NIEUWSBRIEF JUI 2021
Beste belangstellende, donateur,
Dit jaar bestaat stichting Anaïs 30 jaar! Op 25 juni 1991 werd de stichting opgericht-met de ruime
doelstelling: ‘de belangen te ondersteunen van hulpbehoevende mensen in het buitenland, (…) en in
de eerste plaats voor kinderen’. Hoewel de focus al ruim twee decennia verschoven is van Haïti naar
India, blijft de kern hetzelfde. Ook in deze nieuwsbrief verantwoorden wij deze activiteiten weer. Dit
keer is het kort. Dit heeft twee redenen. Ten eerste, door onze keuzes te focussen op twee projecten
(namelijk studiebeurzen en het kindertehuis Mercy Home), hebben we kortweg ook minder te
verantwoorden. Datgene dat we doen, daar berichten we over. En dat hebben we (voor wat betreft
studiebeurzen) meer uitgebouwd dan de jaren hiervoor. Uiteraard hangt dit ook samen met de
inkomsten die we zagen dalen de afgelopen jaren. Ten tweede, door de corona-crisis heeft veel
stilgelegen. Niet alleen in Nederland, maar ook in India zelf (zoals de scholen). Waaronder helaas ook
studiebeurzen en de aanvragen daarvan. Ook de activiteiten van Mercy Home zijn beperkt gebleven.
We lichten het een en ander toe hieronder! We blijven echter hoopvol, veel wordt weer opgestart- ook
in India. En daar zijn we -hoewel helaas- nog steeds nodig!

LET OP! Onze standaardwijze van correspondentie gaat wijzigen naar e-mail. Lees onderaan deze brief
wat u moet als u deze nieuwsbrief wilt blijven ontvangen.

STUDIEBEURZEN

Allereerst beginnen we met twee vertaalde bedankberichtjes van kinderen waarvan het schoolgeld
door stichting Anaïs wordt betaald (uw gift dus!).
Beste stichting, groeten en beste wensen van Ann
Shirley helemaal vanuit India. Ik wil u hartelijk
bedanken voor uw ruimhartigheid naar mij, en
mij in staat stelt onderwijs te volgen. Ik kan alleen
nu naar het voortgezet onderwijs vanwege u. Ik
zit in de 11e groep (Indiaas systeem), en ik heb de
keuzevakken Handel, Accountancy en ICT. Als
hoofdvakken heb ik Economie en Frans. Ik heb
nog een jaar om mijn school af te ronden, en (als
God het wil) wil ik daarna een cursus doen. (…)
Met veel liefde, Ann Shirley Joseph

Beste stichting, (…) Het is door u mogelijk
gemaakt dat ik scholing kan volgen, en hier mee
door kan gaan. Ik zit nu in de 9e groep (Indiaas
systeem) en volgend jaar hoop ik examen te doen
(…). We zijn met vijf familieleden, en ik heb twee
zussen. Mijn vader is een dagloner/-arbeider en
mijn moeder een lerares op een school. We
hebben elke dag twee maaltijden. Ik houd er van
om voetbal te spelen, als keeper. Samen met mijn
vrienden (…). Uit de grond van mijn hart dank ik
u voor uw zorg en ruimhartigheid. Met liefde,
Sharon.

Voor ons is soms het werk best wel ‘ver weg’. We stemmen met de zusters van de Salesiaanse orde af
welke kinderen of jongeren een beurs nodig hebben, en kijken of dit betaald kan worden door onze
contacten (zoals Wil Bus of KWC Eemnes of een aantal particulieren) of door stichting Anaïs zelf.
Dergelijke berichtjes geven een klein inkijkje wat het betekent voor individuele levens. Op dit moment
krijgen vanuit stichting Anaïs vijf kinderen een schoolbeurs en drie studenten een studiebeurs. Het
merendeel hoopt dat dit jaar of volgend jaar (2022) af te ronden. Verder zijn er nog 9 studenten door
andere fondsen of particulieren gesponsord. Daarvan hebben er twee hun studie in het afgelopen jaar
afgerond.
Overigens zijn de scholen voor het grootste gedeelte open geweest. Per kind of student verschilt dit.
Voor enkele studenten is er sprake van een gereduceerd collegegeld, omdat de studie niet door kon
gaan. Ook heeft een student te kampen gehad met de gevolgen van regenval waar haar huis niet
tegen bestand was: al haar papieren en benodigdheden zijn verloren gegaan. Deze student heeft
daardoor vertraging opgelopen en hier wordt nog met de zuster over afgestemd. Mede dankzij u,
hebben we drie aanvragen voor schoolkinderen dit jaar geaccepteerd!
Door alle onzekerheden waren er weinig aanvragen, maar de zusters beginnen nu weer met vragen of
ze in kunnen sturen. Omdat studiebeurzen voor ons als een van de meest waardevolle activiteiten van
onze stichting wordt gezien, blijven we hierop inzetten. Ook daarom nu weer onze vraag: wilt u hieraan
(blijven) bijdragen? De vrije giften komen bij deze studiebeurzen terecht. Er zijn ook veel mensen die
expliciet vermelden dat het voor studiebeurzen is, en wij danken u daarvoor! Wanneer u
geïnteresseerd bent een individuele student te sponsoren, laat het ons dan weten. Dan sturen wij
rapporten, bedankbrieven en foto’s van deze student naar u gedurende de support-periode. De
bedragen verschillen, startend vanaf 250 euro per jaar. Gemiddeld is een studiebeurs 500 euro per jaar.

MERCY HOME
Het afgelopen jaar is er veelvuldig contact geweest tussen de stichting en Stany, als een van de
vertegenwoordigers van het kindertehuis Mercy Home. We informeerden bij elkaar hoe de situatie
was. Zoals u wellicht weet en van het nieuws heeft vernomen, werd de situatie in India steeds
nijpender. In de Nederlandse pers zagen we beelden uit New Delhi: geen lege bedden meer in
ziekenhuizen en grote tekorten aan zuurstoftanks. Ook in Bangalore (eerste grote stad in nabijheid van
Dharmapuri, Mercy Home) was dit het geval- zo liet Stany weten. Na een wat gematigdere periode,
werden ook zij verplicht binnen te zijn tijdens de tweede lockdown. Hoe dit precies heeft uitgewerkt
voor de kinderen van Mercy Home weten we niet precies. Wel dat het aantal besmettingen op het
platteland lager lag, dan in de stad. Ook weten we dat er gedurende deze periode nog steeds 80
verstandelijk beperkte (‘mentally challenged’) kinderen en 25 (half)wezen verbleven in Mercy Home.
Ook werd er nog een heel aantal volwassenen (beperkten en/of ouderen) opgevangen. De
verschillende activiteiten, waaronder het onderwijs aan de ‘mentally challenged’ hebben doorgang
gevonden. De onderstaande foto is van oktober 2020.
Toen Stany informeerde hoe er binnen Nederland werd omgegaan met Covid-19 en we zijn vragen
beantwoorden, appte hij terug: wees vooral dankbaar met een overheid die zo voor zijn eigen burgers
zorgt en opkomt voor de zwakkeren. Deze opmerking gaf te denken. We vinden allemaal
waarschijnlijk wel iets van het overheidsoptreden in het afgelopen jaar en dat is ons recht.
Tegelijkertijd is het bizar wat we uit India hebben gezien en gehoord. We zijn blij dat degenen die wij
kennen tot nu toe gezond zijn gebleven. Al hoorden we wel dat broers en zussen van contactpersonen
zijn overleden.

FINANCIEEL OVERZICHT 2020
Inkomsten
Donaties studiebeurzen
Donaties t.b.v. Mercy
Home
Actie studiebeurzen
Overige donaties
beginsaldo 2020

2020
€ 2.026,44

Uitgaven
Studiebeurzen (via Mercy Home / Salesian
Sisters)

2020
€
8.453,31

€ 1.980,00
€
700,00
€ 1.155,00
€ 24.638,70

Mercy Home
€ 10.730,24
Bankkosten
€
274,30
Kosten nieuwsbrief / kerstkaart en website €
517,68
eindsaldo 2020
€ 10.524,61

€ 30.500,14

€ 30.500,14

TER AFSLUITING
Met deze nieuwsbrief hopen wij u op de hoogte gesteld te hebben van alle ontwikkelingen. Mochten
er vragen zijn dan vernemen wij deze graag van u. We houden contact met India, en hopelijk met u!
We gaven het bovenaan de brief al aan. Wij versturen graag per post een nieuwsbrief naar u, maar
krijgen de indruk dat dit ook prima per e-mail kan. Daarom stappen wij vanaf nu helemaal over op email. Er zijn daarvoor echter wat acties nodig van uw kant:
Wilt u de nieuwsbrief blijven ontvangen? Geef ons dan uw mailadres door (mocht u dat nog niet
hebben gedaan).
Wilt u de nieuwsbrief toch per post blijven ontvangen? Geef ons dan een seintje per mail,
telefoon of brief (contactgegevens staan onderaan deze nieuwsbrief). Dan blijven we de
nieuwsbrief per post versturen.
Mede namens het bestuur van stichting Anaïs,
Marloes Hoencamp
Bestuur

Email: secretaris@stichtinganais.nl

Marloes Hoencamp (voorzitter)

Website: www.stichtinganais.nl

Mirjam van Huizen (secretaris)

Telefoon: 06 20192305

Stephan Kloosterman (penningmeester)

Adres:

Marije Nije Bijvank

Dijkmanshuizenstraat 88

Atty Fischer

1024 XR Amsterdam

Stichting Anaïs te Amsterdam, IBAN: NL04 INGB 0007 869 170
Stichting Anaïs is aangewezen als een ANBI.
Uw giften zijn aftrekbaar van de belastingdienst.

