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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. Studie Sanjay en Vandana Singh 
De Stichting heeft Sanjay en Vandana Singh in Patna (India, deelstaat Bihar) in staat gesteld om hun 
middelbare school af te maken. In februari 2007 hebben ze de middelbare school met heel goede 
resultaten afgerond. Daarna  zijn zij beiden een vervolgstudie begonnen.  
Vandana zit nu op het Takur Prasad Singh-college, waar ze nu de Bachelors-studie volgt als voortra-
ject voor een juridische opleiding.  
Sanjay volgt een informatica-opleiding bij het NIIT (Institute of Information Technology) en heeft daar-
naast een cursus Engels gedaan op het British Lingua Institute (BLI). Om reiskosten te drukken heeft 
hij een fiets aangeschaft (€ 46). 
Hun 5-jarig zoontje Shubham ging dit jaar nog dagelijks naar de kleuterschool (€ 58). 
Voor de naar verhouding hoge kosten van de opleidingen van Sanjay en Vandana (€ 983) hebben we 
een aparte sponsor gevonden die bereid is om de komende jaren deze kosten op zich te nemen. 
Maandelijks sturen we Sanjay en Vandana een bedrag voor de kosten van de huur, huishoudelijke 
kosten, kleding en kosten van school en medische uitgaven. Zij verantwoorden hun uitgaven maande-
lijks met een gedetailleerd overzicht van alle uitgaven. Wekelijks communiceren we bovendien hier-
over via E-mail. 
De totale uitgaven hiervoor bedroegen in 2007: € 3106. 
 
Maandelijkse donateurs: heel erg bedankt! 
De betaling van deze maandelijkse verplichtingen wordt gedekt uit de inkomsten van dona-
teurs die een vaste maandelijkse bijdrage aan de Stichting overmaken.  
Door de zekerheid van deze maandelijkse bijdragen kunnen wij deze langetermijn-
verplichtingen met betrekkelijke zekerheid garanderen.  
De Stichting Shubham is deze vaste donateurs dan ook erg dankbaar dat zij zich op deze wijze 
hebben willen verbinden en zo ons werk mogelijk maken. 
 
2. Ondersteuning aan met name boeren in Bhurkur 
- Ondersteuning Rana Singh 
Tijdens het bezoek dat Marianne Dooijenburg (secretaris) en Jack van Maris in februari op eigen kos-
ten aan Patna hebben gebracht, hebben ze toegezegd om Rana Singh te ondersteunen bij het sollici-
teren naar een overheidsfunctie. Hij had al een aantal stadia voor deze examenprocedure met succes 
doorlopen en de kans leek aanzienlijk dat hij ook de laatste ronde zou kunnen behalen en daarmee 
een aantrekkelijke functie bij de overheid zou kunnen bemachtigen. 
Daartoe hebben we zijn huurschuld (zijnde € 353) afgelost en hebben we Rana gedurende 7 maan-
den in de gelegenheid gesteld zich middels coaching voor te bereiden op dit examen voor een politie-
functie. In die 7 maanden zijn ook de kosten voor huur en levensonderhoud voor hem betaald. Totale 
kosten hiervoor: € 546. Toen het examen door de overheid steeds weer werd uitgesteld zijn we ge-
stopt met betalen voor het levensonderhoud, maar hebben we zijn kamerhuur doorbetaald. Wanneer 
het examen alsnog gehouden wordt, is onbekend. 
In juli hebben we de kosten betaald voor een examen voor een functie bij de spoorwegen, waarvoor 
Rana ruim 1000 km naar Chennai is gereisd. Kosten hiervan waren € 69, en Rana is voor deze functie 
helaas afgewezen. 
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- Acute hulpvragen 
- Marianne en Jack hebben in februari ook het dorp Bhurkur bezocht, waar Sanjay en Vandana 

vandaan komen. Ze hebben daar de realiteit gezien van de absolute armoe waarin men leeft. Men 
heeft geen enkele financiële reserve en de minste tegenslag (met name ziekte of mislukking van 
de oogst) kan mensen in uitzichtloze problemen brengen.  Als zich zo’n probleem voordoet, wordt 
nu en dan via Vandana en Sanjay een hulpvraag aan de Stichting gedaan. Daarbij is men erg te-
rughoudend, dus als zo een vraag komt, weten we zeker dat de nood erg hoog is. 

- De Stichting heeft een lening afgelost op een beleend stukje landbouwgrond zodat dit weer kan 
worden gebruikt om voedsel te verbouwen: (€108). 

- Door ernstige overstromingen in augustus waren jonge rijstplantjes van het land gespoeld. Boeren 
hadden geen financiën meer om opnieuw te planten. De Stichting heeft toen voor drie families de 
kosten betaald voor de aankoop van rijstplantjes, ploegen en bemesten, hetgeen uiteindelijk een 
goede oogst heeft opgeleverd: (€ 154).  

- Omdat een voorraadschuur door de hevige regen was ingestort en een rijstvoorraad daardoor was 
verloren gegaan heeft de Stichting 5 maanden voedselhulp gegeven aan een gezin, totdat er op-
brengst was uit de nieuwe oogst: (€ 84). 

- Sinds 2005 bekostigen we de maandelijks extra voeding voor Aman, een kind dat eind 2004 is 
geboren en al gauw ondervoed raakte, mede door de slechte gezondheid van zijn moeder: 500 
rupees (€ 9,-) per maand: (totaal € 110). 

- Medische kosten staan vaak in geen verhouding tot het inkomen van mensen in Bhurkur en bren-
gen hen al gauw in grote problemen als ze ervoor moeten lenen, wat vaak gebeurt. De Stichting 
heeft daarom diverse medische kosten voor mensen uit Bhurkur betaald: (€ 40).  

- Verder heeft de Stichting een 2de-hands fiets betaald voor een scholier: (€ 18).  
- Een muskietennet en een dekbed en enkele schoenen en kledingstukken: (€ 36). 
- De kosten van een examen voor de 10de klas dat onverwacht werd gehouden in een verder weg 

gelegen provinciestad: de extra reiskosten, eten, onderdak: (€ 30). 
- Sanjay en Vandana hebben een tante opgevangen die weduwe is en die in haar dorp was mis-

handeld door haar zwager. Ze heeft medische hulp, voeding en onderdak gehad, totdat de politie 
deze man heeft opgepakt en bestraft en zij weer naar haar dorp terug durfde te keren: (€ 32).  

- Behandeling van een zieke koe: (€ 15). 
 
Incidentele donateurs: heel erg bedankt! 
Om bij dit soort acute hulpvragen de noodzakelijke hulp te kunnen bieden, wenden we in prin-
cipe het geld aan dat we ontvangen uit incidentele donaties.  
Afgelopen jaar ontvingen we € 500,-  aan incidentele giften die we hieraan hebben kunnen be-
steden.  
We willen daarom ook uitdrukkelijk iedereen heel hartelijk bedanken die dit jaar een incidentele 
bijdrage heeft gedoneerd aan Stichting Shubham.  
Uw geld is heel goed besteed!
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3. Financieel overzicht 
 
De totale inkomsten van de Stichting uit giften van diverse particulieren, bedroegen in 2007: 
€ 4.510,00.  
De gemiddelde wisselkoers was € 1,- voor  54,36 rupees. 
In totaal werd aan de studie en het levensonderhoud van Sanjay en Vandana besteed: 168.861 ru-
pees (€ 3.106,06).  
Voor het bekostigen van de diverse urgente medische behandelingen en dergelijke voor mensen in 
het dorpje Bhurkur is 87.405  rupees uitgegeven (€ 1.607,75) 
 

 2007 2006 

 Rupees Euro’s  Euro’s 

a.   Beginsaldo op 1 januari:   1.004,55   636,91 

     

b.   Inkomsten 2007  
- Giften:  

  
bij 

 
4.510,00 

 
3.868,00 

     

c.   Uitgaven 2007  af 5.029,87 3.500,35 

     

- Algemene Kosten:   316,17  299,08 

▪ Inschrijving Kamer van Koophandel  21,62  21,63 

▪ 13 x Geld versturen via Western Union    283,60  267,50 

▪ Jaarlijkse kosten Postbank   10,95  9,95 

     

- Ondersteuning Vandana en Sanjay Singh    3.106,06  2.205,00 

▪ Huur  25.200     464  504 

▪ Gas 3.720     68  116 

▪ Kleding, schoeisel, huisraad 11.000     202  240 

▪ School, inschrijving, boeken, bijles, vervoer 53.422     983  270 

▪ Diverse medische kosten 11.406     209  81 

▪ School Shubham  3.165     58  60 

▪ Dagelijkse uitgaven: eten, huish., internet =   €    50.314     926  927 

▪ 2 muskietennetten 955 18  - 

▪ aanschaf nieuwe Fiets Sanjay 2.500     46  - 

▪ Familiebezoek  en feestelijkheden  7.179     132  8 

     

- Voor diverse mensen in m.n. het dorp Bhurkur   1.607,75  1.307,00 

▪ Ondersteuning Rana bij zoeken van werk     

• Huurschuld en huur  28.000     515  - 

• Levensonderhoud 15.460     284  - 

• examens en coachings 9.200     169  - 

- Maandelijkse babyvoeding 6.000     110  120 

- Aflossing beleend land 5.850     108   

- Ploegen, bemesten, inzaaien akkers 8.392     154   

- Enkele schoenen en kledingstukken 465 9  28 

- Diverse medische kosten 2.148     40  1.123 

- Voedselhulp na overstromingen 4.570     84   

- Tijdelijke opvang van mishandelde vrouw 1.725     32   

- 2e hands fiets voor scholier  1.000     18   

- Muskietennet en dekbed 1.470     27   

- Bijdrage bruiloft 500 9   

- Behandeling zieke koe 850 15   

- Kosten schoolexamen  in andere stad  1.630     30   

- Overig    36 

     

d.   Eindsaldo  op 31 december:    484,68 1.004,55 
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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 

 


