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Geachte vrienden van VVBE, 
 
In het verleden was u gewend om 2x per jaar Berichten te ontvangen d.m.v. een kleine brochure. 

Omdat dit nogal wat kosten met zich meebrengt hebben we het nu over een andere boeg gegooid. 

We hebben besloten om nu door middel van een brief met u te communiceren. 

 

En… om nog verdere kosten te besparen willen wij u vragen of het mogelijk is om de Nieuwsbrieven 

en overige correspondentie per e-mail te versturen. 

Mocht dit voor u geen probleem zijn, dan verzoeken wij u dit kenbaar te maken via 

info@vvvbe.nl 

 

Bestuur 

Door drukke werkzaamheden hebben Francis Joung (voorzitter) en Tim Setton (lid) hun 

bestuursfunctie neergelegd. Graag danken wij beiden voor hun jarenlange inzet voor onze stichting.  

 

Als voorzitter is toegetreden Henk Kappen, woonachtig in Den Bosch. 

Even voorstellen. “India is voor mij geen onbekend land.  Een van mijn twee zonen heeft er een jaar 

gewerkt in een leprakolonie. Samen met  zijn vriendin zette hij zich in als vrijwilliger. Wij zijn ook op 

bezoek geweest en hebben met eigen ogen de armoede daar kunnen zien. We hebben gemerkt dat 

onderwijs en goede medische hulp zeer gewenst is. Zeker voor de Tribals en de Dalits. Als je in India 

een beetje buiten de boot valt, heb je echt veel pech. Vanuit overheidswege wordt er dan niet voor je 

gezorgd.” 

 

Het jaar 2014 

We willen u graag informeren over de activiteiten die in 2014 hebben plaatsgevonden. 

In 2014 is aan 401 kinderen en 70 gezinnen hulp verleend. Daarnaast is een onderwijsproject 

gesteund voor kinderen van HIV-ouders en aan 1 school is een bijdrage geleverd voor de aanschaf 

van uniformen en schoolmaterialen. 
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locatie NR Pura 

Een van de locaties waar wij kinderen ondersteunen is NR 

Pura, gelegen in de deelstaat Karnataka. De armoede op 

het platteland in India is een groot probleem. Vooral in de 

laagste kasten, bij stammen en onder vrouwen. Eén van 

de belangrijkste oorzaken, zowel individueel als voor een 

hele leefgemeenschap, is het gebrek aan toegang tot 

productieve activa en financiële middelen. Verder is het 

analfabetisme onder deze mensen groot, is er geen goede 

gezondheidszorg en nauwelijks toegang tot sociale 

diensten. Met name de vrouwen zijn de meest achtergestelde mensen op het platteland in India. 

Hoewel vrouwen grotendeels deelnemen aan economische activiteiten, zoals landbouw, wordt hun 

arbeid niet beschouwd als van economisch belang. Om deze cirkel te doorbreken worden op deze 

locatie 29 kinderen, waarvan 3 gehandicapten ondersteund door VVBE. We zijn ervan overtuigd dat 

hiermede voor deze kinderen een betere toekomst is weggelegd. 

 

Financiën 
De financiële situatie is gezond te noemen, hoewel de sponsorgelden zijn teruggelopen. 

Het bedrag dat in 2014 besteed is aan kinderen, gezinnen en projecten kon volledig gedekt worden 

door de opbrengsten. De financiële jaarrekening kunt u vinden op onze website www.vvbe.nl 

We zijn blij dat er wederom vele sponsoren een bijdrage hebben geleverd om de steun aan al deze 

kinderen te kunnen geven. Onze hartelijke dank daarvoor. Maar de vraag vanuit India blijft groot. 

Mocht u in uw omgeving iemand kennen die ook geïnteresseerd is om een kind te steunen, dan 

zouden wij dit zeer op prijs stellen. 

Structurele bijdragen zijn zeer waardevol voor ons. Ze geven ons de zekerheid ons werk te kunnen 

blijven doen. En wilt u gebruik maken van giftenaftrek voor de belastingen dan is dat mogelijk. 

Dit kan door middel van een periodieke schenking. Dit houdt in dat u minimaal 5 jaar jaarlijks een vast 

bedrag geeft. Door het invullen van een geefovereenkomst is dit eenvoudig te regelen. 

Mocht u hiervan gebruik willen maken dan kunt u een e-mail sturen naar info@vvbe.nl 

 

Sponsor gezocht voor …. 

Rushal Rewaskar is een jongen van 7 jaar oud. Hij heeft 2 zusjes. Zijn ouders 

werken als dagloners. Rushal is blind en heeft een mentale achterstand. Hij verblijft 

in het tehuis voor gehandicapte kinderen Prerana in Nagpur. Door speciale 

trainingen kan hij alledaagse activiteiten uitvoeren. Sinds hij in het tehuis woont zijn 

er duidelijk verbeteringen te zien. Zijn ouders kunnen de kosten echter niet betalen. 

Voor € 125,= per jaar kunt u Rushal helpen.  

 

 

Joti Burman is een meisje van 11 jaar oud. Joti woont bij haar grootmoeder. Haar 

moeder is op jonge leeftijd overleden. Haar vader (30 jaar oud)  werkt als arbeider 

tegen een zeer laag loon. Hij is niet in staat om voor Joti te zorgen. Ze gaat graag 

naar school en zit nu in de 6
e
 klas. Ze is erg sociaal en coöperatief en gaat goed om 

met haar vrienden. Voor € 65,= per jaar kan ook zij naar school. 
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