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Het jaarverslag
Met dit jaarverslag wil Yojana verantwoording afleggen over het gevoerde inhoudelijke en financiële
beleid in 2009. Dit jaarverslag is gepubliceerd op de website www.yojana.nl. We zenden het verslag
daarnaast op CD toe aan de grotere donoren.
Yojana heeft de partners gevraagd zelf verslag te doen over de voortgang bij de projecten. Deze
verslagen zijn vertaald, hier en daar wat ingekort en soms verduidelijkt.
De tekening op de eerste bladzijde van dit verslag is op ons verzoek gemaakt door Jos Collignon.
Met de tekening heeft hij de invloed van de samenleving op de kinderen enorm goed getroffen. Ze
worden gekneed naar een model dat weinig ruimte kent voor individuele ontplooiing, eigen
verantwoordelijkheid en probleemoplossend en creatief nadenken. En daarmee is tevens de taak
van Yojana in beeld gebracht. Hierover leest u meer in het verslag en de plannen voor de toekomst.

Doelstelling en beleid
Statutair: “het verlenen van steun aan kinderen en hun omgeving in derde wereldlanden, zulks met
inachtneming met het gestelde in de Verklaring van de rechten van het kind, alsmede het
bevorderen van de bewustwording van de derde wereldproblematiek, zulks in de ruimste zin van het
woord.”
Yojana steunt kinderen op het platteland van zuid–India. We richten ons vooral op het voorkomen
van kinderarbeid door het initiëren van programma’s die de plattelandsbevolking duidelijk maken dat
onderwijs ook belangrijk is voor hun kinderen. En dat het rendement ervan groter zal zijn naarmate
de ouders meer participeren. Yojana is er van overtuigd dat kinderarbeid niet het gevolg is van
armoede, maar de oorzaak er van. Voor kinderen die toch moeten werken of die op straat zwerven,
organiseren onze partners mogelijkheden om alsnog naar school te gaan.
Nu het project EDU-Key er toe heeft geleid dat bijna alle kinderen in de projectgebieden naar school
gaan en dat er belangrijke verbeteringen in de kwaliteit van het onderwijs tot stand zijn gekomen, is
volgens onze partners de tijd rijp om de sekse ongelijkheid aan te pakken.
Vrouwen op het platteland van India zijn bijna rechteloos. Volgens een van onze partners ziet een
groot deel van de bevolking ze als gebruiksvoorwerp. De sekse ratio van nul tot zesjarigen komt
vaak nog onder de 820:1000. In 2008 hebben we ons voorgenomen om samen met de partners een
programma te ontwikkelen waarmee we tenminste een begin kunnen maken met het aanpakken van
deze problematiek. Over deze complexe aanpak hebben we veel gecommuniceerd. In juli 2009
hebben we in India zelfs een brainstormsessie gehouden om Yojana en de partners SEDT en YPS
op één lijn te krijgen. Uiteindelijk is een programma ontwikkeld dat voortborduurt op de structuren die
en vooral ook op het vertrouwen dat we met het programma EDU-Key hebben opgebouwd. We zijn
in dit verslagjaar ook met de uitvoering begonnen. Meer informatie over dit programma kunt u lezen
bij EDU-Key.
Doel in Nederland
Yojana stelt zich in Nederland ten doel de bewustwording te bevorderen ten aanzien van de
ontwikkelingsproblematiek en het nut van kleinschalige projecten bij de oplossing daarvan.
We doen dat middels de website, een digitale nieuwsbrief; persaandacht en het verstrekken van
actiebrieven en power point presentaties.
Samen met de projectpartners
Het bestuur kiest bewust voor samenwerking met een beperkt aantal partners. (Drie
partnerorganisaties: SEDT, YPS en BREADS. Partner BREADS heeft vestigingen waarmee we ook
rechtstreeks contact onderhouden in Mysore, Hospet en Davangere.) Door het beperkte aantal
partners kunnen we een intensief contact onderhouden en optimaal gebruik maken van hun
deskundigheid.
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Yojana werkt op basis van verbondenheid en gelijkwaardigheid. Dat betekent dat partners niet
iedere twee of drie jaar naar een nieuwe financieringsbron hoeven zoeken. Het betekent ook dat we
dichter bij de partners zijn komen staan waardoor het ook voor hen makkelijker wordt om informatie
te delen. Voor de projectonderdelen, die van Yojana steun ontvangen, stellen we wel steeds een
einddatum. Yojana is kritisch bij de acceptatie van nieuwe voorstellen.
Evaluatie en beleidsontwikkeling
Yojana houdt zich vooral bezig met innovatieve projecten die zich gedurende de looptijd ontwikkelen.
Bij de aanvang van een project formuleren we in goed overleg concrete doelstellingen. We volgen en
begeleiden die ontwikkelingen op de voet. Een en ander betekent dat we samen met de partners in
een permanent proces van evaluatie en beleidsontwikkeling verkeren. Deze contacten worden in
beginsel door de secretaris per e-mail onderhouden. De voorzitter ontvangt altijd een CC van die
contacten en de overige bestuursleden ontvangen de tussentijdse rapportages. Intern komen vragen
welke projecten voor steun in aanmerking komen op grond van gevoerd beleid en
toekomstperspectief aan de orde. Monitoring van de projecten vindt plaats door het bespreken van
de projectverslagen en jaarlijkse projectbezoeken. Extern bespreken we zowel met de Indiase
partners als de grotere donoren de gewenste toekomstige ontwikkelingen.
Innovatieve aanpak
Yojana heeft een langdurige ervaring, werkt zonder betaalde krachten en op langdurige basis met
een beperkt aantal partners. Deze combinatie van factoren maakt het mogelijk om in een intensieve
samenwerking innovatieve werkwijzen te ontwikkelen en te testen. We noemen de
wetenschapscentra Curi-O-City centers; de ontwikkeling van projecten die meer gender gelijkheid
moeten brengen en een aantal onderdelen van het project EDU-Key. Over het effect van de
projecten rapporteren we bij de projectbestedingen.
De kosten
Yojana kiest er voor om zoveel mogelijk te bereiken met zo weinig mogelijk kosten. Giften komen
zonder enige inhouding van kosten aan de projecten te goede. Meer hier over in de financiële
paragrafen. Deze opstelling en de open communicatie leiden er toe dat er heel weinig verloop is
onder de donoren. Omdat we ook te maken hebben met een vercommercialisering van de caritas
markt zoeken we naar nieuwe mogelijkheden om het hulppotentieel te vergroten.
Efficiency in de besteding betekent ook dat we de Indiase partners er waar nodig van proberen te
overtuigen om managementtechnieken in te voeren om tot meer inzicht in de organisatie en een
efficiëntere inzet van personeel te komen.
We realiseren ons dat de groeiende Indiase economie nauwelijks positieve gevolgen heeft voor de
arme plattelandsbevolking. Dit merken we bijvoorbeeld aan de enorme groei van het aantal
kindarbeiders in de ijzermijnen. Op het platteland zijn langere perioden zonder stroom het enige
waarneembare effect van de economische ontwikkeling. Toch proberen we onze partners er van
te overtuigen te starten met het werven van fondsen in India. Het is een moeilijk, maar
onontkoombaar proces.
Om het proces te faciliteren hebben we een belangrijk deel van de Yojana website in het
Engels vertaald.
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Organisatie en vrijwilligers
Yojana heeft geen betaalde krachten in dienst en
werkt met vier onbezoldigde bestuursleden. In 2005
is Feyenoord speler Ron Vlaar aangetreden als
Yojana ambassadeur. Door de hem achtervolgende
blessures heeft hij niet veel activiteiten kunnen
ontplooien. Wel hebben we samen met hem een
gesprek met de persafdeling van Feyenoord gehad.
Mariëth Kunis helpt Yojana met het publicatieklaar
maken van stukken voor het digitale blad en de
website.
Yojana waardeert de inzet enorm van de individuele
sympathisanten die de Yojana belangen behartigen
op scholen en bij zusterorganisaties. We konden
Ambassadeur Ron Vlaar tijdens de Yojanatoer 2009
weer rekenen op ca. twintig vrijwilligers die ons bij de
Yojana-toer terzijde stonden. Ook zij ontvingen geen
vergoeding. Met de vrijwilligers is naar behoefte afstemmingsoverleg. Ze zijn actief betrokken bij de
keuze van het project en de praktische zaken rond de activiteit zelf.
Het aantal vrijwilligers is te klein en hun inzet te zeer ad hoc om een meer expliciet vrijwilligersbeleid
te ontwikkelen.

ANBI
Yojana is door de Belastingdienst per 1 januari 2008 erkend als ANBI (Algemeen Nut Beogende
Instelling.) Dat betekent dat giften aan Yojana voor de Inkomstenbelasting en
Vennootschapsbelasting worden erkend als aftrekbare giften (mits en voor zover het totale bedrag
aan ANBI giften boven een wettelijk bepaald drempelbedrag komt). Yojana hoeft als ANBI ook geen
schenkingsrecht te betalen over de ontvangen giften.

Bestuur
Het bestuur van Yojana bestaat per 1 januari 2010 uit:
Beroep

aftreden

Gepensioneerd System Engineer
Manager bij IBM Nederland NV

2012

Voorzitter

Wiebe Douma

Penningmeester

Marja Van der Gulik- Strafrecht specialist FIOD
Bais

2010

Secretaris

Cees Tompot

Gepensioneerd verantwoordelijke formeel
recht Belastingdienst en VP integriteit

2011

Lid

Ellen Kenter

Grafisch vormgever

2014

Lid

Vacant

Het bestuur kwam in 2009 zes maal bijeen. Daarnaast bestaat er tussen de bestuursleden een
regelmatige afstemming per e-mail. Besluiten, die op grond van een e-mail uitwisseling zijn
genomen, worden vastgelegd in de notulen van de eerstvolgende bestuursvergadering. De
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belangrijkste onderwerpen tijdens de bestuursvergaderingen waren: versterking van de aandacht
voor projecten die de (sekse)gelijkheid bevorderen; projectacceptatie en – voortgang; informatie aan
donoren; vergroting naamsbekendheid en promotie; het aanboren van nieuwe financiële bronnen; de
continuïteit van de organisatie en dus het aantrekken van vrijwilligers en kandidaat bestuursleden.

Nevenfuncties
De secretaris is onbezoldigd bestuurslid van de stichting Anonymus. De penningmeester is
penningmeester van de vereniging Compromis Club. De overige bestuursleden hebben geen
betaalde of onbetaalde nevenfuncties.

Bestuursmutaties
Ieder jaar treden een of meer bestuursleden volgens schema af. Ze zijn terstond herkiesbaar. Ellen
Kenter is in 2009 statutair afgetreden. Zij is herbenoemd. Pogingen om de vacante bestuursplaats te
vervullen hebben helaas geen resultaat gehad. Met twee kandidaten zijn gesprekken gevoerd. Die
hebben nog niet tot resultaat geleid.

Externe deskundigheid en samenwerking
Eind 2007 hebben Prof. Dr. Jaap Schouten en Drs. Erny Smeets trainingen in interactief onderwijs
gegeven aan de leerkrachten in Kerwadi en Jalihal. Vanaf begin 2009 hebben we pogingen
ondernomen om Indiase trainers op te leiden om deze moderne vorm van onderwijs een flinke
stimulans te geven. De contacten met twee opleidingsinstituten begonnen veelbelovend, maar na
bijna een jaar duwen en trekken zonder enige vooruitgang te boeken hebben we de pogingen
opgegeven.
Orthopedagoge Sabine Gobardhan is de uitdaging aangegaan om een voorleesprogramma voor de
kleintjes in ruraal India te ontwikkelen. Dat programma is hard nodig en de proeven in Kerwadi
ontmoetten een hartverwarmende respons. Maar de steun van Sabine blijft nodig om een optimaal
resultaat te bereiken.
Voor het ontwikkelen van de exhibits in de Curi-O-City centra die tot doel hebben de kinderen
bewust te maken van de enorme sekse ongelijkheid ontvingen we steun van de NEMO
medewerkers Dr. Diana Issidorides en Drs. Eugeen van Wees.
Yojana heeft in 2009 een aantal nieuwe adviseurs bereid gevonden met ons mee te denken en te
werken. De volgende deskundigen helpen ons bij het ontwikkelen van nieuwe projectmodellen.

Prof. Dr. Jaap Schouten *

Onderwijsdeskundige

Drs. Erny Smeets*

Onderwijsdeskundige

Dr. Diana Isssidorides

NEMO /Ontwikkelingspsycholoog

Dr. Henk Oosterling

Filosoof / Judo op gemengde scholen

Dr. Martine Delfos

Bio-psychologe/

Drs. Eugeen van Wees*

NEMO/ senior ontwikkelaar

Paul & Doris Cleghorn*

Ontwikkelden filosofie met kinderen in UK

Karin Schuts

Remedial teacher en MA Special Educational Needs

Henk van Stokkom

Caritas en transparency deskundige

Ageeth Bakker*

Lerares lichamelijke opvoeding

Karsten Baan*
Docent drama en expressie
* hebben training gegeven bij SEDT en YPS of zullen dit begin 2010 doen
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De secretaris van Yojana maakt deel uit van een platform dat het beleid ten aanzien van
kinderarbeid in India als thema heeft (Stichting Kinderpostzegels; Cordaid; Kerk in Actie; Landelijke
India Werkgroep, Liliane Fonds, Plan Nederland, SOS Kinderdorpen).

Klachten
Eventuele klachten worden binnen het bestuur besproken volgens een vastgestelde
klachtenprocedure. Yojana heeft in 2009 geen klachten ontvangen.

Toezicht
De jaarrekening is voorzien van een goedkeurende accountantsverklaring en opgesteld met
inachtneming van de Richtlijn fondswervende instellingen. Het jaarverslag inclusief de jaarrekening
wordt ter beoordeling voorgelegd aan de jury van De Transparantprijs. Het juryrapport staat op de
website van Yojana.
In verband met de daaraan verbonden kosten is het CBF-keur niet aangevraagd. Bovendien is het
bestuur van Yojana van mening dat het CBF niet goed kan oordelen over een zo goed mogelijke
besteding van de middelen. Yojana is een voorstander van georganiseerd en gereguleerd algemeen
toezicht op de caritas branche.
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Uitvoering van de doelstellingen
Projectacceptatie
Nieuwe projecten komen bijna altijd als een logisch vervolg voort uit de intensieve contacten rond
bestaande activiteiten. De ervaring met soortgelijke projecten in het verleden en bij andere NGO’s
spelen een rol. Natuurlijk moet de aanvraag ook binnen een redelijke tijd financieel haalbaar zijn.
Yojana stelt zich bij de projectacceptatie en implementatie niet bevoogdend, maar wel kritisch op. Zo
mogelijk winnen we advies in bij materiedeskundigen.
Na de overlegronden met de partners vindt behandeling van de aanvraag binnen het bestuur plaats.
Bij acceptatie worden ook afspraken met de partner gemaakt over de rapportage. Meestal is dat
kwartaalrapportage in geval van langlopende projecten.

Voortgangsbeoordeling en evaluatie
Tijdens het bijna dagelijkse e-mail contact met de partners overleggen we over nieuwe
projectplannen en over lopende projecten. Dit betekent een permanent evaluatie- en
ontwikkeltraject. De voortgang van de projecten volgen we verder door beoordeling van de meestal
drie maandelijkse projectrapportages. Deze rapportages delen we met de belangrijkste donoren.
Indien rapportage meer dan een termijn uitblijft, zal Yojana de betaling op grond van een genomen
bestuursbesluit stoppen. Dit is nog niet voorgekomen.

Projectbezoeken
We bezoeken de partners ongeveer jaarlijks. In januari 2009 zijn alle partners bezocht door de
secretaris van Yojana. Het uitgebreide verslag van de reis, die op eigen kosten is gemaakt, is
opgenomen op de website www.yojana.nl en met foto’s op CD aan de grotere donoren verzonden.
Op verzoek van de partnerorganisaties bezocht de secretaris India nog een keer in juli 2009. In een
zeer intensieve meerdaagse bijeenkomst zijn de vele aspecten van het gender programma
afgestemd.

Fondswerving
Yojana werft bij particulieren, vermogensfondsen, scholen, bedrijven, zusterorganisaties en
serviceclubs. Yojana streeft langlopende relaties na. De contacten worden zoveel mogelijk
individueel gelegd en onderhouden.
Jaarlijks plaatst Yojana een project extra in de
schijnwerper. Dit jaar was dat de rehabilitatie van
kindarbeiders en het voorkomen van kinderarbeid
in Mysore. Scholen die voor dit project actie
voerden, bijvoorbeeld door deel te nemen aan de
Yojana-toer, ontvingen actiebrieven,
beeldmateriaal en tentoonstellingsmateriaal. Zes
scholen zijn bezocht om voorlichting te geven.

Sponsorloop in Huizen

Donoren zijn in de gelegenheid een project te
selecteren waaraan hun steun ten goede komt.
Organisaties die bijdragen aan een door hen
geselecteerd project ontvangen als ze daar prijs op
stellen ook de voortgangsrapportages. Aan
scholen en serviceclubs is een mailing verzonden.
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Directeur Rob Baan van Koppert Cress. B.V. verzorgt regelmatig spreekbeurten op zijn vakgebied
marketing. De honoraria laat hij op de rekening van Yojana storten.
In 2009 zijn 27 bezoeken aan bedrijven, zusterorganisaties en vermogensfondsen gebracht.
De opbrengst van de op scholen georganiseerde Yojana-toer is in 2009 voor het eerst sinds jaren
weer wat gegroeid. Daarom zijn we voornemens ook in 2010 weer een Yojana-toer te organiseren.
Behalve de bij de sponsorfietstocht genoemde kosten heeft Yojana geen andere kosten voor het
werven van fondsen gemaakt.
Ontvangsten naar herkomst:

Scholen

3

16.293

Vermogensfondsen

10

46.400

Bedrijven

16

61.682

Particuliere giften

23

3.680

3

370

37

7.693

Particuliere giften: akten
Particuliere periodieke bijdragen
Overheid
Zusterorganisaties
Toer
Totaal

1

650

13

46.049

126

2.539
185.356

De ontvangsten naar herkomst 2009:
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Giften
Yojana kan haar werk alleen doen als er voldoende giften binnen komen. Gelukkig hebben we een
groep zeer trouwe donoren achter ons staan. Iedere gift is welkom tenzij het accepteren van de gift
afbreuk kan doen aan de integriteit van de organisatie. Daarom is het volgende beleid vastgesteld:
Giften die kunnen worden gerelateerd aan activiteiten die in strijd zijn met enige wet worden niet
geaccepteerd.
Giften worden niet geaccepteerd als de samenwerking met de schenker de goede naam van Yojana
Projecthulp in gevaar kan brengen.
Giften worden slechts geaccepteerd ten behoeve van projecten en organisatie gerelateerde
activiteiten die door het bestuur zijn of zullen worden goedgekeurd en waaraan het bestuur een
voldoende hoge prioriteit toekent om tot uitvoering over te gaan.
Over het niet accepteren van giften beslissen voorzitter, penningmeester en secretaris gezamenlijk.
Zij stellen de overige bestuursleden zo snel mogelijk in kennis van hun besluit.

Communicatie in Nederland
Yojana geeft voorlichting en projectinformatie op haar website www.yojana.nl. In 2009 is het
papieren nieuwsblad twee keer uitgekomen. Yojana verzendt dat blad aan iedereen die bijdraagt aan
de projecten. Aan grotere donoren biedt Yojana voorlichting op maat. Zij ontvangen
projectverslagen. Ook worden zij naar behoefte bezocht om de voortgang bij de projecten te
bespreken en inzichten af te stemmen. In 2009 zijn 18 bezoeken afgelegd. In december is een
digitale nieuwsbrief verzonden aan de belangstellenden van wie we een e-mail adres bezitten. We
willen de digitale nieuwsvoorziening steviger op poten zetten.
Scholen die meedoen aan acties voor Yojana projecten ontvangen steeds les- en beeldmateriaal.
De lokale pers heeft vier maal aandacht aan Yojana besteed. Deze publicaties hebben geen direct
effect gehad, maar dragen wel bij aan de naamsbekendheid.
Er is het afgelopen jaar één spreekbeurt gehouden en er zijn zeven scholen bezocht. Verder zijn
27 bezoeken aan bedrijven, zusterorganisaties en vermogensfondsen gebracht
Vragen kunnen steeds worden voorgelegd. Yojana vraagt daar actief om.
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De Partners
Algemeen
Het is Yojana en haar partners niet ontgaan dat de Indiase economie groeit. Die groei heeft op het
ogenblik geen enkel positief effect op de problemen die we samen aanpakken. Kinderarbeid neemt
toe als gevolg van een toenemende vraag naar bijvoorbeeld ijzererts en natuursteen. De perioden
waarop dagelijks geen stroom wordt geleverd zijn langer dan voorheen omdat de energie nodig is
voor de industrie. Door de gebrekkige infrastructuur leidt de toenemende koopkracht in de steden
nauwelijks tot grotere afzetmogelijkheden van de agrarische producten in de gebieden waar Yojana
actief is.
Niet alleen caritas, maar ook efficiency heeft in delen van de Indiase samenleving een andere
betekenis dan in het Westen. Yojana is in een permanent overleg met de partners om tot
efficiencyverhoging te komen. We denken aan instrumenten als een tijdwerk registratie waardoor
inzicht ontstaat in de tijdbesteding en aan het verhogen van de synergie door stafleden te vragen
taken te delen waar dat verantwoord kan. We realiseren ons dat we met deze bemoeienis
balanceren tussen bevoogding en de verwachting van de donoren om tot een zo effectief mogelijke
inzet van het door hen aan ons toevertrouwde geld te komen.

Communicatie met partners in India
Bijna dagelijks vindt via de e-mail afstemming plaats met de
partners in India. Zie ook de onderdelen projectacceptatie en
voortgangsbeoordeling hier voor. Strategie en beleid zijn
steeds in nauw en goed overleg vastgesteld. Ook de
projectbezoeken dienen vooral om deze afstemming te
optimaliseren. In juli 2009 is door Yojana een trainingsafstemmingssessie gehouden in Mahabaleshwar. Daaraan
namen vijftien stafleden van de Indiase partners deel.

SEDT (Socio Economic Development Trust) Kerwadi, Maharashtra
De relatie met deze partner dateert al uit 1983. SEDT werkt voornamelijk in een kleine honderd
dorpen in het Palam block een van de minst ontwikkelde gebieden in Maharashtra. De nadruk ligt op
onderwijs, kinderrechten, projecten voor vrouwen en agrarische projecten. Yojana droeg in het
kalenderjaar 2009 22,8 % van de totale projectuitgaven van SEDT.

YPS (Yerala Project Society) Sangli en Jalihal, Maharashtra
De eerste contacten met YPS dateren uit 1986. De eerste jaren werd de partner vooral bezocht voor
het Lockhorn Development Fund. Later groeiden de eigen Yojana project contacten. Deze
concentreren zich in Jalihal waar de organisatie op uitnodiging van de bevolking zijn activiteiten is
begonnen. YPS voert een breed scala aan projecten uit. We noemen agrarische projecten, water
shed, een groot scala aan onderwijsprojecten en gezondheidsprojecten.
YPS is sinds 30 december 2007 ISO-gecertificeerd.
Yojana droeg in 2009 34% van de kosten die YPS voor de totale projectuitvoering maakte. Dit
percentage is hoog door de kapitaalinvesteringen met een incidenteel karakter zoals het
gezondheidscentrum, de landbouwschool en de conservenfabriek.
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BREADS (Bangalore Rural Educational And Development Society)
BREADS coördineert de maatschappelijke activiteiten van de Provincie van de Salesianen van Don
Bosco in Bangalore. Vanuit het centrum ontwikkelt de organisatie projecten ten behoeve van de
jeugd in 10 subcentra.
Yojana werkt samen met de subcentra in Hospet, Davangere en Mysore. De financiële afwikkeling
van onze steun en de rapportages lopen via BREADS. Afstemming over projectontwikkelingen vindt
tevens direct plaats met de subcentra.
Naar aanleiding van de recente publicaties over misbruik van kinderen door geestelijken heeft de
secretaris van Yojana tijdens een bezoek aan India in maart 2010 met twee BOSCO
vertegenwoordigers gesproken. Ze blijken de zaak zeer serieus te nemen. Onze ervaring is dat in de
door Yojana gesteunde tehuizen een open atmosfeer heerst en dat ook de Child Right clubs
bijdragen aan een grote mate van openheid.
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De projecten
Yojana en haar partners hebben met beperkte middelen de afgelopen jaren veel bereikt. De
kinderarbeid is in de projectgebieden afgenomen met zeker 30% en veel voormalige kindarbeiders
kunnen nu voor het eerst aan een toekomst werken. Ontroerend was de ontmoeting met een
voormalig kindarbeidster. Ze was opgevangen in één van de tehuizen en had daarna de lagere
school en de high school doorlopen. Ze zit nu op een college en volgt daar een hogere
beroepsopleiding. Haar droge statement was: “zonder jullie had ik nu nog achter de koeien gelopen.“
Dan weet je weer waarvoor je het doet.
De positie van vrouwen en meisjes krijgt bij Yojana veel aandacht. Meer gedetailleerd vertellen we u
over de effecten bij de hierna te bespreken projecten.
Yojana heeft de partners gevraagd zelf verslag te doen over de voortgang bij de projecten. Deze
verslagen zijn vertaald, hier en daar wat ingekort en soms verduidelijkt. De vastleggingen stemmen
overeen met de waarnemingen die we zelf deden tijdens het projectbezoek in januari 2009.
In 2009 steunde Yojana de volgende projecten:

Edu – Key
Het programma wordt uitgevoerd door de partners SEDT en YPS. Ze werken veel samen, maar
hebben toch ieder hun eigen aanpak gevonden. De specifieke resultaten staan bij beide partners
genoemd. Algemeen geldt het volgende.
In de eerste fase van EDU-Key, dat we in 2002 startten, hebben onze partners het percentage
kinderen in 122 dorpen op het Indiase platteland dat naar school gaat weten op te voeren van nog
geen 50 naar ruim 90%. Dat gebeurde vooral door de ouders er van te overtuigen dat onderwijs ook
voor hun kinderen belangrijk is.
In de tweede fase hebben we samen activiteiten
ontwikkeld om de kwaliteit van het onderwijs wat
te verbeteren. Bijvoorbeeld door het accent te
doen verschuiven van feiten leren naar begrip.
In die periode heeft Prof. Dr. Jaap Schouten een
training aan zestig leerkrachten gegeven om ze
vooral zelf te laten ervaren dat interactief
onderwijs ook voor hen veel prettiger is. In die
periode hebben we ook twee Curi-O-City centra
gerealiseerd waar de bijna doodgeslagen
nieuwsgierigheid van de kinderen wordt
gereanimeerd.
Cartoon door Jos Collignon speciaal voor Yojana. Met de
EDU- Key III
tekening heeft hij de invloed van de samenleving op de
Intussen zijn we in de derde fase van het
kinderen enorm goed getroffen. Ze worden gekneed naar
programma beland. Natuurlijk blijven we (dat zijn
een model dat weinig ruimte kent voor individuele
ontplooiing, eigen verantwoordelijkheid en probleemaltijd de partners SEDT en YPS, samen met
oplossend en creatief nadenken. En daarmee is tevens de
Yojana) aandacht besteden aan kinderen die
taak van Yojana in beeld gebracht.
niet naar school gaan. De onderwijsraden en de
bal panchyats (jeugdraden) in de dorpen zijn
heel actief om die kinderen toch mee te laten doen. En natuurlijk krijgen de leerkrachten ook nu hulp
bij het verbeteren van de onderwijskwaliteit. Maar in de derde fase is een extra dimensie aan het
programma toegevoegd. Op basis van het vertrouwen dat de partners hebben weten te winnen
vinden we nu de tijd rijp om de sekse ongelijkheid en de vreselijke gevolgen daarvan aan te pakken.
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Partner SEDT Kerwadi
EDU-Key
Bijdrage: € 31.965,We bespraken de volgende punten met de mensen in de dorpen:
• De natuur heeft voor verschillen tussen de seksen gezorgd, maar de verschillen in
behandeling zijn door menselijk ingrijpen tot stand gekomen.
• We maken al vanaf de geboorte onderscheid naar geslacht. We geven bijvoorbeeld autootjes
en pistolen aan jongens en poppen aan meisjes. En daarmee geven we impliciet te kennen
dat jongens sterk moeten zijn en dat het de taak van meisjes is het huishouden te doen, te
zorgen en onderdanig te zijn.
• Meisjes moeten al vanaf een jaar of zes meehelpen in het huishouden en volledig voor hun
kleinere broertje of zusje zorgen. Maar jongens hoeven nooit te helpen en die kunnen volop
spelen. We moeten meisjes en jongens leren de taken eerlijker te verdelen.
• We verbieden meisjes om met jongens te spelen, om thuis te blijven en om zich vooral te
bekwamen in het huishouden. Maar ook om onderdanig te zijn en niet dezelfde kleren als
jongens te dragen. Meisjes en jongens leren dus al heel jong dat ze niet alleen verschillend
zijn, maar ook dat daar een verschil in behandeling bij hoort. Zelfs als dat betekent dat we
meisjes discrimineren en ze in hun ontwikkeling belemmeren.
• Vrouwen hebben bewezen dat ze kunnen bijdragen aan belangrijke maatschappelijke
ontwikkelingen. Laten we ze thuis gelijke kansen geven om zich te ontwikkelen en er op
toezien dat ze die ook krijgen van de overheden.
• Laten we toch toestaan dat meisjes en jongens samen kunnen spelen en samen kunnen
leren. Laten we ze toch leren elkaar te respecteren.
Successen:
• Alle klussen in huis werden altijd door vrouwen en hun dochters gedaan. Ouders en vooral de
moeders waren bang om uitgelachen te worden als ze jongens dat soort werk zouden laten
doen. Daar begint nu langzaam verandering in te komen. Steeds meer jongens doen mee.
• In 25 dorpen zijn er tenminste 15 gezinnen waarin de jongens of de mannen in het
huishouden helpen; ze snijden en wassen groenten; halen water, scheppen voor zich zelf op
en wassen hun eigen borden af.
• Daardoor hebben meisjes meer vrije tijd en tijd om te leren.
• Af en toe zien ouders op de televisie voorbeelden van meisjes die een vak uitoefenen. Dat zet
ze wel wat aan het denken. Ze beginnen er zich van bewust te worden dat meisjes ook
kunnen leren. Het is een positieve ontwikkeling, maar ook een die maar langzaam op gang
komt.
• Sinds we een gecomputeriseerd leercentrum openden konden twintig meisjes stoppen met
hun werk op het land.
• De ouders van zeven adolescente meisjes hebben ze toegestaan naar Jalihal te reizen en
daar 15 dagen te verblijven om zich te laten scholen als judo- en korfbaltrainsters. Ze gaan
straks lesgeven in dorpen in de buurt. De bereidwilligheid van de ouders is een positieve
ontwikkeling en er blijkt ook een groot vertrouwen naar SEDT uit.
• De meeste ouders staan nu toe dat meisjes en jongens samen spelen en sporten. In 20
scholen leren ze nu ook samen.
Problemen:
• We hebben meer stafleden nodig die capabel zijn om de programma’s voor sekse gelijkheid te
implementeren en die met meer overtuigingskracht met de bevolking kunnen communiceren.
• Het blijkt, zoals verwacht, erg moeilijk om mensen er van te overtuigen vooroordelen los te
laten, die generaties lang deel van hun leven waren.
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• We hebben last van onbuigzame mensen die wat redelijker mensen er van weerhouden om
zich te veranderen. Ze lachen die mensen uit of maken ruzie met ze. We zien vooral de
oudere generatie in de weg staan van de ontwikkelingen.
Belangstelling en deelname: Als we een bijeenkomst over sekse gelijkheid beleggen in één van de
dorpen neemt 70 tot 80% van de jongeren groepen, de vrouwen groepen en de ouders deel. Het
idee om gemengde sporten en samen in de klas te zitten spreekt ze zeker aan.
Gezondheid en moestuinen
(Bij SEDT maken de moestuinen onderdeel uit van EDU-Key. Bij YPS is het een apart gefinancierd
project omdat hier door de veel lagere regenval grotere investeringen in irrigatiesystemen nodig zijn.)
We bespraken de volgende onderwerpen:
• De kinderen in ons werkgebied blijken veel te vaak ondervoed. Dat beïnvloedt niet alleen hun
lichamelijke gezondheid sterk negatief, maar ook hun intellectuele vaardigheden.
• De kinderen moeten dus beter gevoed worden en daarbij kunnen moestuinen goed helpen.
• We hebben de mensen geleerd een moestuin aan te leggen en daarin minstens zes
verschillende groenten te verbouwen.
• Natuurlijk leerden we de mensen ook hoe ze die groenten het beste kunnen gebruiken en
waarom ze zo belangrijk zijn voor hun kinderen.
• En we vertelden ze gelijk dat het belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen is om te spelen
en te sporten.
• We hebben intussen een mobiele kliniek van waaruit de dokter gezondheids checks uitvoert.
Successen:
• Vroeger moesten de mensen groente kopen en dat konden ze zich niet permitteren.
Bovendien wisten ze helemaal niet dat het nodig was. Door de moestuinen en de
voorlichting zien we steeds meer verbetering in het voedingspatroon.
• Ouders en kinderen werken vaak samen in de moestuinen.
• We nemen duidelijk verbetering in de gezondheidstoestand van de kinderen waar.
• De mensen beginnen steeds meer te begrijpen dat ze hun gezondheid zelf kunnen
beïnvloeden.
• Onze dokter stelt vast dat er minder kinderen doodgaan.
Problemen:
• We moeten nog oplossingen vinden voor een aantal plantenziekten.
• Door watertekort het afgelopen jaar hebben we minder tuinen kunnen aanleggen dan gepland.
• Bij een aantal gezinnen is niet genoeg ruimte om een moestuin aan te leggen.
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Statistisch jaarverslag 2009
Nr.

Beschrijving
Activiteit

Aanwezig

Aantal
bijeenkomsten/
dorpen
Balpanchayat

VEC
Leden

Dorpelingen

Totaal
aantal
gevormde/
Leerkrachten

ondersteun
de groepen

Leden
1

Ondersteuning

in 92 dorpen

Balpanchayat
2

Ondersteuning
VEC

3

Realisatie van
moestuinen
775 moestuinen

4

5

Bijeenkomsten
gezondheidszorg
Bijeenkomsten
Gender
ongelijkheid

50

920
totaal
aantal
leden

970

440

410 in
65 dorpen
77 bijeenkomsten in
60 dorpen

550

1560

2110

92 dorpen

1075

380

13.322

2184

16961

92 dorpen

815

350

11188

2511

14864

6

voorlezen

10 dorpen

97 moeders

7

Digitale school

1 Ghoda

17 meisjes

8

Judo korfbal
training-14
villages

14 dorpen

7
meisjes

------

-----

-----

-----

jongens

Curi-O-City
Bijdrage € 728,De Curi-O-City centers zijn de afgelopen jaren gebouwd en ingericht om de nieuwsgierigheid van de
kinderen te prikkelen. Tot dan toe was naar school gaan vooral feitjes stampen. Onze partners
vinden begrijpen veel belangrijker en doen en ervaren zijn de belangrijkste stimuli tot begrip. En
doen en experimenteren kunnen de kinderen volop in deze centra.
Dit jaar hebben we ook bezoeken van studenten van pedagogische academies en scholen
gecoördineerd. In januari 2010 is er een speciaal bezoek van 4 dagen georganiseerd voor
leerkrachten van het Palam Block.
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Elke dag is er een vast programma voor bezoekers aan het C.C. (Curi-O-City center). Dit
programma houdt in: demonstraties en uitleg van de tentoonstellingen, workshops, het vertonen van
films, discussies en activiteiten om spreekangst te overwinnen. In meer of mindere mate proberen
we alle bovenstaande activiteiten te doen en met ze te delen in de beschikbare tijd. Aan het eind van
het dagprogramma krijgen we van de studenten een mondelinge terugkoppeling. Ze delen en uiten
hun gedachten.
Na het geven van een paar instructies aan de bezoekers, verdelen we ze in kleine groepen om de
tentoonstellingen van het C.C. te bekijken. We proberen om hun gevoelens en gedachten over het
concept, tentoonstellingen en wetenschap te delen middels interactie.
De belangrijkste punten van het dagelijkse programma:
1. Het doel van het centrum en het bezoek.
2. Wat is interactief onderwijs?
3. Leren door spelen.
4. Nieuwsgierigheid en creativiteit.
5. Leerkrachten als bemiddelaars tussen studenten en Curi-O-City center.
6. De rol van leerkrachten/studenten in dit concept.
7. De rol van leerkrachten/studenten en gelijkheid op basis van geslacht.
Een paar observaties:
De leerkrachten die mee waren met de studenten hadden
geen interesse in de activiteiten. Ze genoten van de
beschikbare ‘vrije’ tijd. We hebben een paar ideeën
bedacht om ze te betrekken bij de activiteiten en hun
gedachten te delen met hun studenten. We kregen zeer
goede kritieken van de studenten, dat kwam ook uit onze
observaties naar voren. De studenten waren gefascineerd
door het center. Ze verklaarden zich bereid te werken voor
het C.C., zodra ze de kans krijgen.

Onderwerpen voor discussies en debatten met de bezoekers:
1. Ons onderwijssysteem
2. Het belang van interactief onderwijs en de rol van leerkrachten en studenten.
3. Kwaliteiten van leerkracht en studenten.
4. Experimenten en nieuwsgierigheid.
5. Lesgeven/leren met verschillende mediavormen.
6. Gelijkheid op basis van geslacht.
7. Spreekangst
Als we deze onderwerpen delen met de bezoekende studenten zijn ze erg aanspreekbaar en nemen
deel aan de discussies en debatten.
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Een paar punten naar voren gebracht door de jongens over
het onderwerp gelijkheid op basis van geslacht:
1. De laatste tijd heeft de regering verschillende voorzieningen speciaal
voor vrouwen gecreëerd, waarom zouden we meer doen?
2. Onderwijsfaciliteiten voor meisjes.
3. Banen reserveren voor meisjes.
4. Belastingconcessies voor vrouwen.
5. Voorrang in rijen.
6. Alle bovenstaande voorzieningen zouden een onevenwichtigheid creëren,
in de maatschappij, gezinsleven, het denken en respect, want onze tradities
staat dit moderne gedachtegoed niet toe.
Nee, we zijn er nog lang niet, maar de zaken zijn nu tenminste bespreekbaar.
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De mening van meisjes over het onderwerp gelijkheid op basis van geslacht:
1. De regering moet voorzieningen voor vrouwen treffen, want de Indiase maatschappij
en cultuur is door mannen gedomineerd. Vrouwen worden altijd gedomineerd door
mannen in elk aspect van het leven.
2. Educatie: Ze moeten onderwijs kunnen volgen om kundig te worden.
3. Banen: Ze moeten kunnen bijdragen aan het gezinsinkomen.
4. Voorrang in rijen: dit is alleen een veiligheidsmaatregel.
Maar de belangrijkste kwestie is dat er een onevenwichtigheid in het verleden is ontstaan in het
geven van respect naar elkaar in de gezinssituatie en het delen van gedachten. Er moet een
gelijkwaardige status zijn en respect voor vrouwen en meisjes.
Speciale evenementen:
Het team uit Nederland o.l.v. dramaturg Karsten Baan heeft veel frisse ideeën aangedragen om
kinderen weer te leren hun gevoelens te uiten. Ook de bezoekende leerkrachten en kinderen
genoten van hun demonstraties.
De reacties waren erg goed van zowel de kinderen als de leerkrachten.
De leerkrachten accepteerden dat zulke activiteiten ongeveer één keer in de twee weken op
school moeten plaatsvinden om kinderen te stimuleren in hun creativiteit en in het
ontwikkelen van hun zelflerend vermogen.

Melkfabriek en vrouwenprojecten
Bijdrage € 8.400,SEDT bezit ongeveer 30 buffels. De buffels zijn gefokt in Kerwadi en hun melk werd gebruikt voor
consumptie op de Dreamland campus. Het overschot werd verstrekt aan de melkverwerkingsfabriek
van Dreamland. Er is echter een acuut waterprobleem in het gehele Parbhani district sinds maart
2009, hetgeen waarschijnlijk niet zal verbeteren tenzij de komende moessons goed zijn. Zodoende
hebben we al onze buffels verplaatst naar Phaltan op de boerderij van een weldoener.
Door dit watergebrek hebben de meeste dorpelingen hun dieren moeten
verkopen. En dus zijn we niet in staat om meer dan 500-600 liter melk op
te halen voor de melkverwerkingsfabriek. We lopen zware verliezen op,
omdat we op zijn minst 1000 liter nodig hebben om quitte te spelen.
Ongeveer 15 melkfabrieken in het Parbhani district die meer dan 5000
liter melk verwerken, zijn opgeheven door dit probleem. Melk wordt aan
het Parbhani district geleverd door vergelegen steden zoals: Pune,
Solapur en Ahmednagar.
Ons eerdere probleem van onvoorspelbare en instabiele productie van
verwerkte melk en onregelmatige afzet in de markt veroorzaakt door een
defecte verpakkingsmachine werd opgelost door de installatie van een
nieuwe machine. Deze werd gesponsord door Yojana.
We hebben onze verloren reputatie teruggewonnen in de markt, doordat onze aanvoer regelmatiger
en onze kwaliteit beter was dan van anderen.
Dit nieuwe probleem moet nu aangepakt worden. We proberen te onderhandelen met de
melkfederaties in andere gebieden om oplossingen te vinden zoals melk die verwerkt wordt, niet om
te verpakken, maar om gepasteuriseerde melk in tankers aan te leveren om te verkopen onder hun
eigen merknaam; of het maken van andere producten zoals boter, yoghurt, enz.. Deze producten
hebben een hogere winstmarge. Er is tot op heden geen oplossing bereikt, maar we verkennen
diverse opties.
Yojana betaalde ook de salarissen van twee medewerksters die verantwoordelijk zijn voor de
vrouwenprojecten, zoals de Self Help Groups
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Dreamland leerkrachten
Bijdrage € 2.512,Helaas is de school waar de oudere kinderen van het
Dreamland tehuis op aangewezen zijn zo slecht dat
bijlessen nodig zijn. Sinds we hier mee begonnen
zijn de prestaties duidelijk toegenomen.
Dit jaar hebben we daarbij een nieuwe methode
geïntroduceerd. Onze leerkrachten maken nu ook
gebruik van digitaal lesmateriaal zoals CD’s die door
professionals in Poona zijn gemaakt. Dat is een
nieuwe en effectieve methode hier.

Kantoorruimte Poona
Bijdrage € 6014,Partner Suryakant Kulkarni werkt veel voor nationale kinderrechtenorganisaties. Dat deed hij vanuit
zijn woning en een aparte als kantoor ingerichte flat in Poona. Daar vonden ook staftrainingen plaats
en hielden medewerkers de centrale administratie van SEDT bij. Alle activiteiten zijn nu
ondergebracht in een nieuwe woning. Wij droegen bij aan de bouw en inrichting van de zakelijke
ruimten van die woning.

Samenvatting en plannen voor 2010- 2011
Activiteiten
1. Training van de Balpanchayat (leerlingenraden)
DOELEN
• Tien kinderen van tien dorpen worden getraind om een totaal te bereiken van 100
kinderen. Deze training wordt twee keer per jaar gehouden, zodoende worden 200
kinderen getraind in het jaar 2010.
• Vijftig procent van alle Bal Panchayats (leerlingenraden) zullen een jeugdbibliotheek in het
dorp gaan beheren.
• Eerder concentreerden de Bal Panchayats zich op de ontwikkeling van scholen, de
hygiëne op scholen en het overtuigen van schoolverlaters om terug te komen op school.
Dat blijven ze doen.
• In 2010 zullen de nieuwe doelen voor de Bal Panchayats zijn:
- het aanpakken van lijfstraffen, zowel op school als thuis,
- het gezamenlijk bezoeken van Gram Panchayats (dorpsraad) ambtenaren en hen
onder druk zetten om actie te ondernemen op het gebied van dorpsontwikkeling; te
beginnen met riolering in het dorp.
- het promoten van sportactiviteiten in school en in het dorp.
- het promoten van moestuinen en het helpen van volwassenen in het onderhouden
daarvan.
- het reactiveren van dorpsbibliotheken.
- het verzekeren dat kinderen gezamenlijk studeren, zodat zwakke studenten hulp krijgen
van de pientere studenten.
- Het continueren van de “stop afkijken” campagne in dorpen
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2. “Voorlezen aan de kleinsten”
DOELEN
• In 2009 werden 97 vrouwen getraind. Ze zijn gaan werken in 10 dorpen; dat betekent circa
10 vrouwen in elk dorp.
• In 2010 worden 50 vrouwen getraind in elk dorp om er zeker van te zijn dat tenminste 500
vrouwen het voorlezen voor 50 kinderen op zich zullen opnemen.
• Het proces van deze activiteit wordt gedocumenteerd om casusonderzoeken van 10
vrouw-kind paren tot stand te brengen.
• Eén vierdaagse “training on the job” voor veldwerkers.
• Tien trainingsprogramma’s voor een totaal
van 400 vrouwen, met andere woorden één
trainingsprogramma wordt uitgevoerd voor
40 vrouwen uit een dorp.
• Het initiëren van gemeenschap-leescentra
voor 200 kinderen in 10 dorpen met behulp
van 20 vrijwilligers. Dit betekent dat 2
vrijwilligers in toerbeurten voorlezen aan een
groep van 20 kinderen in een dorps
gemeenschap-leescentrum.
• Ons doel is simpelweg ervoor te zorgen dat
kinderen geïnteresseerd raken in boeken en
gewend raken aan het verteld krijgen van
verhalen. We willen ze leren om van boeken
te houden, van de platen en de geluiden, en deze bijzondere tijd laten doorbrengen met
hun moeders. Andersom moeten de moeders ervan houden om deze bijzondere tijd met
hun kind door te brengen.
• Kinderen moeten uitkijken naar de voorleessessies. Zelf boeken oppakken om er
misschien zelf naar te kijken, om zichzelf te vermaken gedurende een paar uur. Plaatjes
aanwijzen en bepaalde woorden terughalen die herhaaldelijk zijn opgenoemd tijdens het
voorlezen en misschien het navertellen van delen van de verhalen, ook al is dat in
gebroken zinnen.
• We concentreren ons op het openen van het bewustzijn van kinderen met onbekende
woorden om hun fantasie, communicatie en begripsvermogen te voeden.
• We proberen dit jaar om verhalen te selecteren die ongewenste sociale waarden
(bijvoorbeeld alleen prinsen en prinsessen leven lang en gelukkig, vrouwen zijn in nood en
mannen zijn hun redders, alle hoofdpersonen zijn knap en rijk, enzovoorts) ontmoedigen
door de onderliggende boodschappen.
3. Training aan groepen uit de gemeenschap
DOELEN
• Vijftien leden van één dorp ( 5 leden van het Village Education Committee, 5 jongeren en 5
vrouwen) worden geselecteerd voor de training. Eén trainingsprogramma brengt mensen
uit 7 à 8 dorpen bij elkaar, met andere woorden in totaal ongeveer 100 mensen.
• Twee tot drie trainingsprogramma’s worden in een maand geleid, zodat 14 tot 20 dorpen
elke maand bereikt worden.
• Zodoende worden alle dorpen in 6 tot 8 maanden bereikt.
• Een totaal van 1380 mensen, met andere woorden 15 mensen x 92 dorpen, worden dit jaar
getraind.
• Verschillende aspecten van gezondheid, moestuinen, voeding, sanitaire voorzieningen,
worden dit jaar door 50% van de huishoudens op zich genomen.
• Deelname uit de gemeenschap worden verzekerd voor sporten waarbij jongens en
meisjes gelijkwaardig zijn, gecombineerd met gemengde zitplaatsen voor jongens en
meisjes in scholen en gezamenlijke activiteiten. We hopen de steun uit de gemeenschap te
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vergroten voor deze inspanningen. Aan het eind van dit jaar, dragen op zijn minst 25% van
de dorpelingen actief bij in het promoten van gelijkheid op basis van geslacht en
sportactiviteiten.
• De gemeenschap zal actief meehelpen aan het “voorlezen aan de kleinsten” concept. Aan
het eind van dit jaar zal de vraag om deze activiteit voor hun op gang te brengen van
tenminste 25 nieuwe dorpen komen.
• De inhoud van de training, met als doel om de VEC’s beter te laten werken, zal tenminste
inhouden de rechten van VEC, hoe toezicht te houden op scholen, de schoolontwikkeling
ondersteunen, regelmatig vergaderingen houden en notuleren.
4. Sporten waarbij jongens en meisjes gelijkwaardig zijn
DOELEN
• 15 jongeren, zowel meisjes als jongens zijn getraind in Jalihal als judo- en korfbaltrainers.
• Zij zijn al gestart met het werken in scholen in 15 dorpen om kinderen te trainen.
• We verwachten dat ze hun kennis zullen delen met de scholen in 60 dorpen.
• Sportwedstrijden vinden plaats om al deze 60 dorpen erbij te betrekken in het jaar 20102011.
• Op zijn minst 25 personen (ouders, leerkrachten, leerlingenraden, jongeren en VEC) zullen
actief de sporten waarbij meisjes en jongens gelijkwaardig zijn, ondersteunen in elk dorp
door hulp bij de organisatie van trainingen, dagelijkse oefeningen en wedstrijden.
5. Het verbeteren van de kwaliteiten van leerkrachten
DOELEN
• We zullen een driedaagse training voor leerkrachten organiseren om ze te motiveren om
deel te nemen aan WHY groepen. Dat zijn groepen leerkrachten die bereid zijn om de
samen antwoorden te vinden op vragen van leerlingen. Ook gaan we ze stimuleren om
sporten te ondersteunen waarbij jongens en meisjes op basis van gelijkwaardigheid
deelnemen.
• De leerkrachten van alle scholen worden gemotiveerd om de vragende houding van hun
studenten aan te moedigen.
• Leerkrachten denken zelf na over bijscholing en dat zullen wij dan organiseren.
6. WHY groep en het maandbulletin
DOELEN
• We hebben al brieven laten circuleren aan 60 wetenschapleerkrachten die we in het
verleden hebben onderricht via de regering. We verwachten van tenminste 30 van hun een
positieve reactie te ontvangen om mee te doen in WHY groep.
• Twintig leerkrachten nemen actief deel aan de WHY groep.
• Studenten van elke school in het project gebied stellen tenminste 5 vragen voor de WHY
groep. Die vragen en de antwoorden nemen we op in ons bulletin.
• Aan het eind van het jaar profiteren tenminste 4500 kinderen van het maandbulletin.
• WHY groep wordt in gang gezet in maart 2010.
7. Campagne tot bevorderen van het bewustzijn
DOELEN
• Een dagvullende campagne wordt georganiseerd in 72 dorpen in het projectgebied.
• Een team bestaande uit artiesten, een voedingsdeskundige en vrijwilligers (in totaal 10
personen) zal met verschillende activiteiten 95% van de dorpelingen bereiken.
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• We zullen de dorpelingen informeren over alle activiteiten van het project en de doelen. We
zullen de mensen motiveren om te participeren, bij te dragen en de komende activiteiten
op te pakken.
8. Centrum “Onderwijs met behulp van de computer” voor meisjes
DOELEN
• De 17 meisjes die zich ingeschreven hebben voor het centrum “Onderwijs met behulp van
de computer” moeten 20 % van het onderwijsleerpakket van hun huidige leerjaar afgerond
hebben.
• De gemeenschap in Ghoda dorp, waar het centrum gestart is, begrijpt en accepteert de
noodzaak van hoger onderwijs voor meisjes. Ze zullen de voordelen met dorpelingen uit
nabijgelegen dorpen delen.
• We verwachten aanvragen van nog tien dorpen om een soortgelijk centrum te starten.
9. Speciale trainingssessies voor onze staf
DOELEN
• Een driedaagse sessie met onze stafleden om het begrip te vergoten op het gebied van
gelijkheid, RTTS, kwaliteit in het onderwijs en gezondheidzorg in de gemeenschap in
februari 2010.
• Een driedaagse sessie met leidinggevend personeel om de bekwaamheid te vergroten op
het gebied van gelijkheid op basis van geslacht in maart 2010.
• Een duidelijker inzicht bij alle stafleden over projectconcepten, activiteiten, doelen en
planning.
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Partner YPS
Jaarverslag YPS 2009 Algemeen
In 2009 hebben we duidelijke vorderingen gemaakt op educatief gebied. Doordat steeds meer
ouders het belang van onderwijs inzien, gaan er ook steeds meer kinderen naar school. De volgende
stap is de ouders en hun kinderen bewust te maken van de gelijkheid tussen jongens en meisjes.
De conservenfabriek die we in 2009 hebben opgericht, draait naar tevredenheid. De kwaliteit van de
ingemaakte waar is uitstekend en in de komende jaren zullen we het assortiment verder uitbreiden.
Het gezondheidsprogramma dat in 22 dorpen rondom Jalihal is geïmplementeerd, werpt zijn
vruchten af. In dit programma hebben vrouwen het initiatief genomen de dorpen schoon te houden,
o.a. door het bouwen van toiletten. Met trots kunnen wij vermelden dat de dorpen Tikundi en
Motewadi een bijdrage van de overheid hebben gekregen om iedere familie van een toilet te
voorzien. Dit door Yojana gesteunde gezondheidsproject heeft in hoge mate bijgedragen aan de
bewustwording van een goede hygiëne.
Er is in Jalihal in 2009 onvoldoende regen gevallen. De moessonperiode daarentegen was extreem
nat en zorgde voor grote overstromingen. Yojana heeft geholpen bij het oprichten van een
graanbank voor de boeren van wie de oogst mislukt was. Hierdoor konden zij hun gezinnen voeden
en hoefden zij geen geld te lenen voor het kopen van zaaigoed.
Hieronder een korte beschrijving van de activiteiten die YPS in 2009 in samenwerking met Yojana
heeft uitgevoerd.

Edu-Key II & III
Bijdrage: € 32.513,Fase II van het Edu-Key project was gericht op het verschaffen van onderwijs en de daarbij
benodigde voorzieningen in het algemeen. Bij fase III ligt de nadruk voornamelijk op een verbetering
van de lesmethodes.
Kleuterscholen
Met name voor de veraf gelegen gebieden zijn er zes kleuterscholen opgericht waar inmiddels 120
kinderen heen gaan. Hier worden zij voorbereid op de lesmethodes op de basisschool. O.a. door
samen te zingen wordt het leerproces interessanter en aantrekkelijker gemaakt.
Fietsplan
Dit jaar hebben wij aan 50 meisjes uit arme gezinnen die bovendien afgelegen wonen een fiets
beschikbaar gesteld zodat ze naar school konden. Dit om vroegtijdige schooluitval te voorkomen.
Het totale aantal fietsen met dit doel bedraagt inmiddels 362.
Hostels
Om hun studie te kunnen voortzetten, verblijven 87 studenten in een van de zes hostels die wij
hebben opgericht. Daarnaast begeleiden we 94 meisjes die in een pleeggezin zijn ondergebracht om
dichter bij school te wonen.
Balpanchayat
In vier dorpen zijn oriëntatiebijeenkomsten gehouden. Hierin proberen wij de mensen bewust te
maken van de rechten van kinderen en hun eigen invloed en verantwoordelijkheid op dit gebied. Hier
is nog een schone taak voor ons weggelegd.
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Voorleesproject RttS (“Reading to the Smallest”)
In vier dorpen hebben 48 ouders met 68 kinderen de RttS-bijeenkomsten bezocht. We hebben
gemerkt dat meer moeders dan vaders de bijeenkomsten hebben bijgewoond. Zij hebben positief
gereageerd op het project en de suggestie gegeven om in het bijzonder verhalen te vertellen over
dieren en dingen die de kinderen in hun omgeving tegenkomen.
Seksegelijkheid: gemengd sporten
Omdat gelijkheid tussen jongens en meisjes nog verre van vanzelfsprekend is, zijn we dit jaar
gestart met het organiseren van gemengde sportactiviteiten. Voormalig judoka Ageeth Bakker uit
Nederland heeft ons geholpen met de basisbeginselen van judo en korfbal. De reacties op haar
aanwezigheid waren hartverwarmend. Ook voor ons was het een interessant leerproces.
Filosofie voor kinderen
Dit pilootproject is erop gericht kinderen te helpen logisch te leren nadenken door het stellen van
vragen. De interactie met de studenten verliep tijdens de lessen op een hele natuurlijk manier. Zij
leren dat je onderwerpen op verschillende manieren kunt benaderen en dat iedereen voor z’n eigen
mening mag uitkomen.
Kwaliteitsproject voor onderwijzers
In dit project leren wij de onderwijzers om de lessen interessanter en informatiever voor de leerlingen
te maken, zodat zij de lesstof beter begrijpen.
Seksegelijkheid in Curi-O-City Centres
In deze NEMO-achtige centra zijn nu ook tentoonstellingen ingericht om de
gendergelijkheid onder de aandacht te brengen. Zo hebben ca. 150
studenten van 11 scholen meegedaan aan een posterwedstrijd die over
verschillende onderwerpen mocht gaan, zoals onderwijs, gezondheid en
hygiëne en uiteraard ook seksegelijkheid.
Project ter stimulering van onderwijs voor meisjes
Drie meisjes die aan de universiteit studeren hebben scholen in de omgeving bezocht om andere
meisjes voor een vervolgopleiding te motiveren. In interactieve sessies konden de kinderen vragen
stellen en eventuele problemen bespreken.

Gezondheidsprogramma voor vrouwen
Bijdrage € 22.721,Het gezondheidsprogramma voor vrouwen is in de laatste fase aanbeland. De motivatie om
preventieve maatregelen te nemen is hoog. De gezondheidswerkers hebben duidelijk aanzien in de
dorpen en hun aanbevelingen worden van harte opgevolgd. Zo zijn bijvoorbeeld in het gebied
Arogyapravartikas 256 vrouwen als groepsleider aangesteld. Zij informeren hun dorpsgenoten over
een goede hygiëne en andere preventieve gezondheidsmaatregelen, zoals het belang van goede
voeding.
Leerervaring:
Wij hebben geleerd dat de bezoeken die wij aan de deelnemers brengen, motiverend werken.
Hierdoor krijgen zij het gevoel een werkelijke bijdrage te leveren aan het algehele
gezondheidsniveau in hun dorp.
Toekomstplan:
Het selecteren en opleiden van zgn. ‘barefoot doctors’. Barefoot doctors zijn dames die een
basisopleiding gezondheidszorg hebben gevolgd en eenvoudige medische handelingen kunnen
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verrichten. Daarmee kunnen ze ook in een eigen inkomen voorzien. Het streven is om na een
opleiding per dorp één barefoot doctor aan te stellen.
Graanbank (onderdeel van het
gezondheidsproject)
Het graanbankproject is opgezet om de arme
boeren uit het gebied Jalihal te ondersteunen.
Door het lenen van graan in plaats van geld zijn zij
minder of zelfs niet afhankelijk van lokale
geldschieters die vaak exorbitant hoge
rentepercentages rekenen.
Het project is aanvankelijk in vijf dorpen gestart.
Een speciale commissie selecteert de boeren die
in aanmerking komen voor een partij van 100 kg
graan en ziet toe op een correct verloop op de
distributie. Het plan is de graanbank in 2010
verder uit te breiden naar andere dorpen.

Moestuinproject
Bijdrage: € 10.462
Het moestuinproject draagt in hoge mate bij tot het succes van het gezondheidsproject. Er wordt
informatie gegeven opdat de mensen hun familie een afwisselend en gezond menu kunnen
voorschotelen. In totaal zijn er 125 groentetuintjes aangelegd, waarvan de oogst inmiddels gestart is.
Helaas zijn er door de overstroming in oktober 35
tuintjes voor twee maanden onbruikbaar geweest,
maar deze zijn inmiddels hersteld.
De instructielessen om van de groente een
gezonde maaltijd te maken, werden centraal in de
Jalihal Campus gehouden. Door
transportproblemen konden echter maar 78
mensen deelnemen. Om die reden hebben wij
besloten deze lessen voortaan decentraal te
houden, zodat meer mensen de lessen kunnen
volgen.
Wij willen het moestuinproject in de toekomst
uitbreiden met nog 75 groentetuintjes.

Landbouwschool voor boeren, Jalihal
Bijdrage € 12.800,Het idee achter de agri-school is jonge boerinnen te leren hun producten zo goed mogelijk te
verbouwen. De mensen, onder wie veel vrouwen, hebben zich diverse landbouwtechnieken eigen
gemaakt.
De school heeft nette, goed uitgeruste klaslokalen voorzien van video- en DVD-spelers om
documentaires van landbouwdeskundigen te laten zien. Er zijn ca. 80 verschillende films
beschikbaar om de onderwerpen die aan de orde komen zo duidelijk mogelijk toe te lichten. Er is
een syllabus ontwikkeld door twee gepensioneerde landbouwwetenschappers. Inmiddels hebben
210 volwassenen en 64 kinderen de lessen gevolgd. Daarnaast hebben de cursisten plekken
bezocht waar innovatieve landbouwmethodes in de praktijk worden gebracht.
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Er is ook aandacht besteed aan het inspelen op de
weersomstandigheden en -voorspellingen om bijvoorbeeld
het beste moment voor beregenen en het bestrijden van
insecten te kiezen.
Er is vier hectare land beschikbaar als proeftuin voor de
verschillende landbouw- en irrigatietechnieken,
oogstmethoden, compostering, etc. Ook zijn er diverse
bewaarmethoden van het voedsel gedemonstreerd.

Licht op zonne-energie
Bijdrage: € 1.152,Dankzij het door Yojana gesteunde zonne-energieproject hebben de dorpelingen in Jalihal nu iedere
avond licht. Dit is een grote vooruitgang. De overheid en een aantal andere dorpen hebben serieuze
belangstelling getoond voor dit project, mede ook door de media-aandacht die het gekregen heeft.

Conservenfabriek
Bijdrage: € 10.705,De in 2009 opgestarte conservenfabriek draagt bij aan het inkomen
van de agrarische bevolking en zorgt er tevens voor dat de mensen
meer groente en fruit eten. Het heeft wat voeten in de aarde gehad
om alle formaliteiten af te wikkelen en de fabriek op te starten, maar
nu draait de productie naar behoren.
Het plan is de productie stap voor stap uit te breiden, zowel qua
hoeveelheid als assortiment. We hebben een marketingplan
ontwikkeld om per regio een distributeur van de conserven aan te
stellen.
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Partner BREADS
BREADS is de afdeling van de Salesianen van Don Bosco die de ontwikkelingsactiviteiten
coördineert. De relatie met deze partner dateert al uit 1990.

Programma voor straatkinderen en kindarbeiders in Davangere
Bijdrage € 5.955,Breads Davangere bevrijdde 88 kindarbeiders en
heeft ze geplaatst in de overbruggingsklassen waarna
de kinderen weer aansluiting kunnen vinden met het
reguliere onderwijs. Daarnaast konden we 148
kinderen van de straat halen en thuis terug of in
opvangcentra plaatsen.
We hebben nu in totaal 1420 kinderen kunnen
motiveren om naar school te gaan. Dat waren
kindarbeiders of kinderen die de school vroegtijdig
hadden verlaten. We hebben dit resultaat kunnen
bereiken met onze overbruggingsklassen, met onze
programma’s in de dorpen en met de bijlesklassen.
We betrekken de gemeenschap zoveel mogelijk bij onze activiteiten die moeten leiden tot minder
kindarbeiders en minder vroegtijdige schoolverlaters. We hebben groepen ouders samengebracht in
kinderrechten comités; en in groepen die zich bezig houden met onderwijsverbetering. Deze
groepen hebben een belangrijke rol gespeeld bij het uitdragen en beschermen van kinderrechten.
Voor de leden hebben we regelmatig cursussen georganiseerd. Daardoor zijn de mensen goed
toegerust om hun taken uit te voeren.
Kinderrechten clubs op scholen
De ontwikkeling van de kinderrechten clubs is dit jaar heel succesvol geweest. Vanuit deze clubs
komen kinderen op voor hun basale rechten. Het belangrijkste is natuurlijk het recht om naar school
te gaan en niet te hoeven werken. We hebben veel tijd en aandacht gestoken in het trainen en
begeleiden van deze kinderen. Er zijn nu 78 groepen met 1178 leden. Het succes van onze clubs is
voor de deelstaat regering van Karnataka reden geweest om eindelijk het initiatief te nemen tot het
vormen van deze clubs in alle scholen in de staat.
In de clubs bespreken de kinderen allerlei problemen en stellen ze vaak oplossingen voor. Zes van
die onderwerpen hebben we doorgestuurd naar het lokale bestuur.
Succes bij de high school examens
Dit jaar namen 22 van onze kinderen deel aan het high school ( tiende klas) examen. Tien slaagden.
Dat is wat meer dan gemiddeld in de deelstaat. We vinden dat opmerkelijk omdat onze kinderen ooit
allemaal kindarbeider waren en via onze overbruggingsklassen uiteindelijk weer naar school konden.
“Fit Institution”
BREADS Davangere is door de deelstaatregering op de lijst van erkende kinderzorg instituten
opgenomen. Dat vinden we een belangrijke stap. Natuurlijk zullen we alles in het werk stellen om
onze verantwoordelijkheden tegenover de kinderen waar te maken.
Problemen
• Ondanks onze jarenlange pogingen om kinderarbeid te voorkomen moeten we een toenemend
aantal straatkinderen en kindarbeiders vaststellen. De verantwoordelijke overheden in
Davangere doen geen enkele moeite om die kinderen uit hun situatie te bevrijden en ze te
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plaatsen in één van de instituten waar ze opgevangen kunnen worden en aan hun toekomst
kunnen werken.
• Het is ons bij lang niet alle ouders gelukt om ze te motiveren hun kinderen naar school te
sturen. Ze willen of kunnen hun levensstijl niet veranderen.
• We willen onze kinderen zover mogelijk op weg helpen. Daarom hebben we dit jaar twee
studenten ingeschreven op een college. Helaas konden ze niet wennen aan de situatie en de
strikte discipline daar. Van de kinderen die na de overbruggingsklassen naar de lagere school
gingen hebben zes het er, ondanks onze intensieve begeleiding, niet volgehouden.
• Een ander probleem is de migratie van de ouders op zoek naar beter werk. Ze nemen hun
kinderen mee en dat betekent vaak een einde aan hun schoolloopbaan.
Toekomstplannen
• We willen 4000 kinderen op 5 overheidsscholen kennis laten maken met de rechten van
het kind en op die scholen ook kinderrechten clubs oprichten en begeleiden.
• We willen tenminste honderd ex-kindarbeiders toelaten in onze hostels om ze na een jaar
training weer in te laten stromen in het reguliere onderwijs.
• We zullen 3 meerdaagse bijeenkomsten organiseren voor college studenten. Daarbij
besteden we vooral aandacht aan beroepskeuze. Daarnaast zullen we de deelnemers
extra training in het spreken van Engels geven.
• Er zijn nu ruim 1000 kinderen die deel hebben genomen aan onze hostel
overbruggingsklassen. Die blijven we actief volgen en steunen.
• Voor 200 high school studenten zullen we een zomerkamp organiseren om ze te motiveren
verder te leren.
• Regelmatig organiseren we bijeenkomsten met oud leerlingen.
• Oprichten en begeleiden van een task force onderwijs in 5 plaatsen.
• Training van tien al bestaande task forces onderwijs.
• Bijlessen voor 1500 kinderen in 20 dorpen.
• Training aan 500 vouwen via zelfhulp groepen.

Rehabilitatie en bescherming van kindarbeiders in Hospet
Bijdrage: € 31.901,In Hospet vangen we kindarbeiders op. Een deel van hen werkte onder verschrikkelijke
omstandigheden in de open ijzermijnen. De belangrijkste ontwikkelingen dit jaar waren:
Redding en rehabilitatie van kindarbeiders en
straatkinderen
Het project brengt 75 kindarbeiders onder in twee centra.
Deze kinderen volgen allemaal overbruggende
onderwijsprogramma’s (ondersteunend onderwijs) dat hun in
staat stelt om toegelaten te worden tot het reguliere onderwijs.
Door onze aanwezigheid op straat konden we 93
straatkinderen redden. Deze kinderen werden teruggebracht
naar hun ouderlijk huis.
Educatieve maatregelen om kinderarbeid te voorkomen
Tentscholen (Camp/Tent schools)
Tentscholen zijn gestart met als doel om kinderarbeid in mijnbouwgebieden tegen te gaan. Kinderen
werkten gewoonlijk in de open mijnen samen met hun ouders. Het project mobiliseert deze kinderen
en startte vier tentscholen. Deze tentscholen staan in het mijnbouwgebied. Het zijn tijdelijke bamboo
hutjes. De kinderen, 676 in totaal, werden ingeschreven gedurende het jaar 2009. Van deze
kinderen werden 145 toegelaten tot het reguliere onderwijs. Ongeveer 361 kinderen zetten hun
studie nog steeds voort in deze tentscholen. De gemiddelde aanwezigheid in een tentschool is
tussen de 40 en de 45 kinderen.
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Overbruggend onderwijsprogramma (Bridge School)
Deze school is ook bedoeld voor voortijdige schoolverlaters. Zij krijgen een jaar lang intensieve
begeleiding om ze voor te bereiden op het reguliere onderwijs. De kindarbeiders en voortijdige
schoolverlaters, 75 in totaal, werden toegelaten in de twee centra: Snehalaya en Makkala mane.
Daar zetten ze hun overbruggende onderwijsprogramma’s voort. Naast de reguliere schoolvakken
bieden we een volledig ontwikkelingsplan voor de kinderen.
In Snehalaya hebben we dit jaar met steun van Yojana een bron kunnen slaan en een nieuwe
keuken kunnen aanleggen.
Aanvullend onderwijs in dorpen
Dit is ook een preventieve maatregel om het aantal
voortijdige schoolverlaters en kindarbeid te
reduceren. Het aanvullende onderwijs wordt in
diverse dorpen met de hulp van maatschappelijk
werkers begeleid. Lessen worden in de avond
gehouden en studenten krijgen speciale begeleiding
voor de moeilijkere vakken. Ook dit motiveert hen
om regulier onderwijs te volgen. Dit jaar konden we
375 kinderen bereiken door dit aanvullende
onderwijsprogramma.
Bevordering van kinderparticipatie
Kinderrechtenclubs (Child Right Clubs)
De kinderrechtenclub is één van de belangrijkste modellen om te verzekeren dat kinderen kunnen
werken aan hun ontwikkeling. De CRC’s zijn actief op verschillende terreinen die belangrijk zijn voor
kinderen. Dat varieert van het verbeteren van het onderwijs tot het promoten van kinderrechten door
collectieve acties. Dit jaar heeft het project 25 kinderrechtenclubs in diverse scholen vormgegeven.
Ongeveer 305 kinderen zijn lid van deze clubs, 135 jongens en 170 meisjes.
Zelfhulpgroepen (Self Help Groups)
De zelfhulpgroepen spelen een belangrijke rol in de ontwikkeling van de gemeenschap. De leden
van de zelfhulpgroepen zijn ook betrokken in de promotie van onderwijs, preventie van kinderarbeid
en voortijdige schoolverlaters. Het project heeft 21 nieuwe zelfhulpgroepen gevormd en het belang
onderstreept van diverse trainingen om de capaciteit van de groep en de leden te vergoten.
Schoolontwikkeling en controle committee (SDMC (School Development and Monitoring
Committee):
Het project ging door met het versterken van de schoolontwikkeling en controle comités. Ze zorgden
ervoor dat de leden initiatieven konden nemen om de schoolomgeving te verbeteren.
Voorvechtersgroepen (Task Force Committees)
Voorvechtersgroepen zijn gevormd om waakzaam te zijn tegen kinderarbeid en mensen die
gruweldaden hebben gepleegd tegen kinderen en daar tegen op te treden. Deze groepen hebben
publieke betogingen met als doel het vergoten van het bewustzijn, het bevorderen van hygienische
maatregelen, het toezicht houden op scholen en huisbezoeken, enzovoorts georganiseerd. Dertien
voorvechtersgroepen zijn dit jaar in dit project gevormd.
Een aantal opvallende gevolgen van het project:
• Kinderen die het overbruggende onderwijsprogramma (Bridge course) volgden zijn op
sociaal en cultureel niveau gegroeid. Er is veel plezier en saamhorigheid onder hen.
• Initiatieven en toezeggingen van het leidinggevend personeel namen toe op diverse
gebieden.
• Het is opmerkelijk hoe de betrokkenheid en verantwoordelijkheid bij kinderen in het
reguliere onderwijs groeide.
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• Er is veel betrokkenheid en sociaal besef vanuit de zelfhulpgroepen (Self Help Groups)
• De aanwezigheid en betrokkenheid van de ouders van de overbruggend
onderwijsprogramma (Bridge course) kinderen zijn erg verbeterd.
De problemen waarmee we te maken hebben:
• Vaak komt het Schoolontwikkeling- en Controle Comité (SDMC) een hoop verzet tegen bij
de schoolautoriteiten. Zij zijn bang dat het misbruik en de slechte systemen aan het licht
komen.
• De kinderen die regulier onderwijs volgden zijn niet voldoende begeleid door de
gezinsvervangende tehuizen van de regering, daardoor zijn een aantal van hen gestopt
met school.
• Diverse illegale mijnen zijn gesloten en de ouders zijn verhuisd naar andere plaatsen op
zoek naar werk. Hun kinderen hebben de tentscholen verlaten.
Toekomstplannen
• Het voortzetten van het overbruggend onderwijsprogramma (Bridge course) voor ongeveer
70 tot 80 kinderen.
• Het voortzetten van het aanvullend onderwijs en proberen om in het komende jaar 300
kinderen daarmee te bereiken.
• Het bereiken van 1500 mensen door programma’s die het gemeenschapbesef willen
vergroten.
• Het weer toelaten van tenminste 35 voortijdige schoolverlaters in het reguliere onderwijs.
• Het voorzetten van de vier tentscholen en proberen 600 kindarbeiders te bereiken en het
belang van ondersteunend onderwijs te onderstrepen.
• Het vormen van 10 nieuwe voorvechtergroepen en 15 nieuwe kinderrechtenclubs.
• Het uitbreiden van de interventieprojecten tot 5 dorpen meer, zodat het totaal op 35 dorpen
in het komende jaar komt te staan.
• Het opstarten van een bureau dat vermiste kinderen opspoort (Missing Child Search
Bureau).
• Het opstarten van ‘home link’ programma’s.
• Het versterken van groepen/werk die/dat in staat zijn/is druk uit te oefenen op de
besluitvorming op regeringsniveau.

Don Bosco kindarbeiders en voortijdig schoolverlaters project in Mysore
Bijdrage: € 4.632,De hoogtepunten van het project:
Redding van straatkinderen en werkende kinderen
Dit jaar redde het project 30 kinderen van de straat. Alle kinderen werden teruggebracht naar hun
ouderlijk huis.
Onderwijs ontwikkeling
Eén van de opmerkelijke prestaties van het project was de introductie van gewone schoolklassen
voor kindarbeiders en voortijdig schoolverlaters. Bijna 375 kinderen wonen deze klassen bij en hun
aanwezigheidspercentage is meer dan 90 procent.
Financiële educatie door zuinigheid en sparen
Om het belang van zuinigheid en sparen onder de kinderen te benadrukken, heeft het project het
concept van een kinderbank uitgewerkt.
De kinderen worden aangemoedigd om een klein bedrag te sparen en dit op de bank te storten. Het
bedrag van Rs.80, 000.00 (tachtigduizend) is gestort op de bank door dagelijkse bijdrages van de
werkende kinderen gedurende één jaar.
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Veranderingen opgemerkt onder de kinderen
De kinderen komen met regelmaat naar school en de andere programma’s van het project. Zij zijn
behulpzamer en leergieriger geworden.
• De kinderen zijn in staat om serieuze discussies te beginnen en leveren waardevolle
bijdrages aan de discussies.
• De kinderen nemen zelf het initiatief om anderen, die geen onderdeel uitmaken van het
programma, mee te nemen.
• De kinderen beginnen hun problemen te delen met leidinggevend personeel en de leraren.
• De kinderen worden kalmer, toleranter en meer respectvol naar ouderen.
Impact op de gemeenschap
Het benadrukken van de noodzaak om deze kinderen te helpen heeft een grote impact gehad op
hun gemeenschappen. Dat komt naar voren door de belangstelling van ouders en leiders in de
gemeenschap om vergaderingen bij te wonen en de programma’s te ondersteunen. Er komt nieuwe
hoop in de gemeenschappen nu voor hun kinderen gezorgd wordt.
•
•
•
•

Er is een grotere betrokkenheid en medewerking van de leiders in de gemeenschap.
Leerkrachten hebben meer kennis en zelfvertrouwen vergaard.
De kinderen en hun ouders realiseren dat het sparen bij een bank in hun voordeel is.
De houding van de ouders is veranderd. Zij sturen hun kinderen met regelmaat naar school
en nemen het initiatief om meer kinderen naar de projecten te sturen.
• Moeders besteden meer aandacht aan het welbehagen van hun kinderen.
Bewustzijn en betrokkenheid van de grotere gemeenschap
We krijgen veel medewerking van de departementen van de regering, politie en
onderwijsinstellingen. Onze openbare programma’s worden gefinancierd door diverse
vrijwilligersorganisaties. De regering is bereid om de Free Child Helpline (1098) aan ons over te
dragen, hetgeen is goedgekeurd voor het Mysore district.
De problemen

Financiële problemen
De financiering van het project is gedurende het project een groot probleem gebleken. Het is moeilijk
om de programma’s en de lonen van personeel op tijd te betalen.
Gebrek aan overeenstemming in de waarden
Het is niet gemakkelijk om “met de gemeenschap als uitgangspunt” programma’s draaiende te
houden als verscheidene verkeerde prioriteiten en waarden spelen in de gemeenschap.
Gebrek aan infrastructuur
We zijn nog steeds bezig om een accommodatie te vinden met voldoende ruimte om de
programma’s onder te brengen en te coördineren.
Problemen met het vinden van geschikt personeel
Het is niet gemakkelijk om personeel voor de programma’s te vinden die dienstverlening hoog in het
vaandel hebben staan. We zijn ook niet in de positie om ervaren en gekwalificeerd personeel aan te
nemen door onze lage salarisschaal.
Toekomstplannen
We zien het Mysore project als een “met de gemeenschap als uitgangspunt” project ten behoeve
van kinderen. Op dit moment ligt de nadruk op kindarbeiders en voortijdig schoolverlaters.
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De Child Line Foundation India heeft besloten om het aantal kinderhulplijnen uit te breiden met vijf
(24 uurs telefoonlijn). De kinderhulplijnen zijn bedoeld voor kwetsbare kinderen in de vijf districten
van Karnataka, inclusief het Mysore district. In alle waarschijnlijkheid zullen wij gevraagd worden om
dit project in Mysore op ons te nemen.
Zodoende kan onze toekomstige interventie in Mysore op de volgende wijze samengevat worden.
•
•
•
•

Een hulplijn voor kwetsbare kinderen in het Mysore district.
Het bereiken van kindarbeiders en voortijdig schoolverlaters.
Kinderrechten- en mensenrechtenclubs en een kinderparlement.
Overbruggend onderwijsprogramma voor degenen die kunnen lezen met als doel het
volgen van regulier onderwijs.
• Ambachtsonderwijs en gegarandeerd werk na vaardigheidstraining.
• Netwerken met al bestaande Don Bosco centra en andere centra voor educatie en training.

De Bosco projecten in getallen
Davangere Project
Indicatoren

Voormalige kindarbeiders die nu voorbereid worden op
onderwijs.
Kinderen bevrijd uit kinderarbeid

Aantallen
2008

2009

106

88

3

Kinderen die onderwijssteun ontvangen om daarna weer
naar school te kunnen gaan

980

1420

Nieuw gestarte kinderrechten clubs op scholen

24

8

Aantal kinderen dat lid is van kinderrechten club

360

120

Aanvullend onderwijsprogramma

In 25 dorpen and
5 slums in 7
gemeenten

Aantal kinderen dat aanvullend onderwijs krijgt

1985

1735

Aantal kinderen dat weer is opgenomen in het reguliere
onderwijs

111

83

Aantal task forces om kinderarbeid te voorkomen

13

Aantal leden van deze task forces

221

Bewustwordingsprogramma’s over kinderarbeid

1325

Training of SDMC and Gram Panchayat

209 deelnemers

Jeugd trainingen

283 deelnemers

Training over Juvenile Justice Act aan overheidsofficials

320 deelnemers

Training aan Politie Officials over Juvenile Justice Act

170 deelnemers

Vakantie kampen in 13 dorpen

840 kinderen
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Mysore Project
Indicatoren

Aantallen

Kinderen bevrijd van kinderarbeid

32

Kinderen die onderwijssteun ontvangen in eigen centra om
daarna weer naar school te kunnen gaan

320

Door kinderen gespaarde bedragen (in de periode van 5
maanden)

Rs. 25393

Aantal kinderen dat weer is opgenomen in het reguliere
onderwijs

12

Dorpsraden gezondheidszorg
Bijeenkomst sociale knelpunten

16 councils
60 deelnemers

Hospet Project
Indicatoren

Aantallen

Aantal kinderen dat ingestroomd is in het normale onderwijs

30

Aantal kinderen dat beroepsopleiding voltooid heeft

67

Aantal kinderen dat beroepsopleiding volgt

110

Aantal kinderen dat gehuisvest is in het hostel gedurende het
jaar

95

Per 1 januari 2009 in het hostel

45

Kinderen in het opvangcentrum voor voormalige
kindarbeiders
Aantal zelfhulpgroepen voor vrouwen
Aantal vrouwen dat deelneemt aan zelfhulpgroepen
Aantal kinderen dat door de kamp scholen gemotiveerd kon
worden om naar school te gaan
Aantal kinderen dat aanvullend onderwijs ontvangen heeft
Aantal task forces om kinderarbeid te voorkomen
Leden van deze task forces
Ouderbijeenkomsten
Voorlichtingsbijeenkomsten gezondheid en aantal
deelnemers

150 ( Yojana steun-70)
241 (Yojana 112)
3650 (Yojana 1680)
820
600 (Yojana 366)
15 (Yojana 9)
393 ( Yojana 234 )
9
7- 390 deelnemers
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Plannen voor de toekomst
Yojana wil zich meer gaan profileren als organisatie die samen met de partners nieuwe methoden
van aanpak uitdenkt en uitvoert. Na evaluatie van de innovatieve methoden kunnen grotere
organisaties worden geïnteresseerd. Belangrijk zijn de opgebouwde expertise en de mogelijkheid om
veel tijd te investeren zonder dat hier kosten aan verbonden zijn.
Dit jaar willen we vijf ondernemers aan onze lijst steunpilaren toevoegen. Dat zijn ondernemers die
de steun aan onze Yojana projecten als onderdeel van Maatschappelijk verantwoord Ondernemen
willen zien.
We moeten krachtige pogingen ondernemen om nieuwe bestuursleden te vinden.
Ten aanzien van de projecten nemen we ons het volgende voor:

EDU-Key
Yojana wil het project EDU-Key voortzetten de nadruk zal liggen op bevordering van de
onderwijskwaliteit en in toenemende mate op de gender gelijkheid. De partners zullen de
samenwerking met de leerkrachten in de projectgebieden verder ontwikkelen.
We onderzoeken de mogelijkheid om tot nieuwe trainingen over interactieve onderwijsmethoden te
komen. Yojana zal, na het geslaagde experiment in Kerwadi, ook het starten van nieuwe
voorleesgroepen voor de kleinsten stimuleren.
We zullen nieuwe activiteiten om de denkknop op “AAN” te krijgen ontwikkelen zoals filosofie voor
kinderen.

Curi-O-City centra
Van de Curi-O-City centra verwachten we dat ze bij zullen dragen aan toenemende leergierigheid bij
de kinderen en een grotere onderwijsbetrokkenheid bij hun ouders en de leerkrachten. Samen met
de partners zullen we programma’s ontwikkelen om het enthousiasme van de bezoekers ook te
kunnen vertalen naar meer begrip voor een gelijke behandeling van meisjes en jongens. Samen met
het programma EDU-Key zullen de centra een centrum zijn voor deze nieuwe aanpak.

Kinderarbeid
Met de partner Bosco werken we al samen bij het rehabiliteren van kindarbeiders. Dat gebeurt in de
opvangcentra in Davangere en Hospet. Met die opvangcentra wil Yojana voorlopig doorgaan. Per
jaar zullen 170 kinderen een kans op onderwijs krijgen.
De afgelopen jaren is pas duidelijk geworden hoeveel kindarbeiders er in de open ijzermijnen van
Hospet werken. Het probleem is enorm omdat het om ruim honderdduizend kinderen gaat en zeer
gecompliceerd omdat de kinderen met hun ouders heel mobiel zijn en afkomstig zijn uit heel veel
dorpen uit de wijde omgeving. Onze partner zoekt naarstig naar andere betrouwbare NGO’s om mee
samen te werken, maar heeft op dat gebied nog niet veel positiefs kunnen melden. Duidelijk is dat
bewustwordingscampagnes en opvang van kinderen nodig zullen blijven. Naar schatting zal het
tweeduizend kinderen zicht op een toekomst bieden.
Wij zijn niet tevreden over de opvang van de kinderen na de overbruggingsklassen. Dat gebeurt
meestal in overheids- of private hostels. Met de partners willen we bezien of opvang in dorpshostels,
zoals dat bij YPS gebeurt, ook tot de mogelijkheden behoort.
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Vrouwen en meisjes
Steeds meer wordt duidelijk dat de positie van meisjes en vrouwen op het platteland heel beroerd is.
De verhouding meisjes jongens van nul tot zes jaar, die slechts 820: 1000 is spreekt boekdelen.
Adolescente meisjes zien enorm tegen hun toekomst op als ze binnen de schoonfamilie moeten
leven, maar voelen zich compleet machteloos om daar wat aan te doen. Met de partners SEDT en
YPS is dit jaar heel veel gecommuniceerd over een goede aanpak. Van de noodzaak zijn zij volledig
overtuigd. We zullen een project starten waarbij het Curi-O-City centrum als uitvalsbasis zal dienen
voor de Change Makers. Ook het programma EDU-Key zal een belangrijke rol spelen. We hopen via
de jeugd een begin te kunnen maken met een aanpak van dit immense probleem. We hebben in
2009 een flinke aanzet tot stand gebracht. Deze activiteiten zullen we nog enige jaren moeten
volhouden.

Fruitverwerkingsbedrijf
Er is een beroep op Yojana gedaan om in 2010 nieuwe machines en werkkapitaal te verstrekken
voor de conservenfabriek. Dat verzoek is in onderzoek en kan alleen worden gehonoreerd als we
een financier vinden.

Gezondheidszorg
Het project ter verbetering van de gezondheid van de bevolking in het Jalihal gebied heeft een
innovatief karakter. Veel komt neer op de vrouwen in het gebied. In 2009 is veel aandacht besteed
aan de voorlichting van de moeders. Dit project zal onze steun nog zeker een jaar nodig hebben.
YPS zal een flink aantal van de dorpswerksters opleiden tot eerstelijns gezondheidswerksters. Ze
kunnen dan met hun werkzaamheden in hun eigen levensbehoefte voorzien.
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Begroting 2010 - 2012
2010
Giften eenmalig
Toezeggingen en giften
langlopend*
Actie (sponsor toer)

2011

2012

100.000

80.000

70.000

75.000

75.000

75.000

1.000

1.000

1.000

Uitgaven tbv doelstellingen
BREADS rehabilitatie
kindarbeiders

10.000

10.000

10.000

Aanpak kinderarbeid in de
ijzermijnen

10.000

10.000

10.000

5.000

5.000

5.000

EDU-Key III (SEDT)

45.000

35.000

25.000

EDU-Key III (YPS)

43.000

35.000

25.000

Gezondheidsproject

18.600

13.800

0

Groenteproject

11.200

5.600

0

7.200

0

0

12.600

0

0

Inkomens genererende
projecten

4.100

4.100

4.100

Eenmalige projecten

6.800

15.000

19.500

0

20.000

45.000

Voorlichting

1.500

1.500

1.500

Bestuurskosten

1.000

1.000

1.000

176.000

156.000

146.000

Straatkinderen Mysore

Agriculture-onderwijs
Grainbank

Nieuwe projecten

Totaal
Surplus/tekort ***)

0

0

0

***) In 2010 zijn een aantal langlopende verplichtingen in beginsel afgelopen of in een afbouwfase. (Edu-Key; discovery
centra; gezondheidsproject; moestuinen) Er blijft ook dan in de projectgebieden veel te doen. Het bestuur van Yojana heeft
besloten om nu nog geen nieuwe verplichtingen aan te gaan voor we goed in beeld hebben of de eerder gesteunde
activiteiten voortgezette steun behoeven.
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Financiën
Bestuursvergoeding
De bestuursleden ontvangen geen vaste onkostenvergoeding. Voor zover zij de aan de functie
verbonden kosten niet voor eigen rekening hebben genomen staan deze verantwoord in het
financiële verslag, onderdeel Vrienden van Yojana.

Toelichting op de financiële jaarstukken
a. kosten en Vrienden van Yojana
De kosten welke door Yojana worden gemaakt komen ten laste van het fonds Vrienden van
Yojana. De inkomsten in dat fonds zijn de interest op de banksaldi welke Yojana aanhoudt om
een half jaar continuïteit te kunnen garanderen en giften die we ontvangen om kosten te
betalen. Aan de hand van de voor het komende jaar geplande acties stelt het bestuur jaarlijks
het plafond van het fonds vrienden van Yojana vast. Het meerdere valt vrij ten behoeve van de
vrij voor projecten besteedbare middelen.
b. De kosten op de fondswervende activiteit Yojanatoer komen rechtstreeks in mindering op de
opbrengst. De totaal kosten eigen fondsenwerving bedroegen in 2009 0,5% van de geworven
fondsen. Alle giften aan Yojana komen zonder inhouding van kosten aan de projecten ten
goede.
c. vrij besteedbare middelen/eigen vermogen
Yojana accepteert projecten als die in overeenstemming zijn met de doelstellingen en als we
voldoende zekerheid hebben over de mogelijkheid tot financiering. Voor langlopende projecten
is deze zekerheid meestal gebaseerd op toezeggingen van donoren.
Eenmalige projecten komen in aanmerking als we een donor kunnen vinden of als er voldoende
vrij besteedbare middelen zijn. De vrij besteedbare middelen zijn als volgt bepaald: liquide
middelen + 75% van de toegezegde donaties – de vastgelegde projectverplichtingen – 50.000
als continuïteitsreserve + het eventuele saldo uit het fonds Vrienden van Yojana.
Van de toegezegde donaties betrekken we tot 75% in de berekeningen omdat het voorkomt dat
de toezegging niet wordt of kan worden nagekomen.
Yojana streeft geen vermogensvorming na.

Financiële risico’s
Yojana conformeert zich aan de Richtlijn Reserve Goede Doelen van het VFI.
De financiële risico’s zijn:
• De algehele economische situatie in Nederland waardoor toezeggingen eind 2009 al niet of
vertraagd werden nagekomen.
• Het aandeel van de inkomsten waarop we middels toezeggingen kunnen rekenen is ca. 30%
van de totale inkomsten
• Yojana is voor de fondsenwerving te zeer afhankelijk van één bestuurslid.
• De financiële risico’s bij de partners worden door de intensieve afstemming zoveel mogelijk
beperkt, maar ook daar kunnen zich onverwachte gebeurtenissen aandienen.
Yojana is in 2009 niet geconfronteerd met bijzondere kosten en/of opbrengsten.
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Ontvangen Giften 2009 Stichting Yojana

Scholen
De Springplank Huizen

12.165

St Sarkon, St. Jozefschool 't Zand

1.062

RK Jozefschool Venhuizen

3.066
16.293

Vermogensfondsen
Stichting Onamika Nieuw Vennep

5.000

Stichting Salomons Maarssen

4.500

Stichting Sierra Dordrecht

5.650

Marion Polak Stichting Hilversum

2.700

Stichting Grote Berg Eindhoven
Stichting Atficed, Alkmaar
Femi Foundation Baarn

250
4.500
10.000

St. Drie Dolfijnen, Amstelveen

2.800

Dr. Hofstee Stichting Alkmaar

11.000
46.400

Particuliere giften
Dhr/mw R-VL Heerhugowaard
Mw M, Hensbroek

100
1.148

Dhr /mw J-K, Heerhugowaard

10

Dhr//Mw. D, Castricum

50

LC De Steeg
Mw V, Spierdijk

250
65

Dhr./Mw W

100

Mw. O, Heerhugowaard

107

Dhr. K, Paphos

245

Dhr/mw K, Lutjewinkel

15

Dhr/mw R, Heerhugowaard

10

Mw B-M, Castricum

25

Mw. D, Amsterdam

100

Dhr/mw. L, Andijk

80
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Dhr/mw dB, Heerhugowaard

100

Dhr/mw B, Hensbroek

600

Mw vL, Heerhugowaard

100

Mw,R-B, Hensbroek

25

Mw. H-D, Heiloo

50

Dhr/mw S-vdW

100

Dhr/mw L-B Breda

150

Dhr/mw vL, Abcoude

250
3.680

Particuliere giften: akten
M.J. te W., Kudelstaart

100

P.N. van der G., Alkmaar

120

H.P. D., ‘t Zand

150
370

Part. Periodieke bijdragen (projectdeelnemers)
Alutherm Heerhugowaard
F.C. B., Heiloo

600
82

H. B., Oudorp NH

136

P.M. B., Noord Scharwoude

136

J.M. van B., Amstelveen

54

J. B., Oudkarspel

14

J. B. Breda

120

R. B., Bovenkarspel

143

R.J.P. B Haarlem

60

C.J.M. D., Bergen NH.

182

P.F. D.

480

G. F., Eelde

54

A. de G., Frankrijk

136

S. J., Alkmaar

300

A.H.M. van K., Heerhugowaard

300

E.M.E. K., Hoorn

180

C.M.A. K., Castricum.

125

J.N.M. K, Hoorn

240

G. de K., Alkmaar

900

J. L., Breda

148
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Y. M.- van D., Heerhugowaard

54

C.G. M, Obdam

163

A.T.C. M. Haarlem

160

J. O.,

300

R.J.M. de R., Egmond a/d Hoef

182

A.J.W. R., Meppel

400

Schreurs BV Haarlem

300

J. S., Hoorn

125

J. S., Anna Pulowna

82

C. T., Hensbroek

272

S. T. Gouda

360

H. T.,

27

M. V., Hoorn

136

H.B. de V., Limmen

109

J.M.M. W.-V., Heiloo

136

L.E. van Z., Arnhem

360

Mevr. C. Z., Amsterdam.

136
7.693

Opbrengst Yojana-tour (bruto)

2.539

Bedrijven
Rabobank Alkmaar
St. Syntens (relatiegeschenken voor Koppert Cress)
Youbedo

2.300
750
5

Komen Vastgoed Heerhugowaard

2.500

KPMG Amsterdam

1.471

Roto BV Uitgeest
Camping La Peyrugue Daglan Frankrijk

10.000
200

Oriental Seeds, Maasbree

5.000

Hollindia Internationaal Nieuwegein

5.000

Wereldwinkel Andijk
T. v.d. Plas BV Broek op Langedijk

300
5.650

NS Reizigersonderzoek

6

Koppert Cress Monster

25.000

Patrick Oud Holding BV Alkmaar

3.500
61.682
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Overheidsinstellingen
Gemeente Alkmaar

350

Gemeente Koggenland

300
650

Zusterorganisaties
Rotary Den Helder

2.500

Katholiek Vrouwengilde Heerhugowaard

148

Diaconie Ned Herv. Kerk Andijk/ Wervershoof

140

Cordaid
Diaconie Ned. Herv.Gem. Wervershoof
Zusters Augustinessen Alkmaar
NCDO Amsterdam
R.K. Vrouwengilde Oude Niedorp
St. Enkhuizen voor Ontwikkelingssamenwerking
St Castricum helpt Muttathara

19.636
1.000
10
2.500
94
8.000
11.000

St. Missiezending Hem

720

Werkgroep Zwaneveld Emmen

300
46.049

Totaal aan giften

185.356
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JAARREKENING 2009
STICHTING VOOR PROJECTHULP “YOJANA”
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BALANS PER 31 DECEMBER 2009

A c t i v a
2009

2008

Liquide middelen

166.742

162.136

Totaal activa

166.742

162.136

P a s s i v a
2009

Eigen vermogen
Besteedbaar vermogen
•
Bestemmingsreserve projecten
•
Fonds “Vrienden van Yojana”

Totaal passiva

163.673
3.069

2008

158.836
3.300
166.742

162.136

166.742

162.136
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2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER HET BOEKJAAR 2009

2009

2008

€

€

Fondsenwerving
Baten uit eigen fondsenwerving:
•
Projectdeelnemers
•
Giften
•
Opbrengst Yojana-tour

7.693
175.124
2.539

7.831
174.848
1.159

Totaal baten uit eigen fondsenwerving

185.356

183.838

2.809

3.353

188.165

187.191

64.478
728
1.323
2.512
9.541
22.902
4.632
22.721
10.462
5.413
12.800
75
10.705
6.014
7.077
1.152

49.526
15.237
1.424
2.678
9.249
18.450
4.428
6.008
19.792
11.549
1.617
1.323
19.224
952
30.984
3.862

182.535

196.303

Rentebaten
Totaal beschikbaar voor doelstelling
Besteed aan doelstelling
Structurele hulp:
•
Edu-Key, onderwijsprojecten
•
Discovery centra
•
Projecten voor vrouwen
•
Dreamland project voor leerkrachten en tehuizen
•
Rehabilitatie kindarbeiders
•
Project Kinderarbeid ijzermijnen
•
Straatkinderen Mysore
•
Kindertehuis Kamlapur
•
Gezondheidsproject Jalihal
•
Groenteproject
•
Bron voor tehuis Hospet
•
Metseltraining
•
Agrischool
•
Voorlezen kinderen
•
Food Processing Unit
•
Kantoorruimte Poona
•
Verpakkingsmachine melkfabriek
•
Diverse eenmalige projecten

Voorlichting / bewustmaking:
•
Druk- en verzendkosten

2009

2008

€

€

143

212

182.678

196.515

Werving baten
Kosten eigen fondsenwerving:
•
Kosten Yojana-tourdag
•
Overige kosten

416
465

463
327

Totaal kosten eigen fondsenwerving

881

790

183.559

197.305

Totaal besteed aan doelstelling

Totaal lasten
Resultaat

4.606

(10.114)

Saldo toegevoegd / onttrokken aan:
•
Bestemmingsreserve projecten
•
Fonds “Vrienden van Yojana”

4.837
(231)

(12.509)
2.395

4.606

(10.114)
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Eigen vermogen
Besteedbaar vermogen
Bestemmingsreserve
projecten
Stand 1 januari 2009
Saldo boekjaar

€
158.836
4.837

Stand 31 december 2009

163.673

Fonds“ Vrienden
van Yojana”
€
3.300
(231)
8

Bestemmingsreserve projecten
De bestemmingsreserve projecten dient ter dekking van projectuitgaven waarvoor niet voldoende
specifieke giften ontvangen zijn.
Fonds “Vrienden van Yojana”
Uit dit fonds worden de noodzakelijke kosten van de stichting betaald. Het fonds wordt gevoed
door de renteopbrengsten van de stichting en de specifiek voor dit doel bestemde giften. Het
verloop van het fonds is als volgt.
€
Stand 1 januari 2009

€
3.300

Bij: Rentebaten

2.809
______
6.109

Af: Kosten fondsenwerving
Kosten voorlichting / bewustmaking
Kosten structurele hulp

881
143
2.016
(3.040)

Stand 31 december 2009

3.069
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3.3 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Structurele hulp
Onder structurele hulp is opgenomen de verstrekte steun aan de partnerorganisaties en de
direct hieraan toe te rekenen kosten.
2009

Verstrekte steun aan partnerorganisaties
Reis- en verblijfkosten externe adviseurs Discovery centra en Edu-Key
Bankkosten internationale overboekingen

2008

€

€

180.519
1.681
335

195.847
456

182.535

196.303

De verdeling van de verstrekte steun over de partnerorganisaties is als volgt.
2009

Bangalore Rural Educational and Development Society (BREADS),
Bangalore
Socio-Economic Development Trust (SEDT), Pune
Yerala Projects Society (YPS), Sangli

2008

€

€

42.415
49.098
89.006

33.630
35.845
126.372

180.519

195.847

Ratio’s
2009
Besteed aan doelstelling / totaal baten
Kosten eigen fondsenwerving / totaal baten uit eigen fondsenwerving

97%
0,5%

2008
105,0%
0,4%

