzetten, maar het huren van een goede en 

betaalbare locatie is niet gelukt. Er zijn incidentele bijeenkomsten georganiseerd op het erf 

van mensen uit het dorp waar maaltijden en schoolspullen zijn uitgedeeld aan de kinderen.   
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• India: Coronahulp voor kansarme gezinnen in East Vinod Nager en Khichadipur 

In augustus 2021  heeft Stichting ILF samen met onze lokale partner in Delhi zo’n 500 kleine 

voedselpakketten uitgedeeld aan migranten die door de COVID werkloos zijn. De migranten 

komen  voornamelijk uit Lucknow en Bihar om in Delhi te overleven. Dankzij onze vrijwilligers 

en donateurs hebben wij de migranten kunnen helpen.   

 

• India: geiten houden in Amlapuran Andra Pradesh 

ILF werkt nauw samen met HVWA, een niet-gouvernementele lokale organisatie . Vanaf 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 inkomsten hebben, iets wat erg belangrijk is 

in de familie. In 2021 heeft Stichting ILF 14 geiten gedoneerd aan 7 arme vrouwen. Ook voor 

deze vrouwen is het leven sterk verbeterd en kunnen ze zelf werken aan een betere en meer 

stabiele toekomst. In 2021 had  ILF gehoopt 20 vrouwen te helpen maar helaas is dat niet 

gelukt. 
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• India: 200 Lepra patiënten voorzien van een schoon verband 

In samenwerking met Hope Foundation hebben wij verbandartikelen geleverd aan 200 lepra 

patiënten die het lepracentrum in Delhi bezoeken voor behandeling. In 2019 hebben wij deze 

groep patiënten ook kunnen ondersteunen.  

 

• India: 250 kinderen voorzien van uniform 

In samenwerking met Stichting Shanti Sahyog Delhi hebben 250 kinderen een winter-

schooluniform ontvangen. Het De kinderen hebben geen huis en leven op straat. Naar school 

is zo belangrijk, om te leren lezen en schrijven en uiteindelijke een vak te kunnen leren.  

 

4. Overzicht kosten en baten 2021 

  

Ontvangsten     

Beginsaldo   €         43.076,46 

Donaties  €       6.222,77 
 

Giften uit particuliere fondsen  €       3.108,38   
 

    

 
  

 

 
 €        9.331,15   + 

   
Uitgaven     

Algemene kosten  €          685,11   

Bankkosten  €          318,89 
 

Website  €          408,91  
 

Projecten India  €       7.700,00    

Projecten Suriname  €       9.000,00    

    

  €      18.112,91 - 

  
 

 
    

Saldo per 31.12.2021   €      34.294,70  
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5. Contactgegevens 

Stichting Indian Light Foundation  

Vondelpark 20  

1567 HC Assendelft  

E-mail info@indianlight.nl 

  

Telefoon +31 647 03 19 21  

Bank NL36INGB0004171536  

KvK 52619850 ANBI 8505242950  

Stichting Indian Light Foundation beschikt over een ANBI-status  

Bestuur 

 Mw Anita Hanoeman, voorzitter 

 Mw Merel Verbrugge, secretaris 

 Hr Premila Balkaran, penningmeester 

 Mw Ragina Sewsahai, algemeen bestuurslid 

 

Onze partners 

• Stichting Triodos/Tante Pop Fonds 

• Stichting Wilde Ganzen 

• Quality for life Foundation 

• HVWA (Humane  Voluntary Welfare Association) 

• NJASS ( Nav Jyoti Aur Samridhi Samiti)  

• Ayush India Foundation 

• Vikash Vishranti 

• Shanti Sahyog 

• Hope Foundation 

 

mailto:info@indianlight.nl

