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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 website beschikbaar gesteld.
In 2018 is de samenstelling van het bestuur als volgt: Rogier Verschoor (voorzitter),
Gideon Bolt (secretaris), Martina Teichert (penningmeester), John Zevenbergen,
Jannie Witziers en Somaye Dehban.
“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 kerk daar een
centrum dat tal van ontwikkelingsactiviteiten biedt aan de bevolking zoals kleuter- en
basisonderwijs, middelbare school (sinds 2002), gezondheidszorg, moeder-en-kindzorg, bewustwordingscampagnes, technische assistentie en kleinschalige leningen
aan 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 kasten en kastelozen. Zo draagt de Ashram actief bij aan
de bestrijding van armoede op het platteland van Dhandhuka.
Eén van de belangrijkste taken is het toegankelijk maken van basis- en middelbaar
onderwijs voor de armen in Dhandhuka regio. De afgelopen jaren zijn er zo’n 750
kinderen op school, waarvan meer dan 400 kinderen in het kinderhuis verbleven.
Zowel op school als in het kinderhuis was het aantal meisjes bijna de helft (+/-48%).
De kinderen in het kinderhuis komen uit dorpjes in de regio. Er zijn geen dagelijkse
busverbindingen en kinderen komen soms van wel 100 km; zij blijven het grootste
deel van het jaar in het kinderhuis (hostel) waar ze niet alleen onderwijs krijgen,
maar ook goede voeding, onderdak, kleding en de kans om kind te zijn.
De laatste paar jaar is het leerlingaantal enigszins afgenomen. Deze afname is het
gevolg van de positieve ontwikkeling dat de Indiase overheid de laatste jaren veel
meer is gaan investeren in het onderwijs. Alle dorpjes in Dhanduka regio hebben nu
tenminste 1 lagere school hebben. Bovendien zijn deze scholen uitgerust met
deugdelijke lokalen, voldoende materialen (soms tot aan smart-bord of beamer toe)
en er is tegenwoordig strenge controle dat het onderwijzend personeel goed lesgeeft
en voldoende uren maakt! 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.
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Deze grote verandering heeft grotendeel te maken met de houding van de Gujarati
overheid: tot voor kort werd Dhandhuka door de overheid als een kansloze regio
gezien waar de landbouw en veeteelt niet meer rendabel zouden zijn vanwege
verdergaande verzouting en waar de bevolking langzamerhand zou wegtrekken.
Echter, in 2009 werd de Dhandhuka-kant aan de Golf van Khambat door de Gujarat
overheid uitgeroepen tot speciale industriële zone (SIP) om Ahmedabad en Mumbai
te ontlasten en de Gujarati economie een impuls te geven met veel werkgelegenheid
buiten de landbouw. Uiteraard is het nog niet allemaal rozengeur en maneschijn; in
een paar dorpjes met een fundamentalistisch-Hindoeïstische dorpsraad mogen de
kinderen van kastelozen niet naar school, omdat ze onrein zouden zijn.
Verslag van de activiteiten van de stichting
Het belangrijkste middel van SJJN voor ondersteuning van “Jeevan Jyot” is het
werven van donateurs in Nederland via een financieel adoptieplan. Een donateur
kan één of meer kinderen financieel adopteren voor € 6,50 per kind per maand.
Alhoewel de maandelijkse bijdrage is gebaseerd op de algemene kosten voor
levensonderhoud van één kind, wordt de bijdrage niet slechts aan dat ene financieel
geadopteerde kind besteed, maar komen alle bijdragen samen ten goede aan de
school en het hele kinderhuis Jeevan Jyot, om te voorkómen dat er ongelijkheid
tussen kinderen kan ontstaan. Eind 2018 hadden we 50 vaste donateurs, een gelijk
gebleven aantal met 2017. Daarnaast zijn er ook incidentele giften binnengekomen.
Deze waren afkomstig van de Diaconie van de gereformeerde kerk in Rijnsburg en
Whydonate. Relevant voor zowel de vaste donateurs als donateurs die incidenteel
giften overmaken, is dat de stichting door de belastingdienst is aangemerkt als ANBI
(Algemeen Nut Beogende Instelling) en een erkend goed doel is met CBF-keurmerk.
Dat betekent dat de giften aan SJJN voor de belasting aftrekbaar zijn.
Via de jaarlijkse nieuwsbrief houdt de stichting haar donateurs op de hoogte van de
ontwikkelingen bij Jeevan Jyot in India. De nieuwsbrieven staan ook op onze eigen
website: www.sjjn.nl. Uiteraard onderhoudt de SJJN niet alleen de relaties met haar
donateurs, maar ook met de mensen in Jeevan Jyot.
Berichten over Ignace en zijn opvolger
De contacten van de bestuursleden liepen lange tijd vooral via Ignace Canis. Hij
kreeg vanuit Nederland een geactualiseerd adressenbestand van de donateurs (met
het oog op de kerst- en de paasbrief die hij jaarlijks vanuit India stuurde). Verder
hield hij ons op de hoogte van de situatie in Jeevan Jyot en de omliggende regio. In
2018 is Ignace door de kerk overgeplaatst. Dat had vooral te maken met zijn
gezondheid. Begin 2018 is geconstateerd dat Ignace Canis suikerziekte heeft. Hij is
iemand die eerst aan anderen denkt en zo heeft hij lang gewacht met het zoeken
van medische hulp. In januari 2018 heeft hij een operatie ondergaan aan een wond
op zijn been die al maanden niet wilde helen.
Deze operatie is goed verlopen, maar helaas moest hij in mei weer worden
geopereerd en werd een teen afgezet. Vervolgens heeft de kerk besloten om Ignace
over te plaatsen naar een andere school, in een stad met een goed ziekenhuis en
betere hygiënische voorzieningen. In juli 2018 is priester Jesuraj begonnen in
Dhandhuka als opvolger van Ignace. Het bestuur wil Jesuraj in de eerste helft van
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2019 persoonlijk leren kennen. De veranderingen op de school, maar ook de
veranderingen in de Dhandhuka regio (verbetering van het onderwijsaanbod door de
Indiase overheid) zijn aanleiding voor ons om ons in 2019 te oriënteren op de vraag
hoe wij onze relatie met Jeevan Jyot in de toekomst vorm willen.
+++++++++++++++++++++++++++++++
Financieel verslag 2018
Het financieel jaarverslag omvat een overzicht van de beginsaldi op de rekening bij
de ING (en de totale ontvangsten en totale uitgaven gedurende het jaar, de eindsaldi
en een korte toelichting op deze overzichten.
Aangezien de stichting geen eigen vermogen (gebouwen, apparatuur, materialen,
auto’s e.d.), schulden (leningen, te betalen rekeningen e.d.) noch enige financiële
voorzieningen (reserves e.d.) heeft, vormen de beginsaldi van giro en spaarrekening
tegelijk de beginbalans van de stichting en zo vormen de eindsaldi van betaal- en
spaarrekening tegelijk de financiële eindbalans van de stichting over 2018 (zie Staat
van inkomsten en uitgaven).

Staat van inkomsten en uitgaven 2018
Debet
Beginsaldi:
- Beginsaldo op ING-rekening

Credit
3133,30

Totaal beginsaldo
Ontvangen inkomsten:
- Maandelijkse donateurs
- Incidentele giften particulieren
- Giften instellingen

3.133,30
6650,94
1915,00
1174,41

Totaal inkomsten 2018
Uitgaven:
- overmakingen aan Jeevan Jyot India
- Bankkosten
- diverse onkosten (website, porti e.d.)

9741,35
1000,00
464,81
323,00

Totaal uitgaven 2018
Eindsaldi:
- Eindsaldo op ING -betaalrekening

1787,81
11066,54

Totaal eindsaldo
11066,54
TOTALEN

12854,35
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12854,35

Toelichting op het financieel verslag 2018
De ontvangen inkomsten in 2018 bedroegen € 9741,35, wat een vermindering van
42,25% inhoudt ten opzichte van 2017 toen er in totaal € 16868,80 binnenkwam.
De bijdrage van kerkelijke instellingen was in 2018 € 1175,41 en van incidentele
particuliere donateurs is € 1915,00 ontvangen. De maandelijkse donaties maakten
68% uit van alle ontvangen bedragen.
In 2018 heeft de SJJN een totaalbedrag van € 1000,00 overgemaakt naar India.
Zoals hierboven beschreven, moest Ignace Canis door zijn gezondheid afscheid
nemen van Jeevan Jyot. Het bestuur heeft besloten om een groter bedrag pas over
te maken naar Dhandhuka als de Voorzitter van de Stichting Jeevan Jyot persoonlijk
kennis en een inschattig heeft gemaakt met de opvolger van Ignace. Een bezoek
hiervoor is gepland voor maart 2019.
Het eindsaldo in 2018 op de SJJN-bankrekeningen was € 11066,54 bij de ING-bank.

Tabel 1: Percentages van totale inkomsten van afgelopen 5 jaar naar herkomst
Donateurs
Incidentele
giften
Kerkelijke
instellingen
Andere
instellingen
Overig
Totaal
Totaal
absoluut €

2014
54,8
10,5

2015
70,6
6,3

2016
59
18

2017
40,3
12,5

2018
68,2
19,7

27,4

18,4

23

14,0

10,3

6,5

0

0

33,2

1,8

0,8
100,0
15449

4,7
100,0
10858

0
100,0
11826

0
100,0
16864,57

0
100,0
9741,35

Door de eenvoudige bestuurlijke vorm en administratie betreffen de jaarlijkse
uitgaven van de SJJN alleen operationele kosten van het secretariaat, kosten van de
jaarlijkse nieuwsbrieven en verder de kosten van de directe overschrijvingen naar
Dhandhuka.
In 2018 is er een bescheiden bijdrage gegeven aan de reiskosten van een nieuw
bestuurslid om Jeevan Jyot te bezoeken en tevens een bijdrage aan de kosten van
een Nederlandse stagiaire die op Jeevan Jyot heeft gewerkt. Zodoende pakten de
operationele kosten in 2018 wat hoger uit dan voorgaande jaren, namelijk een totaalbedrag van € 787,81.
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