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Beleidsplan SJJN 2018 / 2019 
 
 
Algemene doelstelling: 
Financieel en moreel ondersteuning verlenen aan school en kinderhuis Jeevan Jyot 
te Dhandhuka, India 
 
Beloningsbeleid: 
Het bestuur van SJJN is geheel onbezoldigd en alle bestuurders verrichten hun 
bestuurstaken dan ook om niet. Eventuele reiskosten van en naar officiële 
bestuursvergaderingen kunnen worden geclaimd en vergoed. Echter, in de praktijk 
zien bestuursleden dergelijke kosten als extra bijdrage aan de stichting. 
 
Verslaglegging: 
De SJJN stelt haar jaarstukken vast na afloop van elk boekjaar (gelijk aan een 
kalenderjaar lopend van 1 januari tot en met 31 december). De jaarstukken bestaan 
uit een inhoudelijk jaarverslag en een financieel jaarverslag met korte toelichting. 
De SJJN informeert haar donateurs door middel van een jaarlijkse nieuwsbrief en via 
haar website (www.sjjn.nl).  
 
Activiteiten 
Alle activiteiten van de stichting zijn gericht op ondersteuning van de school met 
kinderhuis Jeevan Jyot in Dhandhuka, India, dat onderdeel is van de Christelijke 
Kerk te Dhandhuka. 
 
Financiële verantwoording: 
De SJJN draait volledig met vrijwilligers die direct contact hebben met de Jeevan 
Jyot staf. Zo wordt gegarandeerd dat meer dan 96% van de totale giften ook 
daadwerkelijk terecht komt bij Jeevan Jyot en haar de kinderen. 
 
 
Algemeen SJJN beleid: 
1. Stichting Jeevan Jyot Nederland (SJJN) werft haar fondsen door het uitvoeren 

van een financieel adoptieplan, waarbij donateurs in Nederland voor langere 
periode een maandelijkse bijdrage geven aan SJJN. Deze bijdrage komt overeen 
met de maandelijkse kosten van een leerling voor voeding, onderdak, kleding en 
onderwijs op de basisschool van Jeevan Jyot. De bijdragen die donateurs geven 
aan de SJJN komen ten goede aan de gehele school en aan alle kinderhuis. Een 
directe band tussen donateur en leerling op Jeevan Jyot wordt niet gecreëerd. 

 
2. De SJJN verleent financiële ondersteuning aan school en kinderhuis Jeevan Jyot, 

waarbij financiële afhankelijkheid wordt vermeden. Derhalve verleent de SJJN 
financiële steun van dien omvang dat Jeevan Jyot er niet afhankelijk van is noch 
zal raken. De inkomsten uit het financiële adoptieplan van SJJN dekken dan ook 
maar een zeer bescheiden percentage van de algemene kosten van school en 
kinderhuis.  

 



3. De SJJN werft additionele fondsen voor specifieke doelen op de school en in het 
kinderhuis Jeevan Jyot, zoals reparatie van gebouwen, schoolmaterialen en/of 
koeien voor veeteelttraining en melkvoorziening. Deze fondsen kunnen worden 
geworven door middel van acties op scholen, kerken, giften van particulieren en 
andere publieke groepen. Echter, SJJN kan ook namens school en kinderhuis 
Jeevan Jyot projectvoorstellen ter financiering indienen bij externe financiers. 

 
4. Wat betreft het onderwijs op Jeevan Jyot, volgt de SJJN geheel het inhoudelijk 

beleid van school en kinderhuis Jeevan Jyot zelf. 
 

5. Wat betreft het kinderhuis Jeevan Jyot en ht opnamebeleid van kinderen, volgt 
de SJJN geheel het inhoudelijk beleid van school en kinderhuis Jeevan Jyot zelf. 

 
6. De SJJN stelt zich ten doel om eens per 3 jaar een bestuurslid in staat te stellen 

om een monitoring-reis te maken naar Jeevan Jyot te Dhandhuka. Hiertoe 
worden additionele middelen geworven om bij te dragen in reiskosten van het 
betreffende bestuurslid.  

 
7. De stichting hecht er sterk aan dat van elke gedoneerde euro minimaal 96 cent 

ten goede komt aan levensonderhoud en scholing voor Jeevan Jyot kinderen. 
 

8. De SJJN hecht sterk aan goede communicatie tussen donateurs, bestuursleden 
en staf van Jeevan Jyot door middel van een jaarlijkse nieuwsbrief, email, 
andere goedkope middelen en een stagebegeleiding naar Dhandhuka. 

 
 
SJJN beleidsplan 2018 / 2019: 
In de jaren 2018 en 2019 zijn er een aantal veranderingen op school en kinderhuis 
Jeevan Jyot waarop de SJJN inspeelt met specifiek beleid: 
 
1. Het aantal kinderen dan zijn of haar lagere en middelbare school met positief 

resultaat afrondt, is de afgelopen jaren gestaag gestegen op Jeevan Jyot. Het 
aantal kinderen dat daarna een vervolgopleiding gaat doen, blijft daarbij sterk 
achter. Met name het gebrek aan meisjes die kunnen doorstromen naar een 
goede vervolgopleiding, is nog erg laag. De SJJN ondersteunt Jeevan Jyot in de 
financiering van vervolgopleiding voor meisjes door middel van het uitgeven van 
beurzen. Hierbij worden specifiek opleidingen ondersteund waar meisjes een vak 
leren dat nuttig is om uit te oefenen in de Dhandhuka regio en waarmee zij een 
rolmodel kunnen worden voor de jongere generatie meisjes in Dhanduka. Daar 
staat tegenover dat de vervolgopleidingen die uitnodigen om in de stad te gaan 
werken, niet actief worden ondersteund met beurzen. 

 
2. Het aantal meisjes dat de middelbare school niet afmaakt op Jeevan Jyot, maar 

voortijds van school gaat of gehaald wordt, blijft onverminderd aandacht vragen. 
Een deel van deze meisjes komt voor kortere, praktische training zoals in textiel- 
en kledingvaardigheden. De SJJN ondersteunt deze vorm van trainingen en zal 
hiervoor additionele fondsen werven buiten het financiële adoptieplan om. 

 



3. De SJJN zal in 2018 / 2019 extra aandacht besteden aan het actualiseren van 
haar website en het plaatsen van toegankelijke blogs. Een stagiaire zal hiertoe 
de nodige informatie en verhalen gaan verzamelen in Dhandhuka. De stagiaire 
zal tegelijkertijd de leerkrachten ondersteunen met Engelse lessen aan oudere 
groepen en huiswerkbegeleiding.  

 
4. De verandering van staf in Dhandhuka, zowel de overplaatsing van Ignace 

vanwege gezondheidsredenen als de vernieuwing van de vrouwelijke staf (in de 
gezondheidspost en tevens voor de school), betekent dat de SJJN de band met 
de nieuwe stafleden moet opbouwen en haar activiteiten opnieuw onderling 
dient af te stemmen. 

 
5. Over de jaren is er weinig geïnvesteerd in de gezondheidspost van Jeevan Jyot 

in Dhandhuka. Gaandeweg zijn de faciliteiten en medische instrumenten minder 
goed bruikbaar geworden, terwijl het aantal mensen dat de post bezoekt juist is 
toegenomen. De SJJN wil graag een gepaste investering in de gezondheidspost 
mogelijk gaan maken. Daartoe wil de SJJN in 2018 / 2019 een bestuurslid met 
medische achtergrond naar Dhandhuka laten gaan om een goede inventarisatie 
te maken van de benodigdheden en verwachte duurzaamheid van eventuele 
investeringen. Na de inventarisatie zal een projectvoorstel geformuleerd worden 
waarmee externe fondsen zullen worden geworven.  

 
6. Het stichtingsbestuur is vanaf begin 2018 op goede sterkte met 6 bestuursleden 

waarvan 50% vrouwen en 2 nieuwe leden. Vanwege de benodigde capaciteit 
voor het werven van additionele fondsen en het organiseren van incidentele 
acties werft de SJJN actieve leden, die geen bestuurstaken op zich hoeven te 
nemen, maar een korte periode willen bijdragen aan fondsenwerving of acties. 

 
 
Culemborg, april 2018 
 


