
 

 

NIEUWSBRIEF JULI 2020 

Beste belangstellende, donateur, 

In deze bijzondere tijden toch ook een terugkerend en wellicht vertrouwd element: de nieuwsbrief van 

de stichting Anaïs. Dit keer betreffende de activiteiten in 2019 doorlopend tot nu en het financiële 

verslag van 2019. De Corona-crisis raakt de hele wereld, zo ook India. In het nieuws zagen we 

surrealistische foto’s van lege straten in het normaal zo drukbezette India. Zoals in elk land, zal de 

corona-crisis vooral de onderkant van de samenleving raken. De allerarmsten, de meest kwetsbaren. In 

India betekent dat de families in de laagste kasten. Dat is een groep waar we ons al jaren voor inzetten 

en dan specifiek: de kinderen van deze onaanraakbaren, kinderen zonder ouders, gehandicapte 

kinderen. En daarom hebben we ook nu juist een goede reden voor het versturen van deze 

nieuwsbrief. Namelijk: verantwoorden van wat we hebben gedaan, en een aansporing van ons als 

bestuur om door te gaan met ons werk en aan u de vraag ons daarin te steunen. Dit doen we door ons 

te verantwoorden op de twee belangrijke pijlers die we sinds vorig jaar hanteren: studiebeurzen en de 

ondersteuning van het kindertehuis Mercy Home. 

 

MERCY HOME

Naast de studiebeurzen, richt ons werk zich op een tweede pijler: de verstandelijk beperkte kinderen 

van het kindertehuis Mercy Home in Dharmapuri. We zijn heel blij dat u ons ook in het afgelopen jaar 

bent blijven steunen. In onze financiële administratie zien we een terugkerend patroon: maandelijkse 

of periodieke bijdrages voor het werk van broeder Rayan. Vaak al jarenlang! We kunnen het niet 

genoeg benadrukken hoe blij we hiermee zijn! Dus nogmaals: nandré (dankuwel!). Uw bijdrage is 

absoluut noodzakelijk. In september ontvingen wij namelijk een brief van financiële crisis bij de 

stichting van Mercy Home. Bij navraag bleek dat dit mede voortkomt uit de vaak vertraagde bijdrage 

van de Indiase overheid aan het tehuis. Tegelijkertijd vinden we het een lastige situatie. Wij als kleine 

stichting kunnen niet geheel verantwoordelijk zijn voor de financiën van Mercy Home. Dit hebben we 

in verschillende gesprekken ook duidelijk aangegeven. Ook hebben we navraag gedaan wat nu echt 

belangrijk is voor Mercy Home, en hen daarin ondersteund op de volgende wijze: 

 Het overboeken van bijna 9000 euro begin februari 2019 voor ondersteuning in noodzakelijke 

kosten van het kindertehuis. Dit was met name gericht op het verbeteren van de kwaliteit van 

het voedsel voor de kinderen van Mercy Home. Dit bedrag bestond voornamelijk uit de 

bovengenoemde maandelijkse ondersteuning van trouwe donateurs. 

 De salarissen van het onderwijspersoneel van Mercy Home voor 2020 geheel te bekostigen 

(ruim 10.000 euro, begin januari 2020). Op deze manier krijgen ook deze kinderen zorg en 

onderwijs, helemaal op maat. Dit is mogelijk gemaakt door een royale bijdrage van 



 

bouwbedrijf Prefit uit Heteren. Zij hebben het cadeaugeld van de opening van hun nieuwe 

pand in juni 2019 beschikbaar gesteld voor Mercy Home. Heel hartelijk dank! Ook dank aan 

Van der Zwan Vastgoed uit Amsterdam voor hun royale bijdrage voor het tweede deel van dit 

bedrag. 

Mercy Home blijft voor ons een punt van aandacht, maar ook van zorg gezien de zwakke financiële 

positie. We willen echter ook kritisch blijven over wat we financieren en hoe dit wordt afgewikkeld, 

zonder daarin onze contacten te wantrouwen. We willen u vragen ons te blijven steunen, en blijven 

ondertussen in veelvuldig contact met Mercy Home. Van wie we ook onderstaande plaatjes weer 

kregen, en waardoor we ook weer heel goed weten voor wie we dit doen! 

                   

 

STUDIEBEURZEN 

Vorig jaar hebben we u bericht om ons meer te richten op studiebeurzen, omdat we hierbij niet alleen 

voor een individu een verschil maken maar voor de hele familie van de student die straks afstudeert en 

een (betere) baan heeft en zo de gemeenschap kan onderhouden. Ook zijn de projecten afgebakend 

en duidelijk voor alle betrokken partijen. Wij zijn blij te melden dat: 

 De student Remo Leander Lucas zijn 

studie Engels heeft afgerond in augustus 

2019.  

 De student Maria Immaculin ook haar 

studie van lerares heeft afgerond. Ze 

schreef ons een uitgebreide 

bedankbrief, zie de afbeelding hiernaast. 

 De student Rajeshwari haar diploma 

voortgezet onderwijs gehaald heeft en 

gestart is (met behulp van twee 

sponsoren) met de studie 

Biotechnologie. 



 

 De student Shanta Maria haar diploma heeft 

gehaald voor het voortgezet onderwijs. Zij is ook 

gestart met een vervolgstudie aan de 

universiteit (met behulp van steun van de Wil 

Bus Stichting en stichting Anaïs). 

 Het meisje Shantamadi (gesponsord door een 

particulier) uit Mercy Home het zo goed doet 

dat ze een klas over mocht slaan ondanks de 

grote achterstand in het onderwijs omdat ze de 

afgelopen jaren niet naar school is gegaan 

vanwege haar fysieke beperking (ze wordt 

daarom door een taxi gebracht en gehaald). Zie 

foto rechts.  

Op dit moment zijn wij best een beetje trots te 

vermelden dat er maar liefst 13 studenten via onze 

stichting, diverse particulieren, de hulp van de Wil Bus 

stichting en KWC Eemnes aan het studeren zijn.  

Wij geven u hieronder daarvan een indruk: 

 

Van deze studenten zijn de meeste studenten half wees en allemaal behoren zij tot een laag van de 

bevolking waarin het niet mogelijk is zelf een studie te bekostigen.  

In onze laatste vergadering hebben we enkele criteria opgesteld voor het al dan niet vergoeden van 

studiebeurzen via onze vaste contacten in India (Salesiaanse zusters en Mercy Home), zodat meerdere 

studenten een eerlijke kans krijgen. Wanneer u deze criteria graag wilt inzien, laat het ons dan weten.  

Het ondersteunen van studenten werkt ontzettend goed. We willen dit de komende jaren dan ook 

voortzetten. Wij hopen dat u ons daarin blijft steunen. 

Wanneer u geïnteresseerd bent een individuele student te sponsoren, laat het ons dan weten. De 

bedragen verschillen, startend vanaf 250 euro per jaar. Gemiddeld is een studiebeurs 500 euro per jaar. 

Hierin kunnen we ook zoeken naar een verdeling tussen kosten voor een particulier, een mede-

stichting of een bijdrage uit de kas van Anais.  

Naam Studie Duur in 

jaren 

Einde studie in 

Maria Vinitha Psychologie 4 2022 

Rajeshwari Bio Technologie 3 2022 

Vinny Fetric  Economie 2 2020 

Divya Verpleegkunde 3 2022 

Gracy Roy Verpleegkunde 3 2022 

Shanta Maria Sociale Wetenschappen 2 2021 

Ann Shirley Joseph Basisschool 1 2020 

Sharon Basisschool 2 2021 

Vinodh Economie 2 2021 

Renuga Devi Economie 3 2022 

Archana Economie 3 2022 

Shantamadi Basisschool 4 2022 

Agalya Jose Scheikunde 2 2021 



 

 

FINANCIEEL OVERZICHT ANAIS 2017 

 

Inkomsten  2019 Uitgaven 2019 

    
Donaties t.b.v. Salesian Sisters 

Chennai  €       495,00  

Studiebeurzen (via Mercy Home / 

Salesian Sisters)  €    1.637,82  

Donaties studiebeurzen  €    5.157,53  Mercy Home  €    9.500,00  

Donaties t.b.v. Mercy Home  €    2.452,00  Bankkosten  €       253,34  

Donaties t.b.v. salarissen 

onderwijspersoneel Mercy Home  € 10.480,00  Overige kosten  €         90,00  

Overige donaties  €       693,40  eindsaldo 2019  € 24.638,70  

beginsaldo 2019  € 16.841,93    
    

  € 36.119,86    € 36.119,86  

 

AFSLUITING 

Wij zouden heel graag een bezoek brengen aan onze projecten in India. Helaas is dat voor ons nu niet 

mogelijk. Voor de toekomst is dit ook nog onzeker, omdat niemand weet hoe de ontwikkelingen in de 

huidige situatie rond het corona-virus gaan. Op dit moment hebben we echter zeer goed contact via 

e-mail, skype en whatsapp met onze contacten in India en kunnen onze werkzaamheden doorgang 

vinden. Wij hopen dat u ons daarin blijft steunen! 

Met deze nieuwsbrief hopen wij u op de hoogte gesteld te hebben van alle ontwikkelingen. Mochten 

er vragen zijn dan vernemen wij deze natuurlijk graag van u.  

Mede namens het bestuur van stichting Anaïs, 

 

Marloes Hoencamp

Steeds meer donateurs ontvangen onze nieuwsbrief per e-mail. Een mooie ontwikkeling om onnodig 

papiergebruik te voorkomen! Wilt u ook overstappen? Stuur even een mailtje naar 

secretaris@stichtinganais.nl of bel onze secretaris.  

Bestuur 

Marloes Hoencamp (voorzitter) 

Mirjam van Huizen (secretaris) 

Stephan Kloosterman (penningmeester) 

Marije Nije Bijvank 

Atty Fischer  

 

Contact Stichting Anaïs 

secretaris@stichtinganais.nl  

www.stichtinganais.nl 

06 20192305 

 

 

 

Stichting Anaïs te Amsterdam, IBAN: NL04 INGB 0007 869 170 

Stichting Anaïs is aangewezen als een ANBI. Uw giften zijn daardoor aftrekbaar van de 

belastingdienst.  

mailto:secretaris@stichtinganais.nl
http://www.stichtinganais.nl/

