
 

 

          September 2021 
Beste vrienden van de VVBE, 
 

In het jaar 2020 hebben we weer ongeveer evenveel kinderen en evenveel gezinnen kunnen helpen 
als het jaar daarvoor. Ondanks de onzekere tijden waarin we door Corona leven, zijn onze sponsors 
ons trouw gebleven met hun financiële bijdragen. 
Weliswaar zijn we niet gegroeid maar we zijn blij dat we onze hulpverlening op peil hebben kunnen 
houden. Daarvoor hartelijk dank aan allen die hieraan hebben bijgedragen. 
Ook in 2020 is India hard getroffen door de Corona pandemie. Velen zijn in moeilijkheden geraakt. 
Evenals vorig jaar hebben wij, gebruik makend van onze financiële reserves die met name zijn 
opgebouwd door extra schenkingen en legaten, weer extra hulp gegeven aan een aantal gezinnen. 
Hopelijk is de situatie volgend jaar wat verbeterd zodat deze extra hulp niet meer noodzakelijk is. 
Nog steeds wordt het meeste werk bij VVBE verricht door Corrie en Dirk. Daarvoor wederom onze 
hartelijke dank. Zij zijn onmisbaar voor onze stichting.  
Ik hoop dat U allen ons werk zult willen blijven steunen. Dit is en blijft hard nodig. 
Daarvoor bij voorbaat dank. Wij zullen ons blijven inzetten om kinderen en gezinnen te helpen. 
 

Henk Kappen, voorzitter 
 

Jaarrekening 2020 
 

De jaarrekening 2020 is door het bestuur van de Stichting vastgesteld in haar bestuursvergadering 
van 9 juni 2021. Het boekjaar 2020 werd afgesloten met een resultaat van negatief € 3.799 en is als 
volgt ontstaan: 
Baten uit eigen fondsenwerving   € 60.909 
Besteed aan doelstellingen  € 60.696 
Kosten beheer en administratie  €   3.684 
Financiële baten en lasten  €      328 
       €  64.708 
Resultaat boekjaar 2020 (negatief)   €  - 3.799 
De bestemming van het negatieve resultaat ad € 3.799 kan als volgt worden gespecificeerd: 
Onttrekking aan de algemene reserve    €  -  6.977 
Toevoeging reserve kinderen en gezinnen  €     3.178 
       €    -3.799 
In 2020 is aan 319 kinderen (2019: 338 kinderen) en 65 gezinnen (2019: 65 gezinnen) hulp 
verleend. Daarnaast is mede door de ontvangst van giften, donaties, periodieke schenkingen 
en nalatenschappen nog eens een bedrag van € 25.225 besteed aan overige projecten. 
 
Het bestuur streeft ernaar om ook in 2021 een zelfde aantal kinderen en gezinnen te kunnen 
helpen als in 2020. Ondanks de terugloop van de sponsorgelden hoopt het bestuur om deze 
doelstelling te halen. 
Voor overige projecten blijft de Stichting afhankelijk van de ontvangst van voldoende giften, 
donaties en periodieke schenkingen. 
Inzake de kosten voor beheer en administratie wordt verwacht dat deze op hetzelfde niveau 
zullen liggen als over 2020. 
 

Jos van der Burght, penningmeester 
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Sponsor gezocht voor …. 
 

 
 

 

 
Met een jaarlijkse bijdrage van € 240,= kunt u een gezin ondersteunen. Met deze bijdrage kunnen ze 
voedsel kopen, schoolgeld en de benodigde medicijnen aanschaffen. Uw hulp is meer dan welkom. 
 
Wilt u liever een kind ondersteunen. Met een bijdrage van € 65,= per jaar zorgt u ervoor dat een kind 
in India naar school kan gaan. Hiervan worden schoolgeld, leermiddelen en eventueel een 
schooluniform bekostigd.  We stellen het op prijs als u zich minimaal 3 jaar aan een kind verbindt, 
zodat hij/zij gegarandeerd een aanzienlijk deel van de opleiding kan afronden. 
 
Schenken of nalaten? 
Schenkingen zijn van groot belang om ook de komende jaren projecten in India te kunnen blijven 
steunen. Als u jaarlijks of vaker geld wilt geven aan VVBE, kunt u dat ook doen middels een 
periodieke gift. Dit kan door middel van een onderhandse overeenkomst. 
Het voordeel van een zo vastgelegde periodieke gift is dat er geen minimum drempel geldt en er ook 
geen maximum is gesteld aan de aftrekbaarheid van deze gift. De gift is dus totaal aftrekbaar. Als u 
periodiek een gift doet zonder dit vast te leggen, gelden de minder aantrekkelijke fiscale regels van 
een eenmalige gift.  
Periodieke giften zijn dan ook een goed alternatief voor een eenmalige gift, zeker bij kleinere giften 
die anders niet aftrekbaar zijn door de drempel van 1%.  Wilt u een overeenkomst toegestuurd 
krijgen, stuur dan een e-mail naar info@vvbe.nl of bel naar 0345-619326. 
 
Ook is het mogelijk om VVBE in uw testament op te nemen. Dit kan door middel van een erfstelling. 
Dit betekent dat u VVBE benoemt tot uw erfgenaam eventueel met andere erfgenamen. U bepaalt 
zelf welk percentage u aan de VVBE wilt schenken. Een legaat laten opnemen in uw testament 
behoort ook tot de mogelijkheden. Dit is een bepaald geldbedrag of een door u omschreven bezit.  
Omdat VVBE is aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) hoeft er geen erfbelasting 
betaalt te worden. Het gehele bedrag wordt dan ook uitgekeerd. Uw notaris kan u uitgebreid 
informeren. 

Familie Sushma Subash Girkar 
De familie bestaat uit moeder (45), zoon (16) en dochter (15). 
De vader is in 2006 overleden aan HIV. Ze leven in Mumbai in 
een erg klein onderkomen van 7m2. 
Moeder Sushma heeft ook HIV  en is onder behandeling. 
Ondanks haar zwakke gezondheid gaat ze toch werken als 
schoonmaakster. Haar inkomen is zeer karig en ze kunnen 
nauwelijks rondkomen. 
Dochter Askima heeft huidproblemen en is ook onder 
doktersbehandeling.  
 

 

Familie Suhasini Sadanand Mamlekar 
Ook deze familie woont in de sloppenwijken van Mumbai. 
Het gezin bestaat uit moeder Suhasini (40), dochter (11) en 
zoon (10) Vader is in 2015 overleden. Moeder werkt ’s-
avonds als huishoudster in een tehuis.  
De dochter van de zus van Suhasini helpt hen ook financieel, 
maar dit is bij lange na niet genoeg om voeding, onderwijs 
en medische hulp te bekostigen. 
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