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1. Doelstelling 
 
Stichting Shubham is opgericht in 2003 en heeft als doelstellingen: 
- Mensen uit ontwikkelingslanden, die daartoe zelf niet voldoende middelen hebben, in staat stellen 

te werken aan een eigen bron van inkomsten of een opleiding te volgen; 
- Mensen uit ontwikkelingslanden, die daartoe zelf niet voldoende middelen hebben, in staat stellen 

om medische hulp of verzorging te ontvangen; 
- Mensen en/of instellingen in ontwikkelingslanden financieel in staat stellen onderwijs te geven, of 

zorg of medische hulp te verlenen aan mensen die daartoe zelf niet de financiële middelen heb-
ben; 

- Hiertoe in Nederland financiële schenkingen in te zamelen van vaste en incidentele donateurs; 
- Er op toezien en controleren dat de binnenkomende gelden enkel aan bovengenoemde doelen 

worden besteed. 
 
2. Verslag van de werkzaamheden 
 
1. Studiebekostiging 
De Stichting stelt Sanjay en Vandana Singh in Patna (India, deelstaat Bihar) in staat om hun middel-
bare school af te maken en mogelijk daarna een vervolgstudie te volgen. Daartoe zenden we hen 
maandelijks een bedrag voor de kosten van de huur, huishoudelijke kosten, kleding en kosten van 
school en medische uitgaven. Ter verantwoording van alle uitgaven sturen Sanjay en Vandana ons 
maandelijks het gedetailleerd overzicht van alle uitgaven die ze hebben gedaan. We communiceren 
wekelijks met hen via het internet. 
 
Ze hebben eind 2004 de 10e klas met een goed rapport afgerond. Omdat ze een aantal maanden 
moesten wachten totdat ze op een reguliere school aan de 11e klas konden beginnen, hebben ze van 
januari tot augustus een aantal cursussen gevolgd: een typecursus, een computercursus en een naai-
cursus. 
 
2. Blindedarmoperatie 
In februari werd Vandana ziek. Zij bleek een ernstig ontstoken blinde darm te hebben. We hebben 
voor de onderzoeken, de ziekenhuisopname, de operatie en medicijnen in totaal € 325,95 (17.220 
Rupees) betaald. 
 
3. Infectiebehandeling 
In april kregen we een verzoek om hulp voor Sanjay’s moeder, die er in Bhurkur slecht aan toe was. 
Zij had zich bij het werk op het land met een bijl diep in haar been verwond en een ernstige infectie in 
het bot ontwikkeld. We hebben haar laten overkomen naar Patna en haar daar laten onderzoeken. De 
dokter constateerde een ernstige infectie waaraan ze zonder behandeling dood zou zijn gegaan. Ze is 
met haar man enkele weken in Patna gebleven voor behandeling. Maar toen het wat beter ging, zijn 
ze zo snel mogelijk terug gekeerd naar hun dorp om het pas geboren kalf van hun koe te kunnen ver-
zorgen. Ze heeft de nodige medicijnen en instructies meegekregen, en uiteindelijk is de wond goed 
genezen. De totale kosten hiervoor bedroegen € 93,78 (4.955 Rupees) 
 
4. Babyvoeding 
In juli bereikte ons opnieuw een noodkreet uit Bhurkur. Het bleek bijzonder slecht te gaan met de vorig 
jaar (met onze financiële hulp) geboren baby Aman en zijn moeder Sita. Door gebrek aan voldoende 
voedsel in het dorp was zij uitgemergeld en verzwakt, waardoor ze geen borstvoeding meer voor de 
baby produceerde. De baby werd in leven gehouden door hem suikerwater te geven. Zij zijn naar Pat-
na gehaald en onderzocht, waarbij inderdaad ondervoeding het hoofdprobleem bleek. Ze hebben een 
tijdlang verzorging en bijvoeding in Patna ontvangen. Bij terugkeer naar hun dorp Bhurkur heeft Stich-
ting Shubham toegezegd de kosten op zich te nemen voor de maandelijkse babyvoeding voor Aman: 
met ingang van juli ongeveer € 10,- (500 rupees) per maand, in 2005 in totaal: € 56,78 
 
5. Malariabehandeling 
In oktober bleek nogmaals een acute ziekenhuisopname noodzakelijk voor Sita. Zij was zwaar geïn-
fecteerd met Malaria en moest in Patna in het ziekenhuis een kuur volgen en aansterken. Dat bleek 
net op tijd. Een dag later had haar dood kunnen betekenen, aldus de dokter. De kosten hiervan be-
droegen  € 54,55 (2.882 Rupees) 
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Inkomsten uit geslaagde sponsoractie 
Jack van Maris en Marianne Dooyenburg hebben een sponsoractie opgezet rond de fietsreis die zij 
gedurende 3 maanden rond de jaarwisseling van 2004 - 2005 door West-Afrika maakten van in totaal 
3646 kilometer. Deze actie heeft in totaal € 1304,86 opgebracht, dat is dus 35,79 eurocent voor iedere 
kilometer die ze aflegden. Daarvan werd in 2005 € 1239,86 aan de stichting overgemaakt. Een hele 
mooie bijdrage die de Stichting Shubham dit jaar heel goed kon gebruiken! 
 
3. Financieel overzicht 
 
a.   Beginsaldo      op 01 01 2005:   €   501,18 
 
b.   Inkomsten 2005         € 3139,86 bij 
- Giften vaste donateurs:       €  1900,00   
- Giften uit sponsoraktie      €  1239,86  
 
c.   Uitgaven 2005         € 3014,13 af 
    
- Algemene Kosten:  Inschrijving Kamer van Koophandel  €     24,18 
        Geld versturen via Western Union (13 maal) €   256,00 
        Jaarlijkse kosten voor rekening bij de Postbank €       9,95 
        ------------------------- 
         €   290,13 
- 1. Ondersteuning Vandana en Sanjay Singh: 
 - Huur      R   24.600 €   463,95 

- Meubilair en keukengerei (t/m 22/10)  R        850 €     16,02   
 - Kleding, schoeisel (t/m 22/10)   R     2.460 €     46,38 
 - Krant      R     1.800 €     33,95 
 - Klas 11, inschrijving, boeken, bijles, vervoer, .  R   11.525 €   217,36 
 - Cursussen typen, computer en naaien  R   16.948 €   319,64 
 - Medische kosten (t/m 22/10)   R     2.388 €     45,08 
 - Vaccinatie Shubham (2 x injectie)  R     2.800 €     52,81 
 - Dagopvang Shubham (m.i.v. september) R     1.500 €     28,28 
 - Dagelijkse uitgaven: eten, huish., internet, . R   50.976 €   961,40 
 
- 2. Blindedarmoperatie Vandana   R   17.220 €   324,76 
 
- 3. Behandeling wondinfectie moeder Sanjay  R     4.955 €     93,45 
 
- 4. Maandelijkse babyvoeding voor Aman  R     3.000 €     56,57 
 
- 5. Malaria-behandeling Sita    R     2.882 €     54,35 
 
       ----------------------------------- 
        R 143.904 

   = € 2714,00 
           --------------- 
d.   Eindsaldo       op 31 12  2005:   €     636,91   
 
 
4. Goedkeuring jaarverslag 
Dit jaarverslag is door het bestuur van Stichting Shubham goedgekeurd op           . . . . . . . . . . . . . .  
te ’s Hertogenbosch. 
 
Alexandra de Deugd, voorzitter:              . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
Maria Johanna Aloisia Dooijenburg, secretaris:                                   . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
Cecilia Adriana Petronella Maria Suurs, penningmeester                     . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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Stichting Shubham 
Opgericht 12 december 2003 
Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 17160656 0000 
Noordwal 38 
5211 RN ’s Hertogenbosch 
Postgiro 9696937 
Tel: 073 6138279 
Email: marisja@worldonline.nl 
http://home.hetnet.nl/~marisjack/sponsor.html 

 


