Indian Light Foundation

STICHTING INDIAN LIGHT FOUNDATION
JAARVERSLAG 2019
In dit jaarverslag geven wij weer welke belangrijke ontwikkelingen in 2019 bij stichting
Indian Light Foundation (ILF) hebben plaatsgevonden. Ook krijgt u inzicht in de
lopende en nieuwe projecten van stichting ILF.
Stichting Indian Light Foundation
Visie
Stichting ILF heeft als uitgangspunt dat onderwijs en werkgelegenheid van essentieel
belang zijn voor een menswaardig, respectvol en zelfstandig bestaan van vrouwen en
kinderen in onderontwikkelde en achtergestelde gebieden. Daarbij gaat stichting ILF
ervan uit dat vrouwen die in de gelegenheid zijn om onafhankelijk een goed bestaan
voor zichzelf op te bouwen, hun kinderen een betere maatschappij en toekomst
kunnen bieden.
Doelstelling
Stichting ILF is opgericht in 2000 en stelt zich ten doel vrouwelijk ondernemerschap,
de educatie van meisjes en vrouwen, en het onderwijs aan kinderen te stimuleren. Wij
doen dit met effectieve projecten in India en Suriname van beperkte duur. Beperkte
duur, omdat wij ernaar streven dat de vrouwen die aan onze projecten deelnemen
financieel en economisch zelfstandig gaan opereren en zichzelf en hun kinderen
kunnen onderhouden.
Daarnaast ondersteunen wij ook kleine, lokale initiatieven en urgente acties die het
leven van hard getroffen mensen verlichten.
Stichting ILF werkt uitsluitend met organisaties en vrijwilligers die zich belangeloos
voor onze stichting inzetten. De directie en het bestuur werken onbezoldigd.
Stichting ILF zet zich in voor alle potentiële deelnemers aan haar projecten, ongeacht
afkomst, religie en etniciteit.
Stichting ILF heeft van de belastingdienst de ANBI (Algemeen Nut Beogende
Instelling) status gekregen.
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PROJECTEN IN 2019

PROJECT: Co-operative farming in Pauri, Noord-India
In het Noord-Indiase dorp Pauri is landbouwgrond ontgonnen en afgerasterd. Een
aantal vrouwen uit het dorp maakt gezamenlijk gebruik van deze akkers en de
bijbehorende werktuigen. Zo kunnen ze zelfstandig voedsel verbouwen en hun eigen
inkomen verdienen.
Dit project loopt sinds 2015. In mei van dit jaar hebben de vrouwen 80 kilogram van
een voor het project nieuw gewas ingezaaid: kurkuma. Als de oogst straks een succes
is, krijgen de vrouwen begeleiding bij de verkoop en het budgetteren van de omzet.
Uiteindelijk zal het project de vrouwen financieel en economisch zelfstandig maken.
Dit jaar zijn de vrouwen overigens ook begonnen met het oogsten van erwten.
Stichting ILF voert het project co-operative farming uit in samenwerking met ngo
NJASS, onze eerste samenwerkende partner in India.

.
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PROJECT: Vrouwen houden geiten in Amalapuram, India
Op 13 juli 2019 zijn we begonnen met een geitenhouderij in Amalapuram in India. Bij
de start hebben we voor 15 vrouwen elk twee geiten gekocht. Met het houden van
deze geiten kunnen de vrouwen op korte termijn een inkomen genereren, wat hen
financieel onafhankelijk zal maken. Dit project is tot stand gekomen in samenwerking
met de niet-gouvernementele organisatie HVWA.

PROJECT: Renovatie bijlesschool Chandenpur, Pateli, India
Na een zware storm in het dorp Chandenpur (Pateli) is het dak van een school waar
bijlessen worden gegeven volledig verwoest, waardoor het gebouw onbruikbaar is
geraakt. De school is bij de dorpskinderen erg geliefd en de dorpelingen bleven
vragen wanneer de school opgeknapt zou worden. In juli 2019 is de Q4L foundation
mét ondersteuning van de stichting ILF begonnen met de renovatie van het pand.
Hopelijk kunnen de kinderen er weer snel terecht voor hun bijlessen.
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PROJECT: Yoga Teacher Training Camp in Gurguon, India
De Ayush India Foundation organiseerde in samenwerking met de Indian Light
Foundation een Yoga Teacher Training Camp in Gurguon in India. Dit kamp heeft
plaatsgevonden in augustus 2019 en er namen ongeveer vijftig geïnteresseerden aan
deel. Het doel van de training is om aspirant yogaleraren op te leiden tot zelfstandig
opererende yoga instructeurs. Dit veelbelovende project krijgt in 2020 zeker een
vervolg.

.
PROJECT: Feestelijke dag voor 200 mensen met een beperking in
Nickerie, Suriname.
Met bijdragen en ondersteuning van donateurs, vooral geworven via de sociale
media, hebben wij 200 mensen met een beperking een mooie goodie bag gegeven.
Daarin zaten artikelen en producten voor het dagelijks gebruik, zoals
badhanddoeken, washandjes, pakken soep en thee. Tijdens de gezellige bijeenkomst
kregen de bezoekers een hapje en een drankje en zorgde een DJ voor feestelijke
muziek. Deze dag werd afgesloten met een heerlijke maaltijd.
Sommige mensen waren vanwege hun beperking niet in de gelegenheid om het
evenement te bezoeken. Vrijwilligers hebben deze mensen persoonlijk bezocht om
hen de goodie bag te overhandigen.

4

PROJECT: Schooltassen voor schoolkinderen in India en Suriname
In 2019 hebben we 500 schooltassen verstrekt aan kinderen in India en Suriname.
Deze kinderen wonen in de armste gebieden van het land en hebben elke
ondersteuning en stimulans om naar school te kunnen gaan dringend nodig.

PROJECT: Schooluniformen voor leerlingen uit Pauri, India
In april 2019 hebben we 55 schooluniformen aan nieuwe leerlingen van de AnoopBharti Memorial Public School in Pauri gegeven. De behoefte aan onderwijs en
scholing in deze regio is enorm. Door de kinderen te voorzien van goed
schoolmateriaal en schooluniformen dragen we bij aan het zelfrespect en -vertrouwen
van de kinderen, en op die manier hopelijk ook aan hun leerprestaties. Hun ouders
hebben vaak niet voldoende middelen om in deze benodigdheden te kunnen
investeren.
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PROJECT: Donatie voetbalspullen voor Nickerie en Paramaribo,
Suriname
Dankzij een initiatief van Esther Olsthoorn heeft voetbalvereniging SV Den Hoorn
trainingspakken, voetbalshirts en voetbalschoenen aan stichting ILF gedoneerd. Met
deze bijzondere donatie hebben wij in juni 2019 voetballiefhebbers in Nickerie en
Paramaribo blij gemaakt. Dit is een geweldig vervolg op ons voetbalproject in 2018,
waarin we in Nickerie een voetbalveld volledig hebben hersteld en hebben voorzien
van de noodzakelijke voetbalattributen.

PROJECT: Eenoudergezin ondersteuning bieden na brand, Suriname
Dit jaar is een alleenstaande moeder met drie kinderen haar woning kwijtgeraakt door
brand. De bezittingen van de familie zijn allemaal verloren gegaan en de gezinsleden
zijn verdrietig, bang en ten einde raad. Wij zijn een actie begonnen om dit gezin een
helpende hand te bieden, zodat zij weer de draad van hun leven weer op kunnen
pakken. In oktober 2019 hebben we de kinderen voorzien van nieuwe schoolspullen
en daarmee zijn de eerste stappen gezet.
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PROJECT: Baddoeken in samenwerking met Vikask Visranti in Noida,
India
In augustus 2019 hebben we in samenwerking met de niet-gouvernementele
organisatie Vikask Visranti 600 badhanddoeken uitgedeeld aan straatkinderen in
zeven wijken in Noida, India.

PROJECT: Verband voor leprapatiënten in Delhi, India
In samenwerking met de niet-gouvernementele organisatie Hope Foundation heeft
stichting ILF tweehonderd leprapatiënten voorzien van nieuw verband.

PROJECT: Verzending schaarse goederen naar Suriname
In 2019 hebben we negen dozen met een inhoud van 160 liter naar Suriname
verstuurd. Daarin zaten goederen die in Suriname schaars en duur zijn, zoals
voetbalspullen, kinderboeken, knuffels en incontinentiemateriaal. Hartelijk dank aan
iedereen die goederen heeft gedoneerd!
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PROJECT: Schooluniformen voor leerlingen in Kakaji, Delhi, India
In oktober 2019 hebben we 67 leerlingen blij gemaakt met winter- en
zomerschooluniformen. Dit project is uitgevoerd in samenwerking met de ngo Shanti
Sahyog, die is gevestigd in Kakaji.

EEN VOORUITBLIK NAAR 2020 EN VERDER

PROJECT: Vrouwencentrum in Wageningen, Suriname
Stichting ILF stelt zich ten doel het vrouwelijk ouderschap te stimuleren en vrouwen
financiële en economische handvatten te geven om hun eigen (gezins)leven vorm te
geven. Daarom hebben we de stichting van een vrouwencentrum in Wageningen in
Suriname geïnitieerd, dat gebouwd zal worden door vrouwen en voor vrouwen.
Hoofddoel van dit vrouwencentrum is het vergroten van de economische
weerbaarheid van de vrouwelijke kleine ondernemers in Wageningen. Het centrum
moet een veilige en creatieve ontmoetingsplek zijn waar vrouwen kennis vergaren en
uitwisselen, elkaar ontmoeten, elkaar steunen en samenwerkingen kunnen aangaan.
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PROJECT: Kinderboeken voor Suriname en Nederland
Met het uitbrengen van kinderboeken wil stichting ILF de leesvaardigheid van jonge
lezers in Suriname en India bevorderen. De boekjes worden goedkoop gedrukt, zodat
de uitgaven voor iedereen betaalbaar zijn. In november 2019 is de eerste editie als
pilot verschenen. In 2020 willen we het aanbod uitbreiden tot een serie leesboekjes
voor kinderen van 6 tot 12 jaar.

TOT SLOT
Stichting ILF heeft haar projecten dankzij uw financiële steun of vrijwillige
werkzaamheden succesvol kunnen voortzetten of afronden. Ook in de toekomst is uw
bijdrage meer dan welkom! Blijf ons helpen en steun onze projecten om de minder
bedeelden te helpen op de weg naar zelfstandigheid en een menswaardig bestaan.
Wij zorgen er op onze beurt voor dat uw donatie rechtstreeks bijdraagt aan het
welzijn van vrouwen in India en Suriname. Zodat zij op hun beurt de kans kunnen
grijpen om te werken aan hun toekomst en die van hun kinderen. Om zo te bouwen
aan een betere samenleving!
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CONTACTGEGEVENS
Stichting Indian Light Foundation
Vondelpark 20
1567 HC Assendelft
E-mail
Telefoon

info@indianlight.nl
+31 647 03 19 21

Bank
KvK
ANBI

NL36INGB0004171536
52619850
8505242950

BESTUUR
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Bestuurslid
Bestuurslid

Anita Sewsahai-Hanoeman
Merel Verbrugge
Premila Balkaran
Jacqueline van Nieuwkerk
Ragina Sewsahai
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BIJLAGEN: Financieel overzicht 2019 – Stichting Indian Light Foundation
ONTVANGSTEN
Beginsaldo
Subsidie Stg. ING NL Fonds
Donatie(s)
Gift t.b.v. projecten 2019-2020
Opbrengst Informatie avond 30.08.19

UITGAVEN
Algemene kosten
Bankkosten
PR/Website
Consumptie- & reiskosten leden
Schooltassenproject
Gaudiya Nederland
Projecten presentatie & vooronderzoek
Besteding projecten India*
Besteding projecten Suriname**

€
€
€
€

€
€
€
€
€
€
€
€
€

1.000,00
2.231,52
21.500,00
1.267,79

€

6.373,55

€

25.999,31

390,58
202,61
346,38
348,86
2.507,73
100,00
2.867,50
5.350,00
4.775,00

Saldo per 31.12.2019

*) Toelichting projecten 2019: India
Geitenhouderij (lopend) | Amalapuram
Cycloon Fani & renovatie basisschool | Odisha
Cooperative Farming (lopend) | Pauri Gharwal
Lepra patienten | Delhi
Yoga project | Delhi, lopend
Baddoekenpakket 600 straatkinderen|Noida
**) Toelichting projecten 2019: Suriname
Humanitaire hulp, TBN Prime alert |Paramaribo/Surianme
15 Zitbanken t.b.v. bijles in Krishna mandir | Wageningen
Toiletten EBG Basisschool | Nickerie
Mensen met beperkingen | Nieuw Nickerie
Voetbalschoenen voor 15 kinderen | Nickerie
Kinderboeken | Wageningen

€

16.888,66 -

€

15.484,20

