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1. Inleiding 

 
De stichting Kinderen van India is in 1989 opgericht in Nederland en in 1990 werd de 
Welfare Society in India opgericht. Via deze Indiase stichting wordt het werk in India verricht. 
De stichting werkt vanuit de visie dat ieder mens gelijkwaardig is en een ieder 
verantwoordelijk is voor zijn medemens ongeacht afkomst (kaste), geslacht en religie. God 
geeft de opdracht om als christenen voor de zwakkere in de samenleving op te komen en te 
zorgen. 
 
In eerste instantie richtte de stichting zich op de opvang van kinderen, maar gezien de nood 
is in de loop van de jaren het kinderwerk uitgebreid met o.a. een school, theologische 
opleiding voor predikanten, kerkenwerk en hulpverlening aan weduwen. (zie activiteiten). 
Bij aanvang heeft de stichting een kinderhuis opgezet in de plaats Pendra Road in de 
provincie Chhattisgarh (centraal India).  
Op het terrein staan het kinderhuis, schoolgebouw (totaal 6 klaslokalen), een eetzaal met 
keuken, apart toiletgebouw (voor gasten), kerk, kantoorgebouw en de woning van John en 
Marja George (oprichters van de stichting). 
 
Sinds 2007 is ook een huis met kerkgebouw in de stad Bhilai (ongeveer 400 km ten zuiden 
van Pendra Road) aangekocht. Dit gebouw is verbouwd en uitgebreid tot multifunctioneel 
centrum.  
 
India is een land dat zich in een versneld tempo aan het ontwikkelen is. India kan gezien 
worden als één van de landen met een sterke economische groei in Azië. Maar deze 
ontwikkeling geldt nog niet voor alle provincies in India. In een aantal provincies en met 
name in de kleinere plaatsen merkt de arme bevolking nog niet veel van deze economische 
vooruitgang en wordt het door de economische ontwikkeling zelf moeilijker voor hen om in 
hun eigen levensbehoefte te kunnen voorzien. Voedsel en dergelijke worden steeds duurder. 
 
India is het land met het hoogste aantal slaven (IJM meting) en telde in 2019 rond de 18 
miljoen slaven. Het betreft veelal volwassenen en kinderen die in allerlei fabrieken werken 
onder onmenselijke omstandigheden en kinderen die in de ‘cyberporno industrie’ gevangen 
zijn. 
 
Met name vrouwen hebben een zwakkere positie en dat vooral in de buitengebieden. 
Daarom richt het werk zich voornamelijk op de opvang en scholing van meisjes en is ook 
gestart met de ondersteuning van weduwen.  
In vele landen worden weduwen verwaarloosd. Nergens is het echter zo erg als in India. 
Volgens een telling in 2002 telt India 41 miljoen weduwen. In India worden weduwen nog 
steeds regelmatig aansprakelijk geacht voor de dood van hun echtgenoten, omdat ze 
volgens de Hindoeïstische mythologie hun echtgenoot niet hebben gehoorzaamd of hem 
hebben vermoord. 
 
De huidige politieke situatie vraagt om extra aandacht, aangezien de regelgeving voor 
NGO’s is aangescherpt en bij honderden NGO’s is hun vergunning de afgelopen periode 
ingetrokken. In het huidige politieke klimaat is het voor christelijke organisaties een erg 
onzekere en ook soms gevaarlijke werksituatie geworden. Op deze situatie wordt nader in dit 
plan ingegaan. 
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2. Grondslag - Missie en doelen  

 
2.1 Grondslag en missie 
De stichting aanvaardt de Bijbel, als het door God geïnspireerde en onfeilbare Woord als 
leidraad voor geloof en leven. 
Onze missie is zwakkeren en minderbedeelden te helpen zodat zij een volwaardig leven 
kunnen leiden in de maatschappij.  

  
2.2 Doelen 
1. Het verlenen van onderdak aan, het opvoeden van en het geven van 
schoolonderricht aan wezen en kinderen uit arme gezinnen, om hun een zo 
gelukkig mogelijk bestaan te geven. 
2. Hulpverlening aan melaatsen en invaliden. 
3. Het trainen van jongeren overeenkomstig de christelijke normen en waarden. 
4. Het voorzien in een studietoelage voor studenten uit arme families om hen op weg 
te helpen naar een zelfstandig bestaan. 
5. Het ondersteunen van weduwen. 
6. Het houden van bijeenkomsten, campagnes en seminars tot versterking van morele 
waarden en ten behoeve van gezondheidsvoorlichting. 
7. Het renoveren en plaatsen van gebouwen voor eerder genoemde doelstellingen. 
8. Het drukken en verspreiden van nieuwsbrieven en brochures om bekendheid te 
geven aan de noden van de mensen en het evangelie te verkondigen. 
9. Het ondersteunen van predikanten en hun families. 
10. Het verlenen van hulp aan getroffenen door natuurrampen. 
11. Het gebruikmaken van alle andere communicatiemiddelen die de stichting ter 
beschikking staan ter ondersteuning van de genoemde doelstelling (2.1), 
en voorts al hetgeen in de ruimste zin met een en ander verband houdt, daartoe 
behoort, en/ of daartoe bevorderlijk kan zijn. 
 

3. Organisatie 
 

De huidige organisatie staat onder leiding van John en Marja George – de oprichters van de 
Stichting. 
 
Het bestuur van de Stichting Kinderen van India wordt gevormd door de voorzitter, secretaris 
en penningmeester. Zij zijn verantwoordelijk voor het functioneren van de stichting in 
Nederland.  
Het werk in India wordt uitgevoerd via een in India opgerichte stichting ‘Elisabeth Children’s 
Welfare Society’. Deze stichting voert haar werkzaamheden uit o.l.v. van het daar 
samengestelde bestuur. John Satish George is president (directeur) van de organisatie in 
India en tevens voorzitter van het bestuur aldaar. De stichting  telt 7 bestuursleden en 10 
algemene leden. Deze stichting moet aan de overheid verantwoording afleggen middels een 
accountantsverklaring over de besteding van de financiële middelen en de diverse 
activiteiten. 
 
Voor de werkzaamheden zijn de volgende personeelsleden in dienst (staan op loonlijst) van 
de Elisabeth Children’s Welfare Society: 
- voor het werk in het kinderhuis in Pendra: 
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Leidster van het kinderhuis 
Pastor / counselor 
Nachtwaker 
Schoonmaker 
Kokkinnen (3) 
 
- voor het werk in Bhilai: 
secretaresse  
pastor / counselor 
 
- voor de school: 
De school telt 16 leerkrachten – zij worden gefinancierd door middel van de inkomsten van 
de school. Het personeel van de school staat niet op de lijst van Elisabeth Welfare Society. 
De school heeft een directeur (principal) die de eindverantwoording heeft en een manager 
voor de dagelijkse activiteiten en de boekhouding. 
 
4. Huidige activiteiten  
 
4.1 Kinderhuis Elisabeth en dagopvang 
Op dit moment worden 117 kinderen verzorgd via de stichting. Van deze groep kinderen 
wonen 60 in het kinderhuis in Pendra Road en de rest van de kinderen woont bij hun ouders/ 
familie in de omgeving.  
 
Alle kinderen krijgen voeding, onderdak, medische verzorging, onderwijs, sport en culturele 
en geestelijke vorming. Deze kinderen komen uit heel arme gezinnen uit de meest 
achtergestelde lagen van de bevolking uit het stammengebied in centraal India. Onder hen is 
een aantal kinderen wees of hebben geen vader of moeder meer. Sommige kinderen komen 
ook uit gebroken gezinnen en een aantal komt uit gezinnen van predikanten die geen 
volwaardig salaris ontvangen. Al deze families zijn niet in staat in het levensonderhoud van 
hun gezin te voorzien. Om deze redenen worden de kinderen naar het kinderhuis gebracht. 
Via de sponsoring uit Nederland is het mogelijk deze kinderen op te vangen en de onkosten 
van het nodige personeel (zoals verzorgers, keukenpersoneel, onderwijzers, schoonmakers, 
chauffeur en bewaker) te betalen.  
 
Na klas 12 (dit is eindexamen klas middelbare school) kunnen de kinderen verder studeren. 
Diverse beroepsopleidingen kunnen worden gevolgd zoals lerarenopleiding, 
verpleegstersopleiding, sportacademie en ook hoger beroepsonderwijs en universiteit. Zij 
worden door de stichting begeleid in het vinden van een gepaste vervolgopleiding, ook wordt 
indien mogelijk meegeholpen in het verkrijgen van een beurs of lening van de overheid voor 
de betreffende studie. 
 
Naast de verzorging en scholing worden allerlei vrijetijdsactiviteiten georganiseerd zoals: 
songfestival/ tekencompetitie/ knutselworkshops/ debatcompetitie / cricketclub/… 
 
De dagopvang van Compassion is helaas gestopt. Compassion heeft geen nieuwe 
vergunning gekregen voor het werk in India. Vele NGO’s zijn de afgelopen periode moeten 
stoppen en het ‘land uit gezet’. Dit is een grote ‘klap’ geweest voor de stichting. Dit omdat er 
een nauwe samenwerking was met Compassion bij het organiseren van activiteiten voor de 
kinderen en ook omdat zij  kantoor hielden op het terrein in Pendra Road.  



 6 

 
4.2 Scholing en Tribal School 
De school staat op het terrein bij het kinderhuis in Pendra Road. Er wordt les gegeven aan 
de klassen 6 tot 12. Er zijn momenteel 60 kinderen die begeleid worden door 16 leraren. De 
leerkrachten hebben niveau van Pedagogische Academie en een aantal mag les geven op 
mavo- middelbare schoolniveau. Ze hebben een door de overheid verplichte applicatie 
gevolgd. 
De provinciale overheid heeft de vergunning voor deze school verstrekt, maar geen 
financiële middelen. Deze worden opgebracht door de plaatselijke gemeenschap.  
Het aantal leerlingen van de school is gedaald van 160 naar ongeveer 115.  
 
4.3 Sociaal en geestelijk werk 
Weduwenproject 
De leefomstandigheden van weduwen in India zijn zeer slecht. Wij sponsoren maandelijks 33 
weduwen. Zij krijgen een kleine bijdrage van de stichting als aanvulling op hun kleine 
pensioen wat ze krijgen van de overheid. Eenmaal per maand wordt een speciale activiteit 
voor hen georganiseerd. Zoals zang, dans, workshop en dergelijke en worden lekkere hapjes 
voor hen klaargemaakt.  
 
Inkomens genererende projecten 
Doordat Compassion niet meer werkzaam mag zijn in India, hebben we deze projecten 
moeten stopzetten. De projecten werden namelijk door hen geleid. 
 
Naast het sociale werk wordt er ook kerkelijk werk verricht, verspreid over India. We hebben 
2 kerkgebouwen. 
De kerk in Pendra telt ongeveer 300 leden. 
In Bhilai heeft er een splitsing in de kerk plaatsgevonden maar nu zijn er weer ongeveer 120 
leden. De kerk in Bhilai is zelfvoorzienend.  
Naast deze kerken ondersteunen we plaatselijke predikanten. Ze krijgen maandelijks een 
financiële bijdrage. Op dit moment ondersteunen we 25 predikanten.  
Tevens zijn er de afgelopen periode 10 nieuwe zondagschoolwerkers opgeleid.  
 
Studenten theologie 
Sinds de afgelopen 20 jaar zijn vele jongeren opgeleid op de theologische opleiding van de 
Stichting Kinderen van India. Er zijn 12 Bijbelschool studenten intern en 3 externen in Bhilai. 
Na de opleiding lopen ze ook een stage in de kerk of in het ‘veld’. De leraars zijn een aantal 
pastors (masters & doctors in de Theologie) uit de kerk of elders, gemeenteleden / oudsten. 
De studenten – veelal kinderen uit het kinderhuis -  zijn afkomstig uit de economische 
onderklasse. Na hun training gaan ze pastoraal werk verrichten in samenwerking met 
verschillende kerken. Ze helpen mensen die aan de rand van de samenleving staan en 
trachten hen weer terug te brengen in de maatschappij.  
 
4.4 Medische zorg en preventie 
Omdat vele mensen geen gebruik kunnen maken van adequate gezondheidszorg, krijgen de 
kinderen bij ons directe zorg. Het aantal zieken was de afgelopen periode hoog – mede door 
de diverse epidemieën die er heersten in het gebied.  Naast directe zorgverlening (door 
verwijzing naar arts/ ziekenhuis en financiering) worden ook voorlichtingsdagen en medische 
kampen (met inentingen) georganiseerd door de overheid op de campus.  
 



 7 

4.5 Infrastructuur 
De stichting heeft een terrein in Pendra Road met daarop de volgende gebouwen: 
kantoorgebouw/ schoolgebouw/ kinderhuis/ eetzaal met daarop een aantal woon/lesruimten / 
keuken/ toilettencomplex. 
Naast deze gebouwen is op het terrein in Pendra Road een speeltuin gebouwd en een apart 
toilettencomplex voor de bezoekers. 
 
In Bhilai is een terrein met een multifunctioneel gebouw bestaande uit: een multidisciplinaire 
zaal, een  eetzaal, 2 woonkamers, 15 slaapkamers met ongeveer 45 bedden en een garage 
voor 2 auto’s. Daarnaast is er ruimte voor 5 winkeltjes. Daarvan zijn er 3 door particulieren in 
gebruik – zij hebben bijgedragen aan de bouw van de kerk.  
 
Algemeen 
In het najaar van 2019 werd het 30 –jarig jubileumfeest gevierd in Nederland (de stichting in 
Nederland is officieel gestart in 1989). Dit was een zeer succesvol en bemoedigende 
feestdag. We zijn zeer dankbaar voor de vele trouwe sponsors. Zonder hen was dit werk niet 
mogelijk geweest. 
 
 

5. Beleidsplan 2020-2025  
 
5.1 Kinderhuis  
Streven is het aantal kinderen die intern worden opgevangen uit te breiden naar 80 in 2025. 
De stichting wil meer kinderen intern opvangen en minder extern. Gebleken is dat de 
kinderen die intern worden opgevangen toch meer aandacht kunnen krijgen en er ook meer 
kan worden geboden wat betreft vorming en veiligheid. De grootte van de groep kinderen die 
extern in hun thuissituatie blijven wonen zal de komende periode (geleidelijk) worden 
gereduceerd. Ook zullen steeds meer jonge kinderen worden opgevangen. Zodat ze al op 
jonge leeftijd onderwijs kunnen genieten en goede voeding krijgen. 
Aangezien de kosten voor levensonderhoud de afgelopen jaren flink zijn gestegen willen we 
de contributie voor een sponsorkind verhogen van € 25,- naar € 30,-. Dit zal schriftelijk 
worden medegedeeld aan de sponsors. Sponsors die al jaren ondersteuning bieden en deze 
verhoging financieel niet kunnen dragen – kunnen bij het oude tarief blijven. 
Actie zal ondernomen worden om meer nieuwe sponsors voor de kinderen te werven 
 
De komende periode gaan we op zoek naar mogelijkheden om toch een aantal activiteiten - 
die onder de vlag van Compassion voor de kinderen werden uitgevoerd - te organiseren. 
Gezocht zal worden naar budget en de passende mensen om dit te leiden. 
 
5.2 Scholing en Tribal School 
Het aantal leerlingen van de school is gedaald van 160 naar ongeveer 115. Er zijn 16 
leerkrachten,. Deze hebben niveau van PA en een aantal mag les geven op mavo- 
middelbare schoolniveau. Het streven is om weer meer kinderen aan te trekken. De 
leerkrachten hebben nu allen een extra certificaat gekregen door het volgen van een door de 
overheid verplichte applicatie. De verwachting is dat dit een positieve invloed zal hebben op 
de leerlingen toestroom. 
Gestreefd zal worden om de leerlingen van de hogere klassen extra Engelse lessen aan te 
bieden, aangezien dit een positieve invloed heeft bij het zoeken van werk in de toekomst. 
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5.3 Sociaal en geestelijk werk 
Weduwenproject 
Gezien de nood en de leefomstandigheden van de weduwen streven we ernaar met dit 
project de komende tijd deze groep uit te breiden en gaan uitzoeken op welke wijze meer 
sponsors voor deze groep geactiveerd kunnen worden. 
Er is ook nog steeds een verlangen om in de toekomst een huis op te zetten voor de 
weduwen – zodat zij ook intern kunnen wonen. De woonomstandigheden van deze vrouwen 
zijn niet altijd optimaal. Zij wonen meestal bij hun kinderen – maar in sommige gevallen 
levert dit ook de nodige problemen op. 
 
Inkomensgenererende projecten 
Gekeken zal worden of de door Compassion voorbereidde projecten alsnog kunnen worden 
opgepakt – zij het in een andere vorm. Zo willen we voor de (aanwezige) naaimachines een 
bestemming zoeken of lessen gaan organiseren voor de vrouwen van de kerk. Zodat ze met 
hun naai activiteiten een (gedeeltelijk) inkomen kunnen genereren. 
Ook het apparaat om maandverband te maken zou kunnen worden gebruikt door een aantal 
vrouwen waarmee ze zelf een inkomen zouden kunnen krijgen. 
Tevens streven we er naar om de computerlessen weer op te pakken  - de computerruimte is 
namelijk nog operationeel. 
 
Kerkenwerk 
De Elisabeth Children’s Welfare Society bezit 2 kerken. Een kerk in Pendra Road en een 
kerk in Bhilai. De kerk in Bhilai  is zelfvoorzienend. 
Onze inzet is deze voorliggende periode gericht op het weerbaar en sterker maken van de 
christenen. Diverse seminars zullen worden georganiseerd over vervolging en 
martelaarschap. 
 
De doelstelling van de organisatie is om elk jaar nieuwe predikanten te selecteren die 
gesponsord kunnen worden voor hun werkzaamheden in de dorpen en sloppenwijken. Door 
het politieke klimaat is het niet zeker of dit nog kan worden voortgezet op dezelfde wijze. Een 
groep evangelisten die vanaf het begin meewerkt, zal de komende periode ondersteuning 
blijven krijgen. 
 
Zondagschoolwerkers/ kerkenwerk 
De afgelopen periode hebben we 10 nieuwe zondagschoolleiders opgeleid, 5 in Pendra 
Road en 5 in Bhilai. Zij zullen de komende periode de kinderen - die onze 2 kerken bezoeken 
-  onderwijzen over de christelijke waarden en normen. 
 
Theologie Studenten 
Elke 2 jaar streven we ernaar om 12 nieuwe studenten te laten starten op de theologische 
opleiding in Bhilai van 2 jaar. Dit zetten we de komende periode voort. 
 
5.4 Medische zorg en preventie 
Ziekenfonds: 
De laatste jaren zijn niet alleen de kosten van voedsel, maar ook van medische zorg sterk 
gestegen. De middelen die wij ontvangen voor de kinderen door middel van de maandelijkse 
sponsoring is niet toereikend om deze medische hulp te bieden. Daarom willen we aandacht 
blijven vragen aan de sponsors voor het ziekenfonds (‘spaarpot’) om de medische kosten te 



 9 

kunnen blijven financieren, zonder dat we op andere essentiële onderdelen van de 
verzorging (zoals scholing) moeten bezuinigen en nieuwe sponsors aan te werven. 
 
5.5 Infrastructuur  en renovatie 
Sanitair: 
Nu de stichting bijna 30 jaar bestaat is er steeds meer noodzaak tot vernieuwing van de 
infrastructuur. Op dit moment wordt het sanitair in het kinderhuis vernieuwd. De komende 
jaren zal hier steeds meer aandacht aan gegeven moeten worden en dus ook budget voor 
apart gezet worden. 
 
Inrichting Kinderhuis 
De inrichting van het kinderhuis is aan vernieuwing toe. 
Als eerste willen we de matrassen en het beschikbare beddengoed vernieuwen. Eind 2019 
hebben we hiervoor een gift ontvangen en we hopen dit als eerste aan te pakken. 
 
Daarnaast hebben we in 2019 een jubileumproject uitgewerkt dat gericht is op het verder 
afmaken (dak en muur) en inrichten van de eetzaal van het kinderhuis. Begin 2020 is reeds 
een gedeelte van het benodigde budget middels giften ontvangen. Het streven is deze ruimte 
om te bouwen tot een hygiënische, praktische en ook gezellige eetzaal met daarbij 
mogelijkheden voor andere activiteiten zoals spel/ lezen/ huiswerk maken en dergelijke. 
 
Multifunctioneel gebouw: 
Het multifunctioneel centrum/ gebouw in Bhilai is een grote zegen. Heel veel activiteiten 
worden er georganiseerd zoals de kerkdiensten, seminars, conferentie, bijeenkomsten van 
de Bijbelvertalers, trouwerijen van gemeenteleden en feesten. 
Het is ook echt een ontmoetingscentrum geworden waar men kan komen  (7 dagen per 
week) voor diverse vragen. We streven ernaar nog meer personen de komende periode hier 
te kunnen bereiken. 
 
In 2020  zal het 30 jarig jubileum in India (geregistreerd op 19 september 1990) worden 
gevierd. Het zal een moment worden waarbij vele kinderen – nu volwassen – elkaar weer 
zullen treffen en we hopen ook met het bestuur en medewerkers een feest van dankbaarheid 
te vieren in het najaar van 2020. 
 
5.6 Politieke situatie en consequenties 
Het politieke klimaat in India is de laatste jaren sterk veranderd. Christelijke organisaties en 
christenen zelf worden openlijk geïntimideerd en gediscrimineerd. Het verwoesten van 
kerkgebouwen vindt frequent plaats.  
De administratie van de NGO vraagt steeds meer tijd, om zo aan de veelheid van regels te 
kunnen voldoen. Adhoc worden nieuwe voorschriften ingevoerd. Vele buitenlandse NGO’s 
hebben hun werk moeten stoppen, omdat hun vergunning niet werd verlengd. Dit alles stelt 
weer andere eisen aan het werk en de wijze waarop het werk in de toekomst toch voortgang 
zal kunnen vinden.  

 
5.7 Management en dagelijkse verantwoordelijkheid 
De komende periode zal nader worden uitgewerkt hoe in de toekomst de continuïteit van het 
werk in India kan worden gewaarborgd.   
De bestuursamenstelling in India is uitgewerkt en formeel vastgelegd bij de notaris. In het 
voorjaar van 2021 zullen veranderingen van verantwoordelijkheden en taken van de 
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bestuursleden plaatsvinden in India. De oprichters van het werk John en Marja George 
zullen een aantal verantwoordelijkheden overdragen. Tegen die tijd zullen ook de sponsors 
in Nederland een schrijven hierover ontvangen. Wat betreft de uitvoering en de diverse taken 
zal er geen verandering plaatsvinden. De activiteiten zoals hiervoor beschreven zullen 
gewoon worden gecontinueerd.  
 
5.8 Projecten 
 
Naast het project inrichting Kinderhuis (matrassen/ dekens) en het jubileumproject zullen we 
de volgende noodzakelijke projecten verder vormgeven en uitvoeren. We willen hierbij 
nadrukkelijk de sponsors betrekken. 
Tijdens het eerste gedeelte van deze periode zullen we ons richten op: 

- De aanschaf van een nieuwe glijbaan voor de kinderen; 
- Aanschaf van meer Bijbels (nu 1.000 exemplaren) om uit te delen / verkopen; 
- Het maken van een afdak voor een buitenpodium  (voor buitenactiviteiten/ 

bijeenkomsten). 
 

6. Beoogde resultaten 
 
Ontwikkeling van de kinderen op sociaal, cultureel, creatief, lichamelijk, educatief en 
geestelijk terrein. Naast scholing en medische zorg kunnen de kinderen ook hun sociale 
vaardigheden ontwikkelen door de veelheid van diverse activiteiten (sportdagen, picknicks, 
creatieve programma’s etc.) die de stichting organiseert. 
Daarnaast is er voor de kinderen ruimte om te spelen en te genieten van de goede dingen 
van het leven. Na hun opleiding en verblijf in het kinderhuis kunnen de kinderen hun 
vaardigheden en beroep/ vakmanschap uitoefenen in diverse plaatsen. 
 
Met de school op het terrein van ons kinderhuis kunnen we waarborgen dat de kinderen in 
een goede en veilige omgeving verblijven en goede scholing krijgen. 
 
Vele kinderen kunnen na hun middelbare school verder studeren. Door hun ontwikkeling en 
studie zijn ze in staat om werk te vinden en zo hun arme familie te onderhouden. Hun goede 
opleiding biedt meer kansen om een goede partner te krijgen (belangrijk aspect in de Indiase 
cultuur). 
Hierbij verwijzen wij ook naar het boekje ‘Van druppel tot Waterval’ dat we in 2019 hebben 
uitgegeven, waarin een aantal kinderen (nu volwassenen)  die in het kinderhuis zijn 
opgegroeid hun levensverhaal vertelt. 
 
De renovatieprojecten moeten bijdragen tot een schone, hygiënische, veilige en prettige 
woon- en werkomgeving. 
De activiteiten gericht op de gezondheid  door middel van financiële mogelijkheden 
(ziekenfonds) moet het aantal malariagevallen/ besmettelijke zieken in het kinderhuis 
reduceren en hiermee ook de medische kosten. 
 
Door ondersteuning vanuit onze organisatie aan predikanten in verschillende dorpen en 
steden van India is het mogelijk om veel mensen te helpen een positieve levensinstelling te 
krijgen en vrij te komen van slechte gewoonten (zoals verslaving, verwaarlozing, 
criminaliteit).  
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De ondersteuning van de weduwen geeft deze vrouwen een mogelijkheid om een beter 
leven met minder zorgen te hebben, zowel sociaal als financieel.  
 
 

7. Fondswerving, wijze van besteding en beheer 
 
De fondsen worden met name verkregen via persoonlijke relaties, spreekbeurten, de 
nieuwsbrief en brochures/ website. Het betreft voornamelijk sponsoring door particulieren. 
Adhoc sponsoring vindt plaats door kerken, scholen en charitatieve stichtingen/ instellingen. 
De middelen worden ingezet in diverse programma’s (zoals salaris medewerkers, voedsel, 
onderhoud gebouwen), daarnaast wordt een heel klein gedeelte in natura verstrekt aan bv. 
de weduwen en predikanten. 
De fondsen worden via de Nederlandse stichting Kinderen van India beheerd en controle 
vindt plaats door het bestuur.  
Om de werkzaamheden van de stichting in India te kunnen verrichten is de Elisabeth 
Children’s Welfare Society opgericht in India. In India wordt de financiële administratie 
bijgehouden over de inkomsten en besteding van de middelen. Deze administratie wordt 
verplicht ter controle en goedkeuring aan de overheid in India voorgelegd.  
 
De bestuursleden, coördinator sponsorprogramma van de Stichting Kinderen van India in 
Nederland ontvangen geen vergoeding voor hun activiteiten. Zo streeft de stichting er naar 
om de overheadkosten minimaal te houden. De overheadkosten bestaan voornamelijk uit 
onkosten voor verspreiding van de nieuwsbrief (print- en portokosten), sponsordagen, 
internet, kantoortelefoon en accountantskosten. 
 
De komende periode zal ook gezocht worden naar nieuwe vormen van sponsorwerving. 
Aangezien een groot deel van onze trouwe sponsors op leeftijd is, zal onderzocht worden 
welke vormen van werving nodig en effectief kunnen zijn om ook een nieuwe generatie 
sponsors aan te trekken. Het bestuur zal een aantal suggesties uitwerken en ook gaan 
bespreken met de aanwezige jonge generatie van sponsors.  
 

8. Begroting activiteiten 
 

De inkomsten worden zoals vorige periode als volgt verdeeld: 
Kinderen 65%  
Kerkenwerk 15% 
Weduwen  5% 
Onderhoud gebouwen/ renovatieprojecten 10% 
Overheadkosten 5% 
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