
 
4 december 2015 

 
Geachte meelevende, donateur, 

 
Hierbij ontvangt u de jaarlijkse nieuwsbrief en het financieel verslag van de Stichting Anaïs. Er zijn weer 
mooie resultaten waar we u over mogen berichten. Ook al is onze stichting maar een ‘kleine’ speler, toch 
kunnen wij met uw steun en onze samenwerkingspartners in India (kleine) veranderingen bewerkstelligen. 
Veranderingen voor kinderen: om hen te laten spelen, te herstellen, te leren of te studeren. Dat alles voor 
een betere toekomst! 
 
Afgesloten jaarlijks project 2014-2015: Steun weeshuizen Sri Lanka 
Vorig jaar berichtten wij u dat wij ,naast onze steun aan India, ook steun zouden gaan verlenen in Sri Lanka, 
nadat de Salesiaanse zusters daar ons dringend om hadden gevraagd. De zusters in Sri Lanka hebben na 
de burgeroorlog en tsunami een weeshuis en school opgezet, waarmee zij een veilige omgeving bieden 
voor (door de oorlog) getraumatiseerde kinderen. Het is niet altijd gemakkelijk voor de zusters om in deze 
multi-etnische en gespannen context te werken. Toch willen zij een voorbeeld zijn en met name meisjes 
een toekomst bieden door onder andere het geven van onderwijs. Voor het verwerken van de 
traumatische en gewelddadige gebeurtenissen wordt veel gebruik gemaakt van sport en spel. Met uw 
steun heeft de stichting bijgedragen aan spelfaciliteiten zoals een sportveld. Ook zijn er slaapzalen 
ingericht (zie foto’s). Namens de kinderen en zusters uit dit huis in Sri Lanka, danken wij u hartelijk. De 
bestuursleden Uuk en Atty hopen in 2016 een bezoek aan dit project te brengen. Wij hopen u t.z.t. 
daarover te berichten! 

 
 
 



Studiebeurzen &  Families en kinderen Chennai  
Het afgelopen jaar hebben de studenten Angel Subiksha (onderwijs) en Mariya Ray (Communicatie) met 
succes hun studie afgerond. Dit hebben zij met de support van Stichting Benie kunnen doen. De stichting 
betaalt nu nog een laatste jaar voor de student Sumeer Sigamani (techniek).  Stichting Benie heeft haar 
werk overgedragen aan het Liliane Fonds. Wij willen nogmaals benadrukken dat wij dankbaar zijn voor 
wat zij de afgelopen jaren hebben betekend in de levens van zoveel studenten! 
De Wil Bus Foundation sponsort al jaren studenten, waarvoor wij hen zeer erkentelijk zijn. D. Santhosh 
rondde een paar maanden geleden zijn studie techniek af. De studenten Elizabeth Jeyabharathi 
(verpleegkunde) en Mary Stella (Communicatie) zijn hun tweede studiejaar ingegaan.  
Daarnaast willen wij de Familie van der Spek hartelijk danken voor het sponsoren van Maria Manjula 
(leerkracht basisonderwijs). Onze dank gaat ook uit naar mevrouw Saskia Overbosch voor het sponsoren 
van Jyothi Tamilselvi (informatica). Stichting Anais heeft met haar algemene gelden het derde studiejaar 
voor de student Divya Saranya (verpleegkunde) betaald. 
Bent u zelf geïnteresseerd om een opleiding financieel te ondersteunen? Deze studenten worden 
geselecteerd door de Salesiaanse zusters, komen uit kansarme gezinnen en zijn leergierig. De zusters 
volgen nauwgezet de resultaten en rapporteren de voortgang. U kunt voor een student een structureel 
verschil maken in zijn of haar leven. Daarnaast stimuleren de zusters de studenten om, wanneer zij dit 
kunnen betalen, ook een studie van een familielid te financieren. Zodoende wordt er een sneeuwbaleffect 
gecreëerd waardoor meerdere gezinnen betere toekomstperspectieven krijgen!  
Wij willen diegenen bedanken die periodiek een financiële bijdrage geven voor een kind of een familie in 
de stad Chennai. Wij zijn u zeer erkentelijk voor uw vertrouwen en de steun die u ons geeft waarmee 
kinderen en families in Chennai geholpen zijn. 
 
Vrije giften 
Er worden nog altijd vrije giften overgemaakt, waarvoor hartelijk dank! Wij wijzen u op de mogelijkheid 
om een eventueel legaat ten behoeve van de stichting notarieel vast te leggen in uw testament. De 
stichting kan dankzij uw vrije giften ook haar onkosten vergoeden, zoals de jaarlijkse bijdrage bij de Kamer 
van Koophandel of de (verhoogde) transactie- en bankkosten. Het bestuur neemt alle bestuurskosten voor 
zover mogelijk voor eigen rekening. Wilt u een gift geven en heeft u een bepaald doel voor ogen? Laat het 
ons weten! 
Het is de moeite waard (nogmaals) op het feit te wijzen dat de stichting een ANBI (Algemeen Nut 
Beogende Instelling) is. Dit betekent dat stichting Anaïs geen schenkbelasting of erfbelasting hoeft te 
betalen over ontvangen schenkingen en erfenissen. Voor u betekent het dat overgemaakte giften, zoals 
een studiebekostiging of financiële adopties, aftrekbaar zijn bij de belastingdienst (binnen de daarvoor 
geldende regels). 
 
Mercy Home 
Ook alle sponsoren van kinderen in Mercy Home willen wij dit jaar bedanken. 
Het geld dat naar het kindertehuis in Dharmapuri wordt overgemaakt wordt 
heel hartelijk ontvangen. Op dit moment is het grootste gedeelte van de 
kinderen in Mercy Home verstandelijk beperkt (of zoals ze in Mercy Home liever 
spreken van: mentally challenged).  De meeste kinderen met een beperking 
(doof of lichamelijk gehandicapt) hebben hun school afgemaakt en/of zijn 
uitgevlogen. Stichting Anaïs vraagt zich af welke rol zij de komende jaren kan 
spelen voor het kindertehuis in Dharmapuri. Alle (nieuwe) bestuursleden van Anais zijn langere tijd in het 
kindertehuis geweest waardoor we ons extra betrokken voelen bij deze kinderen. Het bestuur oriënteert 
zich in het opzetten van grotere projecten. Het komende jaar zal de stichting in ieder geval door blijven 
gaan met het helpen voorzien in de basisbehoeften van de kinderen die daar zijn. Namelijk: financieel 
bijdragen aan voedsel, kleding en hygiëne. Uw financiële maandelijkse bijdrage is daarbij van groot belang. 
Dank voor wat u daarin deed het afgelopen jaar! 
  



 

 
 
Nieuw project: speeltuin school Jawadhi Hills 
Wij doen ons best om projecten te financieren en/of  ondersteunen en proberen daarvoor nieuwe 
contacten te leggen. Als stichting steunen wij jaarlijks zelf een project, waarvoor we uw bijdrage vragen. 
Voor dit jaar hebben wij voor de school in Jawadhi Hills gekozen. 
In 2011 hebben wij de school in Jawadhi Hills ook ondersteund. Destijds is er met uw steun een 
toiletgebouw en badkamerfaciliteiten voor de schoolgaande kinderen gebouwd. Dat was voor de school 
een noodzakelijkheid. De school richt zich op zogenaamde stammenkinderen, die vaak verstoten zijn van 
onderwijs. De kinderen, van klein tot groot, verblijven het grootste gedeelte van de week in de school. Er 
is echter weinig geld beschikbaar. Dit terwijl er 216 kinderen de school bezoeken, waarvan er 150 intern 
verblijven. Het is van belang deze kinderen te onderwijzen. Door de toeloop van kinderen is er veel nodig 
voor deze school. Op dit moment hebben de Salesiaanse zusters gevraagd of we kunnen ondersteunen in 
het onderwijs van de laagste klassen. Er is ondersteuning nodig voor het onderwijzen en daarnaast is geld 
nodig voor speeltoestellen. Spelen is de basis van alle leren! 
 
 
 
 
 
 

 

 

Voor dit project is 3500 euro nodig. Helpt u mee? U kunt het geld overmaken op rekening NL04 INGB 
0007 869 170 van stichting Anaïs te Amsterdam, onder vermelding van: project 2015/2016. Wilt u 
meer weten over het project? Neemt u gerust contact met ons op: Marloes Hoencamp 
secretaris@stichtinganais.nl / 06-20192305 
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Speciale woorden van dank 
Speciale woorden van dank treft u in deze collage. Wilt u ook graag aan een gericht project iets geven? 
Neem dan contact met ons op! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Wij bedanken de vereniging Import 

Verre Oosten (VIVO) voor hun 

ondersteuning aan het 

scholingsproject in Keela Eral. Al 

jaren ondersteunen zij. En niet 

zonder resultaat. De school groeit! 

Wij danken Kringloopcentrum 

Eemnes. Ook als trouwe supporter 

van ons werk. Ook dit jaar een 

ruime bijdrage!  

Stichting Rommelmarkt Haren 

heeft een ruime bijdrage gedaan 

aan het project in Sri Lanka (zie de 

eerste pagina). Daardoor kon een 

basketbalveld aangelegd worden 

en het werk nog meer worden 

ondersteund.  

Heel bijzonder is het om te zien dat 

door operaties en plastische 

chirurgie een jonge studente 

geholpen wordt. Zij kan nu haar 

nek beter bewegen, wat voorheen 

niet kon door brandwonden. Wij 

danken het Liliane Fonds, die dit 

mogelijk heeft gemaakt. Wij zijn blij 

dat er ook nieuwe operaties 

aangevraagd mogen worden! 

Wij bedanken Beeld & Visie voor het tegen een kleine prijs afdrukken van deze nieuwsbrief. Daardoor kunnen wij deze nieuwsbrief u een 

beeld geven door naast de tekst veel foto’s te plaatsen. Wij hopen meer en nieuwe foto’s te plaatsen op onze vernieuwde website! 

Een speciaal dank voor de Mariakerk in Enschede. De kerk ondersteunt al jarenlang gezinnen in 
Chennai. Die trouwe steun mag niet onvermeld blijven! 

Stichting Rommelmarkt Haren 

heeft een ruime bijdrage gedaan 

aan het project in Sri Lanka (zie de 

eerste pagina). Daardoor kon een 

basketbalveld aangelegd worden 

en het werk nog meer worden 

ondersteund.  
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Bestuurswissel en kerstgroet 
Zoals u merkt zijn wij vroeger met het versturen van de jaarlijkse nieuwsbrief. Wij willen echter graag 
uw aandacht vragen voordat alle drukte weer begint. Daarnaast is onze nieuwe website online! Voor 
nieuwe projecten, uitleg en foto’s kijkt u op: www.stichtinganais.nl. 
Dit jaar hebben wij afscheid genomen van Jos Weegerink. Zij is vele jaren voor de stichting actief 
geweest. Eigenlijk kan de dank niet genoeg uitgedrukt worden. Jos, nogmaals: Nandré! (Tamil voor 
bedankt). Na vorig jaar Ruud Wilens en Marije Nije Bijvank verwelkomt te hebben als nieuwe 
bestuursleden, is er recent nog een nieuw bestuurslid bij gekomen, Mirjam van Huizen. Zij stelt zich op 
de volgende bladzijde aan u voor.   
 
Als bestuur wensen wij u goede feestdagen en een mooi nieuw jaar toe. Wij hopen dat u ons in dit 
nieuwe jaar wilt blijven steunen in ons werk. Wij zullen u tussendoor op onze nieuwe website, en in 
onze jaarlijkse nieuwsbrief berichten van alle mooie zaken die wij met uw steun bereiken!  
 
Mede namens het bestuur van stichting Anaïs, 
 
Marloes Hoencamp 
 
P.S. Ontvangt u in het vervolg de correspondentie liever per mail? Geef het dan door aan het 
secretariaat! 
 
Bestuur 
Het bestuur van de Stichting Anaïs bestaat uit: 
Atty Fischer  
Uuk Steenhuisen  
Ruud Wilens  
Marije Nije Bijvank  
Mirjam van Huizen 
Stephan Kloosterman  
Marloes Hoencamp  
 
Secretariaat Stichting Anaïs 
Dijkmanshuizenstraat 88   
1024 XR   
Amsterdam 
secretaris@stichtinganais.nl  
www.stichtinganais.nl 
 
Stichting Anaïs te Amsterdam, IBAN-rekeningnummer: NL04 INGB 0007 869 170 
Stichting Anaïs staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer: 
41132398 
Stichting Anaïs is aangewezen als een ANBI. Uw giften zijn daardoor aftrekbaar van de 
belastingdienst! 
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Financieel overzicht Anais 2014     

     

     

Inkomsten 2014  Uitgaven 2014 

     

Donaties t.b.v. financiële adopties  €    2.498,00   Salesian Sisters (financiële adopties)  €       833,06  

Donaties studiebeurzen  €    2.008,28   Studiebeurzen  €    2.395,00  

Donaties t.b.v. kindertehuis Mercy Home  €    3.010,16   Kindertehuis Mercy Home  €    3.120,95  

Donaties t.b.v. project opleiding / 
weerbaarheidstraining jonge vrouwen 

 €       301,72   Project: opleiding / training jonge vrouwen  €    5.082,35  

Donaties t.b.v. project Sri Lanka  €    7.760,00   Bankkosten  €       256,48  

Donatie VIVO t.b.v. Keela Eral  €    3.050,00   Overige kosten  €         45,40  

Overige donaties  €    2.165,00   Eindsaldo 2014  €  16.692,78  

Beginsaldo 2013  €    7.632,86     

     

  € 28.426,02     € 28.426,02  

 

De donatie t.b.v. Keela Eral en de donaties t.b.v. het project Sri Lanka zijn begin 2015 afgedragen aan de lokale samenwerkende organisatie. 

 
 

Hoi, mijn naam is Mirjam van Huizen. Sinds dit jaar heb ik me aangesloten bij het bestuur van stichting Anais. Ik 
ben in 2007 in aanraking gekomen met Anais toen ik voor een fysiotherapiestage naar het Mercy Home ben 
geweest. Een bijzondere, indrukwekkende maar ook erg mooie ervaring. 
Ik woon met mijn vriend in ’s-Hertogenbosch. Dit jaar ben ik samen met anderen een eigen bedrijf gestart, SHIFT 
gedragsverandering en werk daarnaast parttime als fysiotherapeut in Eindhoven.  
Ik vind het fijn om weer betrokken te zijn bij stichting Anais en zie er naar uit om me te gaan inzetten voor 
kinderen in India en Sri Lanka! 
Fijne feestdagen! 
 


