
 

 

Beste vrienden van de VVBE,       September 2022 
 
Zoals U in de toelichting op de jaarrekening in deze nieuwsbrief kunt lezen, hebben we ook in 2021 
weer ongeveer evenveel kinderen en gezinnen kunnen ondersteunen als in voorgaande jaren. Dit 
aantal is al vele jaren redelijk stabiel. Dat betekent dat we een groep van trouwe sponsors hebben 
die ons, ondanks de moeilijke tijden met sterk stijgende prijzen die we nu in ons eigen land beleven, 
blijven steunen. Dit stemt natuurlijk tot dankbaarheid. Want hulp blijft hard nodig. De berichten die 
wij met name de laatste tijd uit India ontvangen zijn zorgelijk. De kosten van levensonderhoud stijgen 
ook daar zeer snel tot, voor velen, onbetaalbare hoogte. Daarnaast verliezen velen hun baan of 
hebben die al verloren. En er zijn weinig sociale voorzieningen.  
Wij zouden in sommige gevallen graag hulp bieden en doen dat ook, maar we  zijn afhankelijk van 
extra donaties. Graag wil ik daarom het artikel over schenken of nalaten onder U aandacht brengen. 
Misschien wilt U overwegen om van deze mogelijkheid gebruik te maken. 
Rest mij om mijn medebestuursleden te danken voor hun inzet, en natuurlijk met name Corrie en 
Dirk die het leeuwendeel van alle werk voor hun rekening nemen. Sponsors, nogmaals dank voor uw 
bijdragen, en blijft U dat vooral doen. Wij zullen ons blijven inzetten voor de kinderen in India en 
zullen zorgen dat uw geld op de juiste wijze besteed wordt. 
 
Henk Kappen, voorzitter 
 
Jaarrekening 2021 
 
De jaarrekening 2021 is door het bestuur van de Stichting vastgesteld in haar bestuursvergadering 
van 22 juni 2022. Het boekjaar 2021 werd afgesloten met een resultaat van negatief € 4.367 en is als 
volgt ontstaan: 
Baten uit eigen fondsenwerving   € 54.901 
Besteed aan doelstellingen  € 56.563 
Kosten beheer en administratie  €   2.415 
Financiële baten en lasten  €      290 
       €  59.268 
Resultaat boekjaar 2021 (negatief)   €   -4.367 
De bestemming van het negatieve resultaat ad € 4.367 kan als volgt worden gespecificeerd: 
Onttrekking aan de algemene reserve    €  - 4.963 
Toevoeging reserve kinderen en gezinnen  €        596 
       €    -4.367 
In 2021 is aan 320 kinderen (2020: 319 kinderen) en 65 gezinnen (2020: 65 gezinnen) hulp 
verleend. Daarnaast is mede door de ontvangst van giften, donaties, periodieke schenkingen 
en nalatenschappen nog eens een bedrag van € 17.536 besteed aan overige projecten. 
Het bestuur streeft ernaar om ook in 2022 eenzelfde aantal kinderen en gezinnen te kunnen 
helpen als in 2021. 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 2021. 
 
Jos van der Burght, penningmeester 
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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. 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. 
Uw notaris kan u hierover uitgebreid informeren. 

Vedant Vishal Sarvade 
Vedant is 6 jaar oud. Hij woont in de sloppenwijken van 
Mumbai. Zijn moeder is 42 jaar oud en zijn vader 43. Hij heeft 
een broer van 17 jaar. Vader kan niet werken in verband met 
leverproblemen. Moeder werkt als assistente op een 
kleuterschool. Daarnaast bakt zij brood. In totaal verdient zij 
hiermee € 95,= per maand. Aan huisvestingskosten betaalt zij 
€ 37,50. Naast de dagelijkse kosten is zij niet in staat om de 
onderwijskosten te betalen. 

Familie Rajashree Sahadev Karguthar 
Rajashree en haar dochter (15 jaar) leven samen in een heel 
klein huisje van de moeder van Rajashree in de 
sloppenwijken van Mumbai. De vader heeft het gezin 13 jaar 
geleden verlaten. De gezondheid van Rajashree is niet goed, 
waardoor ze niet regelmatig kan werken. Gedurende de 
lockdown was er helemaal geen werk. Ze verdient nu € 3,75 
per dag als inpakster. De gezondheid van haar moeder is ook 
niet goed. Een financiële ondersteuning zou de familie enorm 
helpen. 
 

Familie Sheela Birma 
Ook zij leven in de sloppenwijken van Mumbai. Sheela is 34, 
haar schoonmoeder 75 en haar dochter is 11 jaar. Haar man 
is 6 jaar geleden overleden. Sheela heeft geen onderwijs 
genoten en heeft psychische problemen sinds het overlijden 
van haar man. Het gezin wordt onderhouden met een klein 
pensioentje van schoonmoeder. In het verleden werd er ook 
nog bijgedragen door haar schoonbroer, maar die heeft 
inmiddels ook geen werk meer, waardoor zijn bijdrage 
gestopt is. De vooruitzichten zijn niet goed. Hulp is zeer 
welkom. 


