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1. Inleiding 

 
Nadat Annemieke van den Broek in 2003-2004 een half jaar had gewerkt 

op een project voor straatkinderen in Zuid-India was ze ervan overtuigd 
dat ze mogelijkheden moest vinden om vanuit Nederland kansarme 

kinderen in Zuid-India een helpende hand te bieden. In 2005 richtte ze 

daarom met een aantal gelijkgestemde mensen de Stichting Kindia – Kind 
in India op. Sindsdien bestaat het bestuur van de stichting uit een 

voorzitter, secretaris, penningmeester en bestuursleden. Wat begon met 
kleine incidentele acties in Nederland en ad hoc hulpacties is inmiddels 

uitgegroeid tot een professionele, vastomlijnde aanpak om structurele 
hulp te bieden aan projecten in Zuid-India. 

 
De Stichting Kindia – Kind in India zal verder in dit document steeds 

Kindia genoemd worden. 
 

 

     Stichting Kindia - Kind in India      Stichting Kindia - Kind in India      Stichting Kindia - Kind in India     Stichting Kindia - Kind in India       
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2. Visie – missie – doelstelling - strategie 

 
Visie van Kindia:  
Elk kind ter wereld heeft recht op een menswaardige bestaan. 

 

Missie van Kindia: 
Het bieden van een betere toekomst aan hulpbehoevende Indiase 

kinderen uit achterstandsgebieden door financiële ondersteuning van 
projecten in India, 

verkregen uit georganiseerde activiteiten in Nederland. 
 

Doel van Kindia:  
a. Hulp bieden aan kinderen, zowel financieel als materieel 

b. Jongeren leren zelfstandig in de maatschappij te functioneren 
c. Verbeteren van onderwijs  

d. Geven van voorlichting 
Deze doelstelling is bij oprichting geregistreerd bij de Kamer van 

Koophandel.  
 

Strategie van Kindia: 

Beschikbaar stellen van financiële middelen aan projecten in India voor 
verbouwingen, bouw van onderdak, schoolgebouwen, onderwijsmateriaal, 

kleding, computers, vakopleidingen, cursussen, middelen om de projecten 
zelfvoorzienend te laten worden.  

Meer in brede zin: alles in het werk stellen wat nodig is om de doelen a., 
b. en c. te  bereiken. De hulp aan kansarme, vaak gehandicapte en/of 

verstoten kinderen kan daarom ook bestaan uit adviezen of (hulp bij) het 
leggen van nuttige contacten voor de partners op de projecten in Zuid-

India (denk bijvoorbeeld aan service clubs als Rotary of stichtingen als 
Liliane Fonds, andere projecten in nabij gelegen gebieden).  
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3. Beleid 

 
Werkzaamheden van Kindia: 

 in India:  

contact onderhouden met de projecten 

projecten voorzien van middelen om zelfvoorzienend te zijn 
kinderen voorzien van middelen om opleiding te volgen 

 in Nederland:  
mensen informeren over het doel van Kindia 

acties voeren om fondsen te werven 

 

 
Kindia is in India werkzaam ten behoeve van de volgende projecten: 

 Jesus Educational Trust (hierna te noemen JET) in Nainar Palayam 

 Jwala Home in Puducherry 

 Don Bosco Boys Homes in diverse plaatsen 

 

 
JET 

Op JET worden gehandicapte en/of verstoten kinderen opgevangen. Ze 
krijgen er onderdak en onderwijs volgens de officiële Indiase “standards”. 

JET is bevoegd om les te geven t/m de 10e standaard.  
Het project wordt geleid door een Indiase familie. De familie heeft een 

meerjarenplan gemaakt voor de inrichting van de school en voor de bouw 
van huis en school. Inmiddels heeft Kindia grond gefinancierd en een deel 

van de bouwplannen verwezenlijkt (vier lokalen, jongens- en 
meisjestoilet, behuizing voor koeien en kippen). Tevens zijn door Kindia 

voorzieningen getroffen om JET in de gelegenheid te stellen in het eigen 
onderhoud te voorzien (vee, planten, waterput e.d.). Zodra voldoende 

middelen beschikbaar zijn gaat Kindia geld storten om een meisjeshuis 

bouwen, een jongenshuis en meer lokalen. De leiding van JET bepaalt de 
volgorde, zij geeft aan waar het eerste en het meeste behoefte aan is. 

Voor kinderen die na het behalen van de 10e standaard in staat zijn om te 
studeren of een beroepsopleiding te volgen worden donateurs gezocht. De 

donateurs betalen in het kader van “1-op-1 sponsoring” de vervolgstudie 
van een jongen of meisje, liefst gedurende de gehele opleiding. Daarmee 

zal het kind beter in staat zijn zelfstandig in de maatschappij te 
functioneren. Als de studie te duur is voor één sponsor worden meerdere 

sponsoren gezocht voor de financiering van de studie van een kind. 
Deze hulp is door Kindia voor het eerst toegepast bij een meisje dat op 

JET haar primaire scholing t/m de 10e standard had afgerond. Door voor 
haar een naaimachine te kopen en een naaiopleiding te betalen is ze 

ondanks haar handicap nu in staat om in haar eigen levensonderhoud te 
voorzien. 
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Jwala Home 
In Jwala Home worden ca. 25 geestelijk gehandicapte meisjes en vrouwen 

verzorgd. Een Indiase dame heeft zich het lot van hen aangetrokken en 
heeft er een dagtaak aan om het tehuis te runnen en om steun en 

financiële middelen te zoeken in haar omgeving. Gehandicapten worden - 
als ze al niet verstoten worden - in India meestal verborgen gehouden en 

hebben weinig kans op een gezond leven. Een bevriende relatie van 

Kindia, die in Nederland werkzaam is in de gezondheidszorg, heeft een 
dagprogramma voor “de meiden” ontwikkeld. Jwala Home is op zoek naar 

goede huisvesting. Vooralsnog wordt gehuurd, maar in de toekomst is het 
beter om een huis in eigendom te hebben. Er is weinig bescherming voor 

huurders en daardoor is de zekerheid van goed onderdak niet 
gegarandeerd. Kindia gaat, als er voldoende middelen beschikbaar zijn, 

delen van de huisvesting mede financieren. Verder ondersteunt Kindia 
bijvoorbeeld door les/speelmateriaal te betalen. Daarnaast financiert 

Kindia van tijd tot tijd een vakantie voor de bewoners van Jwala Home. 
 

 
Don Bosco Boys Homes 

De oprichter van Kindia is betrokken geraakt bij het lot van 
minderbedeelde kinderen in Zuid-India omdat ze een half jaar werkzaam 

is geweest in het Don Bosco Boys Home in Puducherry. Dat is als het ware 

de oorzaak van de oprichting van de stichting. Kindia blijft daarom dit 
project ondersteunen. Don Bosco Boys Home in Puducherrry verschaft 

onderdak en primair onderwijs aan ca. 300 jongens van 6 – 20 jaar. De 
oudere jongens krijgen er bovendien de kans om een vak te leren.  

Don Bosco is een wereldwijde organisatie van Salesianen die zich het lot 
van straatkinderen aantrekt. Kindia steunt het jongenshuis in Puducherry 

met bijdragen voor kleren en lesmaterialen. Bouwen is hier niet nodig 
omdat Don Bosco als organisatie ook andere bronnen van inkomsten 

heeft. 
Ten tijde van het verblijf van de oprichter van Kindia in Zuid-India (2003-

2004) was Father John Louis leidinggevend op het Don Bosco Boys Home 
in Puducherry en daarom bestaat er een goede band tussen hem en 

Kindia. Inmiddels is Father John Louis in Puducherry opgevolgd door 
andere fathers en zijn er contacten met diverse Salesianen in Boys Homes 

in diverse steden. Deze Boys Homes kunnen een beroep doen op Kindia 

voor vastomlijnde kleine projecten om jongens te helpen met 
lesmateriaal, computers, meubels, kleding etc.
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Kindia verwerft gelden op een vele manieren: 

 stands op markten met informatie, verkoop van Indiase souvenirs 
 voorlichting op scholen waarna vaak sponsoracties volgen van de 

leerlingen 
 voorlichting in kerken waarna vaak collectes gehouden worden voor 

Kindia 

 voorlichting bij diverse organisaties waarna vaak donaties worden 
gedaan 

 Sinterklaasactie waarbij tegen betaling gezinnen worden bezocht 
door Sint en Pieten 

 sportieve activiteiten als sponsoractie 
 samenwerking met organisaties die iets met muziek te maken 

hebben o.a. jongeren die een rock festival organiseren, klasje 
vioolleerlingen, koor, om daarmee benefietgelden te genereren 

 Driekoningenzingen waarbij basisschoolkinderen op 6 januari 
rondtrekken in hun woonomgeving en geld ophalen 

 individuele acties van mensen die met Kindia bevriend zijn  
 organisatie van kunstveiling waarbij de kunst “om niet” of voor 

weinig wordt geschonken en de opbrengst van de verkoop ten 
goede komt aan Kindia 

 meer acties worden gezocht/bedacht of komen per toeval op het pad 

van Kindia 
 

Het Kindia bestuur heeft bestuursleden met min of meer vast omschreven 
taken: 

 Annemieke van den Broek (voorzitter), contacten India, 1-op-1 
sponsoring, diverse acties 

 Nettie Cleutjens (penningmeester), contacten Nederlandse 
instanties, diverse acties 

 Claudia Weick (secretaris), Kindianieuws, diverse acties 
 Carlijn van den Broek (algemeen bestuurslid), website, 

Sinterklaasactie, diverse acties. 
Minimaal bestaat het bestuur uit drie leden, idealiter uit zes mensen.  

Elke maand wordt vergaderd en dan worden de acties besproken: 
bedenken van nieuwe acties, in gang zetten van acties, stand van 

zaken lopende acties. Bovendien wordt in vergadering besloten welke 

bedragen naar welke projecten worden gestort. Het grootste deel van 
het Kindia geld wordt tot nu toe besteed aan JET omdat daar de 

(financiële) behoefte het grootst is. Daarnaast krijgt Kindia van de 
andere projecten door waar ze mee bezig zijn en waar ze 

ondersteuning bij nodig hebben. Per verzoek wordt besloten of Kindia 
gaat ondersteunen, voor welk bedrag en op welke termijn. 
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4. Beheer 

 
Ontvangsten en uitgaven worden vastgelegd in balans en verlies&winst 

rekening.  

Een gecombineerde balans/resultatenrekening wordt jaarlijks op de 
website gezet. Het vermogen van Kindia bestaat uitsluitend uit de gelden 

die worden gestort op de bankrekening van de stichting.  
Alle gelden die worden ontvangen door Kindia worden uitsluitend besteed 

aan de projecten in Zuid-India, uitgezonderd de onvermijdbare kosten die 
verband houden met het voeren van een stichting. Dat zijn bijvoorbeeld 

kosten voor bank, Kamer van Koophandel, website, markten, kosten die 
acties met zich meebrengen, portokosten etc. Alle kosten die gemaakt 

worden door bestuursleden om de projecten ter plaatse te bezoeken 
worden door de bestuursleden zelf gedragen. 

Gedurende de periode dat het geld wacht op storting naar de 
bestemming, staat het op een rentedragende rekening. Ook de rente die 

aangroeit als gevolg van nog niet gebruikte gelden wordt besteed in Zuid-
India. 

 

De beleidsbepalers c.q. de bestuursleden van Kindia ontvangen geen 
beloning voor hun taken, noch een vergoeding voor door hen gemaakte 

kosten. 
 

Kindia werkt zonder winstoogmerk. Indien – om wat voor reden dan ook – 
een einde komt aan de stichting zal het geld dat op dat moment nog 

beschikbaar is, geschonken worden aan een doel wat zo dicht mogelijk ligt 
bij het doel van Kindia. 
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