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Inleiding 
De Stichting Jeevan Jyot Nederland (SJJN) is in maart 1995 opgericht door Rogier 
Verschoor met als doelstelling het financieel en moreel ondersteunen van school en 
kinderhuis Jeevan Jyot te Dhandhuka, India.  
 
De SJJN is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel van Utrecht onder nummer 
41187474 en heeft haar secretariaat op de Dresselhuijsweg 22 in Culemborg.  
 
Conform de statuten stelt de SJJN haar jaarstukken vast na afloop van het boekjaar 
( = kalenderjaar). Dit jaarverslag bevat een inhoudelijk en financieel jaarverslag met 
korte toelichting. Het jaarverslag wordt via de SJJN-website beschikbaar gesteld.  
 
Tijdens 2020 is de samenstelling van het bestuur ongewijzigd gebleven. Het bestuur 
functioneert met een minimale bezetting van 4 personen. In afwachting van het 
besluit over het al dan niet continueren van de ondersteuning aan Jeevan Jyot en/of 
wijzigen van de te ondersteunen activiteiten, worden er geen nieuwe bestuursleden 
geworven. Eind 2020 bestond het bestuur dan ook uit: Rogier Verschoor (voorzitter), 
Gideon Bolt (secretaris), Somaye Dehban (penningmeester) en Jannie Witziers. 
 
 
“Jeevan Jyot” en de Christi Ashram Dhandhuka in Gujarat, India 
Al de activiteiten van de stichting zijn gericht op ondersteuning van de school en het 
kinderhuis Jeevan Jyot, dat onderdeel is van de Christelijke kerk te Dhandhuka. 
 
Dhandhuka ligt in de Indiase deelstaat Gujarat. Sinds 1976 heeft de Christelijke kerk 
(Christi Ashram) daar een centrum met ontwikkelingsactiviteiten voor mensen in de 
regio, zoals basisonderwijs, middelbaar onderwijs (sinds 2002), gezondheidszorg, 
moeder-en-kind-zorg, bewustwordingscampagnes, vrouwengroepen in dorpjes en 
leningen aan kleine boeren. Alle activiteiten zijn voor iedereen; ongeacht geloof, 
geslacht, leeftijd of kaste. Er is speciale aandacht voor verbetering van de positie 
van vrouwen en meisjes en van de laagste sociale klassen. Zo draagt de Ashram 
actief bij aan de bestrijding van armoede op het platteland van Dhandhuka. 
 
Eén van de centrale taken is het aanbieden van basis- en middelbaar onderwijs aan 
kinderen uit arme families in Dhandhuka regio. In de jaren 2018 en 2019 waren er 
gemiddeld zo’n 675 kinderen op school, waarvan meer dan 320 kinderen niet 
dagelijks op en neer konden naar huis en in het kinderhuis verbleven. Zowel op 
school als in het kinderhuis was het aantal meisjes bijna 50%. De kinderen in het 
kinderhuis komen uit dorpjes in de regio. Er zijn geen dagelijkse busverbindingen en 
zij komen van afstanden tot 125 km naar Jeevan Jyot; zij blijven het grootste deel 
van het jaar in het kinderhuis (als op een kostschool) waar ze niet alleen onderwijs 
krijgen, maar ook goede voeding, onderdak, kleding en de kans om kind te zijn.  
 
De laatste jaren neemt het leerlingaantal gestaag af. Deze afname is een gevolg van 
de positieve ontwikkeling dat de Indiase overheid de laatste jaren duidelijk meer is 
gaan investeren in onderwijs. Alle dorpjes in Dhanduka regio hebben nu tenminste 
één lagere school. Bovendien hebben deze scholen deugdelijke lokalen, voldoende 
materialen en is er controle dat het onderwijzend personeel naar behoren lesgeeft! 
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De groep kinderen (zowel absoluut als in percentage) die op school gaat in het dorp 
waar ze wonen, is enorm gestegen de afgelopen 5 jaar. Minder kinderen hoeven 
gebruik te maken van school en kinderhuis Jeevan Jyot in Dhandhuka. Dit betekent 
dat de noodzaak van een school als Jeevan Jyot in Dhandhuka afneemt.  
 
 
Verslag van activiteiten van de stichting 
 
2020 was het jaar van de wereldwijde Corona-uitbraak, ook in Dhandhuka. Kinderen 
werden voor hun eigen veiligheid van school naar huis gestuurd. Hoewel leraren en 
bestuur hun best deden om online lessen te verzorgen, kon daarvan weinig gebruik 
worden gemaakt, omdat het bezit van een laptop en/of een dataverbinding zeldzaam 
is voor deze groep kinderen en hun families. 
 
De Ashram Dhandhuka bestaat eigenlijk uit 2 delen: 
  

1. De Jeevan Jyot school, onder leiding van de paters (fathers), met kinderhuis 
voor jongens en een stuk land waar veeteelt wordt bedreven en onderwezen. 
Op het terrein is ook een groot veld voor sportevenementen, wateropslag en 
een groot gebouw dat wordt gebruikt voor kerkdiensten en andere vieringen;  

2. Een afzonderlijk kinderhuis voor meisjes, onder leiding van de nonnen. Hier is 
ook een polikliniek die voor iedereen toegankelijk is, en een gebouw voor de 
training van meiden en jonge vrouwen in naaien en handwerken. De nonnen 
ondersteunen ook vrouwengroepen in verschillende dorpjes in de Dhandhuka 
regio. Zij helpen vrouwen zich te organiseren, geven voorlichting over allerlei 
dagelijkse verantwoordelijkheden, gezonde voeding, onderwijs, gezondheid, 
huishoudbudget, opvoeding en ook leren zij de vrouwen om samen met 
strakke regelmaat geld te sparen en uit die gezamenlijke inleg kleine leningen 
te geven aan ondernemende groepsleden.  

 
In 2020 hebben de nonnen hun activiteiten in de omgeving uitgebreid: zo reden ze 
naar dorpen om aan arme families kosteloos medische hulp en voedselpakketten te 
verstrekken. Nieuw opgerichte vrouwengroepen in deze dorpen werden bezocht en 
betrouwbare informatie over het corona-virus werd zo verspreid.  
 
Gedurende 2020 hebben de nonnen ondanks de corona-uitbraak een aantal bijeen-
komsten aan de meisjeskant georganiseerd, uiteraard met inachtneming van de 
nodige maatregelen. Zo zijn National Children’s Day georganiseerd, met sport en 
spel, zang en dans op het grote sportterrein, maar ook onafhankelijkheidsdag en het 
jaarlijkse ‘plant een boom’-feest op International Environment Day. 
 
Gedurende 2020 heeft het onderwijs op Jeevan Jyot grotendeels stilgelegen. Eerst 
omdat de ouders hun kinderen uit angst voor Covid-19 thuishielden; later omdat de 
scholen ook van de autoriteiten moesten sluiten. Tegen het eind van 2020 kwamen 
er druppelsgewijs weer groepjes meisjes naar school in Dhandhuka, in de hoop dat 
de school weer opengaat en dat je meisjes hun onderwijs kunnen voorzetten. De 
nonnen hebben voor hen opvang geregeld en naar beste kunnen, lessen verzorgd in 
de hun beschikbare ruimtes en op de open binnenplaats voor de polikliniek. 
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Verslag van de activiteiten van de stichting vanuit Nederland 
 
De SJJN werft donateurs in Nederland om financiële ondersteuning van Jeevan Jyot 
mogelijk te maken. Een maandelijkse gift van 6,50 euro dekt ongeveer de kosten 
voor scholing en levensonderhoud van één kind. Alle giften van donateurs samen 
komen ten goede aan de hele school en kinderhuis Jeevan Jyot. Eind 2020 waren er 
46 vaste donateurs (37 met maandelijkse en 9 met jaarlijkse gift). Dit is een daling 
van 2 donateurs ten opzichte van 2019. In 2020 zijn er geen incidentele giften 
ontvangen. Tot de keuze is gemaakt of de SJJN doorgaat met ondersteuning aan de 
Jeevan Jyot school (of wellicht een andere koers inslaat), worden geen incidentele 
giften geworven noch andere acties ondernomen.  
 
Via de jaarlijkse nieuwsbrief houdt de stichting haar donateurs op de hoogte van de 
ontwikkelingen bij Jeevan Jyot. Vanwege de uitzonderlijke situatie door de corona-
uitbraak, is er in 2020 een extra nieuwsbrief verstuurd (zie: www.sjjn.nl). Naast de 
relaties met haar donateurs, onderhoudt de SJJN de banden met het team op 
Jeevan Jyot, zowel het team van pater Jesuraj als het team van non Isabel. De SJJN 
is aangemerkt als ANBI waardoor giften aan SJJN voor de belasting aftrekbaar zijn.  
 
 
Berichten over activiteiten in 2020 
 
Corona heeft een hoge tol geëist in Dhandhuka en Jeevan Jyot school; er zijn veel 
dagarbeiders in deze omgeving die van de ene op de andere dag hun inkomen kwijt 
waren, omdat bijvoorbeeld landbouwproductie werd stilgelegd en fabrieken moesten 
sluiten. Vanwege Covid-dreiging en onbetrouwbare informatie zijn veel mensen bang 
geworden en teruggekeerd naar hun familie in kleinere dorpjes, die als veilig gezien 
worden. Omdat de inkomens wegvallen, is er niet genoeg geld meer voor voedsel, 
goede hygiëne, laat staan onderwijs en beschermingsmiddelen zoals mondkapjes. 
 
De nonnen blijken erg ondernemend in deze periode: met hun oude auto worden 
medicijnen en voedselpakketten naar de dorpen gebracht, en via de bestaande 
vrouwengroepen wordt nieuws gebracht, en beschermingsmaatregelen uitgereikt en 
onderwezen. Deze vrouwengroepen zijn in principe zelfstandig, ze organiseren 
bijeenkomsten in een centrale ruimte in het dorp. Via kleine maandelijkse bijdrages 
wordt een grote som geld gegenereerd voor uitgaven die democratisch door de 
groep worden vastgesteld, zoals startkapitaal voor een kleermaakster of winkeltje 
van één van de leden. Deze groepen worden maandelijks bezocht door de nonnen 
voor de nodige aanmoediging, controle en bijsturing. 
 
De polikliniek draait volop. Mensen uit Dhandhuka en uit dorpjes in de regio weten 
de weg naar de polikliniek goed te vinden. De kliniek staat vooral bekend om haar 
goede resultaten met huidziektes. Echter, de ziektebeelden van patiënten lijken 
ernstiger te worden, waarschijnlijk omdat mensen langer wachten om de stap te 
nemen naar de polikliniek te gaan vanwege de reis(kosten) en Covid-dreiging. De 
nonnen bereiken goede resultaten met eenvoudige middelen zoals desinfectie- en 
verbandmiddelen, antibiotica, voorlichting en instructies. Indien nodig verwijzen ze 
patiënten naar het plaatselijke ziekenhuis voor raad en eventuele behandeling. 

http://www.sjjn.nl/
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Enkele meisjes die tegen het eind van 2020 naar het kinderhuis kwamen, werden 
netjes opgevangen en kregen onderdak, voedsel en onderwijs van de nonnen. Ook 
helpen de meisjes in een kleine moestuin waar groenten verbouwd worden wat erg 
leerzaam voor hen is. 
 
Communicatie met Dhandhuka verloopt via email en whatsapp: de nonnen brengen 
geregeld verslag uit over hun activiteiten, compleet met foto’s en video’s. De paters 
daarentegen zoeken geen contact. Het schoolbestuur onder leiding van pater 
Jesuraj is erg terughoudend. Bevriende leraren laten zo nu en dan weten wat er 
speelt op de school en in de jongenskant van het kinderhuis. Nadat kinderen naar 
huis zijn gestuurd, zijn er in 2020 geen jongens teruggekeerd in Dhandhuka.  
 
Om een goed onderbouwd plan van aanpak te maken voor de komende jaren heeft 
het bestuur van SJJN besloten dat het noodzakelijk is om persoonlijk polshoogte te 
nemen en betrouwbare informatie te verzamelen. In 2020 is een dergelijk bezoek 
helaas uitgesteld wegens corona; het plan is nu om dit eind 2021 te realiseren. 
 
Net als in 2019, wil het bestuur de volgende vragen concreet beantwoord zien na 
een persoonlijk bezoek: 
 
1. Krijgen meisjes en jongens van verschillende sociale groepen en/of kasten 

voldoende goed basisonderwijs op scholen in hun eigen dorpjes of op scholen 
waar ze dagelijks naartoe reizen?  

2. Komen de prioriteiten van de Jeevan Jyot schoolleiding overeen met de missie 
en doelstellingen van de SJJN, zodat directe samenwerking in volle overtuiging 
hervat kan worden? 

3. Als vraag 1 met “ja” of als vraag 2 met “nee” wordt beantwoord, welk nieuw 
hoofddoel met afgeleide doelstellingen kan SJJN selecteren; voor voortzetting 
van de huidige stichting dient dat nieuwe hoofddoel dichtbij onderwijs te staan. 

  
 
In 2020 zijn er twee nieuwsbrieven geschreven voor alle donateurs en relaties: deze 
zijn (zoals alle nieuwsbrieven) te vinden op de website: 
 https://sjjn.nl/wordpress/nieuwsbrieven/  
 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
 
 
Financieel verslag 2020 
 
Het financieel jaarverslag omvat een compleet overzicht van het begin- en eindsaldo 
op de SJJN-bankrekening bij de ING, en van de totale ontvangsten en de totale 
uitgaven gedurende het boekjaar, alsmede een korte toelichting op dit overzicht.  
 
De SJJN heeft geen eigen vermogen (gebouwen, inventaris, e.d.) noch schulden 
en/of leningen. Er worden geen financiële voorzieningen of reserves aangehouden.   

https://sjjn.nl/wordpress/nieuwsbrieven/
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Zodoende vormt het beginsaldo van de bankrekening tegelijk de beginbalans van de 
stichting en evenzo vormt het eindsaldo van de bankrekening tegelijk de financiële 
eindbalans van de stichting over 2020 (zie de Staat van inkomsten en uitgaven).  
 
 
Staat van inkomsten en uitgaven 2020 (in euro) 
 

 Debet Credit 

Beginsaldi: 
- Beginsaldo op ING-rekening 

 
Totaal beginsaldo 

  
    926,03 
 
                  926,03 
             

Ontvangen inkomsten: 
- Vaste donateurs (37 per eind 2020) 
- Giften particulieren (0) 
- Giften instellingen (0) 

 
Totaal inkomsten 2020 
 

  
 

 
4261,05 
1520,00 
      0,00 
 
                5781,05                 

Uitgaven: 
- Overmakingen aan Jeevan Jyot India 
- Bankkosten 
- Diverse / alle overige onkosten 

    
Totaal uitgaven 2020 
 

 
 2511,92 
   227,29 
   107,83 
 
                2847,04  

 

Eindsaldi: 
- Eindsaldo op ING -betaalrekening 

 
Totaal eindsaldo 

 
 3860,04  
 
               3860,04 
                       

 

 
TOTALEN 

 
               6707,08                  

  
               6707,08 
                 

 
 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
 
Toelichting op het financieel verslag 2020 
 
De ontvangen inkomsten in 2020 bedroegen 5781,05 euro. Dit is zo’n 32% van de 
totale inkomsten in 2019 ofwel een daling van 68% in 1 jaar. Deze sterke daling is 
het gevolg van het opschorten van extra activiteiten om inkomsten te werven buiten 
het reeds bestaande donateursprogramma. In 2020 vielen de giften van instellingen 
weg tot 0 euro, terwijl deze in 2019 nog goed waren voor 11536,08 euro ofwel 63% 
van alle inkomsten. In afwachting van het besluit over het al dan niet continueren 
van ondersteuning aan Jeevan Jyot en een onderbouwd plan van aanpak daartoe, 
zullen er geen activiteiten ondernomen worden om extra inkomsten te werven. 
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Het eindsaldo in 2020 op de SJJN-bankrekening was 3860,04 euro. Gedurende 
2020 is een totaalbedrag van 2511,92 euro overgemaakt naar de groep nonnen op 
Jeevan Jyot in Dhandhuka. Dit geld is naast onderwijs, training voor jonge meiden 
en vrouwengroepen in dorpen, ook besteed aan de polikliniek, medische hulp en/of 
beschermingsmiddelen vanwege de corona-uitbraak in 2020. Gezien de urgente 
nood en uitzonderlijke situatie had het bestuur ingestemd met deze bestemming. 
 
 
Tabel 1: Percentages van totale inkomsten van afgelopen 5 jaar naar herkomst 
 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Vaste donateurs 59 40,3 68,2 37 73,7 

Incidentele giften 18 12,5 19,7 0 26,3 

Kerkelijke instellingen 23 14,0 10,3 0 0 

Andere instellingen 0 33,2 1,8 53 0 

Overig 0 0 0 10 0 

Totaal 100 100 100 100 100 

Totaal absoluut € 11826 16865 9741 18300 5781 

 
 
Door de efficiënte bestuurlijke vorm en administratie betreffen de jaarlijkse uitgaven 
van de SJJN alleen operationele kosten van het secretariaat, nieuwsbrieven, website 
en bankkosten, inclusief de kosten van overschrijvingen naar Dhandhuka. In 2020 
waren de totale kosten 335,12 euro en dat is nog geen 5% van het totale jaarbudget. 
 
Het bezoek van Rogier in 2019 aan Jeevan Jyot heeft plaatsgevonden zonder enige 
financiële bijdrage vanuit de stichting. Voor het geplande tweede bezoek eind 2021 
zal het bestuur bekijken of een kleine bijdrage nodig is. 
 
 
 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 


