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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 2019 is de samenstelling van het bestuur gewijzigd en zijn Martine Teichert 
en John Zevenbergen afgetreden. Hun inzet en jarenlange bijdragen zijn bijzonder 
gewaardeerd. In afwachting van het besluit over het al dan niet continueren van de 
ondersteuning aan Jeevan Jyot (zie hieronder), zijn er geen nieuwe bestuursleden 
geworven. Eind 2019 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 gingen 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 (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 wat 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 zijn deze scholen uitgerust met deugdelijke lokalen, 
voldoende materialen (tot smart-bord of beamer toe) en er is tegenwoordig strenge 
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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.  
 
Deze grote verandering heeft grotendeels te maken met de houding van de Gujarati 
overheid: tot voor kort werd Dhandhuka door de overheid gezien als een kansloze 
regio waar landbouw en veeteelt spoedig niet meer rendabel zullen zijn vanwege 
ver-gaande verzouting en waar de bevolking langzamerhand zou gaan 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 traditioneel Hindoe-nationalistische dorpsraad mogen de 
kinderen van kasteloze ouders niet naar school, omdat ze onrein zouden zijn.  
 
Verslag van de activiteiten van de stichting 
Om de financiële ondersteuning van Jeevan Jyot mogelijk te maken, werft de SJJN 
donateurs in Nederland met een financieel adoptieplan. Een maandelijkse bijdrage 
van 6,50 euro dekt ongeveer de kosten voor scholing en levensonderhoud van één 
kind. Alle bijdragen van alle donateurs samen komen ten goede aan de hele school 
en kinderhuis Jeevan Jyot. Eind 2019 waren er 47 vaste donateurs (41 met een 
maandelijkse en 6 met jaarlijkse bijdrage). Dit is een daling van 19% ten opzichte 
van 2018 (met 58 vaste donateurs). Daarnaast zijn er incidentele giften ontvangen, 
namelijk aanzienlijke bijdragen van Stichting Hands & Feet (met in totaal 9736 euro 
meer dan 50% van de totale inkomstenen) en van Haella. Helaas heeft het bestuur 
moeten besluiten om de bijdrage van 1800 euro van Haella voor een nieuw project 
van niet-formeel onderwijs in dorpjes te retourneren aan Haella vanwege de nog 
altijd penibele gezondheidssituatie van Ignace Canis die dat project zou uitvoeren. 
De SJJN is aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling); dit betekent 
dat 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 de eigen 
website: www.sjjn.nl. Uiteraard onderhoudt de SJJN niet alleen de relaties met haar 
donateurs, maar ook met de mensen in Jeevan Jyot. Een jaarlijkse brief rond Kerst 
of Pasen vanuit Jeevan Jyot aan vaste donateurs heeft de nieuwe leiding stopgezet. 
 
Berichten naar aanleiding van een bezoek van de voorzitter aan Jeevan Jyot 
Voorzitter Rogier Verschoor is in maart 2019 op bezoek geweest in Dhandhuka. Hij 
kwam terug met teleurstellende berichten over Jesuraj, de nieuwe leider op Jeevan 
Jyot. Deze Jesuraj stelt prioriteiten die niet passen bij de SJJN-missie en -beleid. Dit 
kwam als een danige tegenvaller voor het bestuur. In plaats van bijv. achterstallig 
onderhoud aan de school op te pakken, onderwijsmateriaal te vernieuwen of de 
kwaliteit van onderwijs op te vijzelen, legt hij prioriteit bij het verder verfraaien van 
het kerkgebouw en het opknappen van zijn eigen huis. Ook heeft hij een stuk land 
aangekocht buiten de Dhandhuka regio om er op den duur een Engelstalige school 
te gaan beginnen voor welgestelde kinderen. (Overigens zijn deze uitgaven gedaan 
vanuit het reguliere budget van de Christelijke Kerk in India, zonder SJJN-bijdrage.) 
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Het hoofd van de school (Lesley) is niet veranderd; echter, ook hij legt geen prioriteit 
bij versterking van het onderwijs voor kinderen van arme gezinnen, maar richt zich 
op het prestigeproject van een Engelstalige school buiten de Dhandhuka regio. 
 
Het team van vrouwen dat verantwoordelijk is voor het meisjeshuis, de polikliniek en 
textieltraining, is in 2018 ook veranderd. Er zijn 3 nonnen vertrokken en de zusters 
Isabel en Carmeline hebben hun plaats in Dhandhuka overgenomen. Verschoor was 
na maart 2019 bijzonder positief over dit nieuwe team. In een paar maanden hebben 
zij veel reparaties en achterstallig onderhoud gedaan aan het meisjeshuis en zijn 
nieuwe textieltrainingen gestart (niet alleen met “drop-out” meisjes, maar ook steeds 
meer met volwassen vrouwen). De zusters hebben ook vrouwengroepen in dorpjes 
opgezocht en nieuw leven in geblazen. De vrouwengroepen sparen en lenen samen, 
en krijgen voorlichting over uiteenlopende relevante zaken voor hen en hun gezin. 
 
In 2018 had het bestuur reeds besloten om voor onbepaalde tijd geen geld over te 
maken naar Jeevan Jyot vanwege de teamwisselingen en onduidelijkheid aldaar. Op 
basis van de bevindingen van Rogier Verschoor besloot het bestuur in 2019 om het 
opschorten van financiële ondersteuning aan de schoolleiding (Jesuraj en Lesley) 
door te zetten voor onbepaalde tijd en zeker zolang hun (voorgenomen) activiteiten 
niet in lijn zijn met de missie en het beleid van de SJJN; immers, de donateurs geven 
geld aan die missie en voor het aangaan van die beleidsprioriteiten. Derhalve zal het 
bestuur voorlopig geen geld geven via hen. Daarentegen heeft het bestuur besloten 
om actiever met het team van zusters samen te werken en hen dan ook financieel te 
ondersteunen voor achterstallig onderhoud en reparaties aan het meisjeshuis en de 
omheining, maar ook voor de polikliniek, textieltraining en versterking van activiteiten 
met vrouwengroepen in dorpjes. Deze besluiten zullen in 2020 geëvalueerd worden 
door middel van een tweede (voorgenomen) bezoek door Rogier Verschoor aan 
Dhandhuka. Het bestuur wil de volgende vragen beantwoord zien na dit 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 2019 is één nieuwsbrief vanuit het bestuur verzorgd voor de donateurs en relaties: 
deze is (zoals alle nieuwsbrieven) te vinden op de website:  
https://sjjn.nl/wordpress/wp-content/uploads/Nieuwsbrief-SJJN-2019-F.pdf  
 
 
+++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
 

https://sjjn.nl/wordpress/wp-content/uploads/Nieuwsbrief-SJJN-2019-F.pdf
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Financieel verslag 2019 
 
Het financieel jaarverslag omvat een overzicht van de begin- en eindsaldi op de 
bankrekening bij de ING, en van de totale ontvangsten en totale uitgaven gedurende 
het boekjaar, alsmede een korte toelichting op dit overzicht.  
 
Aangezien de stichting geen eigen vermogen (gebouwen, apparatuur, materialen, 
auto’s e.d.), schulden (leningen, te betalen rekeningen e.d.) heeft noch financiële 
voorzieningen (reserves e.d.) opbouwt en aanhoudt, vormen 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 2019 (zie 
de Staat van inkomsten en uitgaven).  
 
 
Staat van inkomsten en uitgaven 2019 (in euro) 
 

 Debet Credit 

Beginsaldi: 
- Beginsaldo op ING-rekening 

 
Totaal beginsaldo 

  
 11066,54 
          
                 11066,54 

Ontvangen inkomsten: 
- Vaste donateurs (47) 
- Incidentele giften particulieren (2) 
- Giften instellingen (2) 

 
Totaal inkomsten 2019 

  
    5633,70 
    1130,00 
  11536,08  
    
                 18299,78 

Uitgaven: 
- overmakingen aan Jeevan Jyot India 
- retourneren project-bijdrage Haella 
- bankkosten 
- diverse onkosten (website e.d.) 

    
Totaal uitgaven 2019 

 
 26288,00 
   1800,00 
     283,29      
       69,00 
 
                  28440,29 

 

Eindsaldi: 
- Eindsaldo op ING -betaalrekening 

 
Totaal eindsaldo 

 
  926,03 
           
                      926,03 

 

 
 
TOTALEN 

 
 
                 29.366,32 

 
 
                29.366,32 
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Toelichting op het financieel verslag 2019 
 
De ontvangen inkomsten in 2019 bedroegen € 18299,78 wat een stijging van maar 
liefst 88% betekent ten opzichte van 2018 toen er € 9741,35 aan inkomsten waren. 
 
De bijdrage één instelling, namelijk Stichting Hands & Feet, was goed voor 53% van 
de totale inkomsten in 2019 en was daarmee 44% hoger dan inkomsten van vaste 
(maandelijks en jaarlijkse) donateurs. De inkomsten van deze donateursgroep was 
37% van de totale inkomsten in 2019. In dit jaar werden geen bijdragen ontvangen 
van kerkelijke instellingen. Een bijdrage van € 1800 (ofwel 10% van de inkomsten) 
van Haella Stichting was bestemd voor een specifiek project; aangezien dit niet 
waargemaakt kon worden, is deze bijdrage geretourneerd aan Haella.  
 
In 2019 heeft de SJJN een totaalbedrag van € 26288 overgemaakt naar India. Dit 
bedrag is in het geheel ter beschikking gesteld aan het team van zusters en besteed 
aan de polikliniek, onderhoud en reparatie van het meisjeshuis en omheining en aan 
textieltrainingen voor meiden en vrouwen. Een aanzienlijk deel van dit geld stamde 
uit 2018, toen slechts € 1000 aan Jeevan Jyot was overgemaakt.   
 
In 2019 bedroegen de totale kosten € 352. Dit houdt in dat de kosten nog geen 2% 
van de totale inkomsten hebben verbruikt in het boekjaar. Oftewel, van elke euro aan 
donaties is slechts zo’n 2 cent gebruikt voor stichtingsactiviteiten en is meer dan 98 
cent ten goede gekomen aan de scholing en gerelateerde activiteiten in Dhandhuka.  
 
Het eindsaldo in 2019 op de SJJN-bankrekening was € 926,03 bij de ING-bank. 
 
 
Tabel 1: Percentages van totale inkomsten van afgelopen 5 jaar naar herkomst 
 
 2015 2016 2017 2018 2019 

Vaste donateurs 70,6 59 40,3 68,2 37 

Incidentele giften 6,3 18 12,5 19,7 0 

Kerkelijke instellingen 18,4 23 14,0 10,3 0 

Andere instellingen 0 0 33,2 1,8 53 

Overig 4,7 0 0 0 10 

Totaal 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Totaal absoluut € 10858 11826 16865 9741 18300 

 
 
Door de efficiënte bestuurlijke vorm en administratie betreffen de jaarlijkse uitgaven 
van de SJJN alleen operationele kosten van het secretariaat, van nieuwsbrieven, 
website en verder de kosten van de directe overschrijvingen naar Dhandhuka.  
 
Het bezoek in maart 2019 van Rogier Verschoor aan Jeevan Jyot heeft plaats-
gevonden zonder enige financiële bijdrage vanuit de stichting. Voor het geplande 
tweede bezoek in 2020 zal het bestuur bekijken of een kleine bijdrage nodig is. 
 


