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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 in juni 2006 de 11e klas beëindigd met examens en zijn vervolgens doorgegaan in de 12ee 
klas (de laatste klas van de middelbare school), die naar we hopen in februari/ maart 2007 zal worden 
beëindigd met de eindexamens. Totale uitgaven: € 2010,02. 
 
2. Behandeling Hondebeten 
In februari werd Sanjay’s neefje Ankit gebeten door een loslopende hond in het dorp Bhurkur. Enkele 
weken later werd ook Sanjay’s moeder verwond toen dezelfde hond een ander klein kind aanviel. We 
hebben voor elk de kosten betaald voor behandeling van de wond en injecties tegen hondsdolheid 
(samen € 81,02). We hebben erop aangedrongen dat de hond zou worden afgemaakt (door de politie 
bijvoorbeeld), maar dat vond men kennelijk een stap te ver in het dorp. Wel is de hond uiteindelijk 
gevangen en naar een plek gebracht waar hij minder kwaad kan. 
 
3. Aambeioperatie 
In april kregen we een verzoek om hulp voor Sanjay’s vader wiens leven ondragelijk was geworden 
door zeer ernstige aambeien, waardoor hij dagelijks bloed verloor. De dokter die hem onderzocht be-
sloot hem te opereren, maar pas nadat hij met extra voedsel weer wat was aangesterkt, want hij was 
ernstig verzwakt. Uiteindelijk is hij in maart geopereerd en goed hersteld. In totaal heeft deze operatie 
en extra verzorging en aangepaste voeding € 229,13 gekost. 
 
4. Behandeling dove jongen 
Pavan is een jongen in Bhurkur, die praktisch doof is en daar veel hinder van ondervindt. Zo had hij 
begin 2006 een baantje als hulpje van een priester, maar die moest hem ontslaan vanwege zijn doof-
heid. Van de 8000 rupees die hij in 4 maanden verdiend had, gaf hij 6000 aan zijn ouders om een 
pomp op hun erf te maken (in Bhurkur is vaak watergebrek en wie zelf geen pomp heeft lijdt dorst en 
kan zijn dieren geen water geven). De overige 2000 wilde hij besteden aan de behandeling van zijn 
doofheid door een arts. Maar met één onderzoek bij de dokter was dat geld al op.  
Wij hebben aangeboden om wat nadere onderzoeken te bekostigen (totaal € 66,72). Daaruit bleek dat 
het waarschijnlijk gaat om gaatjes in het trommelvlies, iets wat operatief kan worden verholpen. De 
kosten voor de operatie zou ongeveer € 350 per oor bedragen. We hebben bekeken of we geld voor 
zo’n operatie konden vinden en hebben inmiddels een sponsor gevonden die de operatie aan één oor 
wil betalen. In december is Pavan met twee begeleiders naar het universitair medisch ziekenhuis in 
New Delhi geweest en is er na onderzoek een afspraak gemaakt voor een operatie in december 2008. 
 
5. Babyvoeding 
Sinds vorig jaar bekostigen we de maandelijkse babyvoeding voor Aman, een kind dat eind 2004 is 
geboren en al gauw ondervoed raakte, mede door de slechte gezondheid van zijn moeder: 500 ru-
pees (€ 9,-) per maand, in 2006 in totaal: € 109,37. 
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6. Acute operatie maagperforatie 
In december werden we onverwacht geconfronteerd met een acute situatie. Een dorpsgenoot uit 
Bhurkur was plots ziek geworden met hevige buikpijnen. Hij werd midden in de nacht op een bed naar 
de weg gebracht en met een passerende vrachtauto naar de stad vervoerd. Daar onderzocht een arts 
hem en die constateerde een acute maagperforatie, waaraan de man zonder behandeling zou overlij-
den. Hij kon echter pas in een ziekenhuis worden opgenomen nadat Sanjay een voorschot van 3000 
rupees betaalde. Meteen daarna is hij geopereerd en gestabiliseerd. Enkele dagen heeft hij op de 
intensive care gelegen, daarna nog een week in het ziekenhuis en een aantal dagen bij Sanjay en 
Vandana in huis, alvorens hij voldoende was hersteld om naar het dorp terug te keren. De operatie en 
de bijkomende kosten (arts, tests, vervoer, aangepaste voeding en verzorging) hebben in totaal € 
673,00 euro gekost. 
 
7. Overige uitgaven 
We hebben 4 maal een kledingstuk betaald voor verschillende mensen in Bhurkur (totaal 1400 ru-
pees), en eenmaal een ‘amein’ (officiële landmeter) betaald en aankoop van wat stenen en cement 
(totaal 1800 rupees) voor het vaststellen van de eigendomsgrenzen van een akker in Bhurkur, waar-
over een ernstig meningsverschil was ontstaan. Totaal € 32,81. 
 
3. Financieel overzicht 
 
De totale inkomsten van de Stichting uit giften van diverse particulieren, bedroegen in 2006: 
3.868 euro. De gemiddelde wisselkoers was € 1,- voor 54,86 rupees. 
Intotaal werd aan de studie en het levensonderhoud van Sanjay en Vandana besteed: 110.270 rupees 
(€ 2.010). Voor het bekostigen van de diverse urgente medische behandelingen en dergelijke voor 
mensen in het dorpje Bhurkur is 65.352 rupees uitgegeven (€ 1.191,25) 
 
a.   Beginsaldo op 01 01 2006:        €     636,91   
 
b.   Inkomsten 2006  
- Giften:          bij  €   3868,00

   
c.   Uitgaven 2005        af €   3500,36  
    
- Algemene Kosten:  Inschrijving Kamer van Koophandel  €     21,63 
        Geld versturen via Western Union (13 maal) €   267,50 
        Jaarlijkse kosten voor rekening bij de Postbank €       9,95 
        ------------------------- 
         €   299,08 
- 1. Ondersteuning Vandana en Sanjay Singh: 
 - Huur      R   25.200    = €   459,35 

- Gas      R     5.800    = €   105,72   
 - Kleding, schoeisel, huisraad   R   12.000    =   €   218,74 
 - Krant      R     1.800    =   €     32,81 
 - School, inschrijving, boeken, bijles, vervoer, .  R   13.500    =   €   246,08 
 - Diverse medische kosten   R     4.020    =   €     73,28 
 - Dagopvang voor Shubham   R     3.000    =   €     54,68 
 - Dagelijkse uitgaven: eten, huish., internet, . R   39.805    =   €   725,58 
 - Diversen     R     5.145    =  €     93,78 
 
- 2. Behandeling hondebeten    R     4.445    =  €     81,02 
- 3. Operatie aambeien     R   12.570    =  €   229,13 
- 4. Onderzoek dove jongen    R     3.660    =  €     66,72 
- 5. Maandelijkse babyvoeding   R     6.000    =  €   109,37 
- 6. Spoed-operatie maagperforatie   R   35.677    =  €   673,00 
- 7. Enkele kledingstukken    R     1.400    =  €     25,52 
- 8. Overig       R     1.800    =  €     32,81 
       ----------------------------------- 
        R 175.622   =   €  3201,28 
           --------------- 
d.   Eindsaldo  op 31 12  2006:        €   1004,55   
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4. Goedkeuring jaarverslag 
 
Dit jaarverslag is door het bestuur van Stichting Shubham goedgekeurd  
 
 
op           . . . . . . . . . . . . . .             te ’s-Hertogenbosch. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alexandra de Deugd, voorzitter      . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
 
 
 
Cecilia Adriana Petronella Maria Suurs, penningmeester  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
 
 
Maria Johanna Aloisia Dooijenburg, secretaris    . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stichting Shubham 
Opgericht 12 december 2003 
Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 17160656 0000 
Hunzestraat 5 
5215 HJ   ’s-Hertogenbosch 
Postgiro 9696937 
Tel: 073 6138279 
Email: marisja@tiscali.nl 
http://home.hetnet.nl/~marisjack/sponsor.html 
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