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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 stelt Sanjay en Vandana Singh in Patna (India, deelstaat Bihar) in staat te studeren.  
Vandana studeert op het Takur Prasad Singh-college in Patna de 2-jarige Batchelors-opleiding die 
vooraf gaat aan een juridische opleiding.  
Sanjay volgt een opleiding tot ‘software-engineer’ op het NIIT (Institute of Information Technology). 
Hun 6-jarig zoontje Shubham gaat naar de basisschool. 
Om dit mogelijk te maken betaalt de Stichting de kosten van de huur, voeding, huishoudelijke uitga-
ven, kleding, school en medische uitgaven. Sanjay en Vandana verantwoorden hun uitgaven maande-
lijks met een gedetailleerd overzicht.  
We hebben een vaste sponsor gevonden die de kosten van de opleidingen betaalt. Deze heeft het 
bovendien mogelijk gemaakt dat we voor € 600 een moderne computer konden aanschaffen die San-
jay nu gebruikt voor zijn studie, met bovendien een aansluiting op het internet. 
De totale uitgaven voor hen bedroegen in 2008: € 3.740.  
 
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 we deze langetermijnverplichtin-
gen 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 mensen in met name Bhurkur  
Sanjay en Vandana komen uit het boerendorp Bhurkur, 50 kilometer ten zuiden van Patna. Men leeft 
daar in diepe en uitzichtloze armoede. Men heeft geen enkele financiële reserve en de minste tegen-
slag kan mensen in uitzichtloze problemen brengen, met name ziekte of mislukking van de oogst.  
Medische kosten staan vaak in geen verhouding tot het inkomen van mensen in Bhurkur en brengen 
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.  
Als zich zo’n probleem voordoet, wordt nu en dan via Vandana en Sanjay een hulpvraag aan de Stich-
ting gedaan. Daarbij is men erg terughoudend, dus als zo’n vraag komt, weten we zeker dat de nood 
erg hoog is. 
 
- Ondersteuning Rana Singh beëindigd 

In 2007 zijn we op een verzoek ingegaan om Rana Singh te ondersteunen bij het solliciteren naar 
een functie bij de overheid. Het lang verwachte examen voor een post bij de politie is uiteindelijk in 
april gehouden. Helaas zonder succes voor Rana.  
We hebben bovendien in januari de kosten betaald voor zijn deelname aan een sollicitatie-
examen in Mysore voor een baan bij de spoorwegen. Rana is voor deze functie helaas ook afge-
wezen. Omdat er voor Rana helaas geen concreet perspectief meer was op het bemachtigen van 
een overheidsbaan, zijn we vanaf juni geheel gestopt met de bijdragen in zijn kosten (totale kos-
ten € 114). 
Wel hebben we ook een snel oplopende woekerschuld van 7000 rupee (eveneens € 114)  voor 
hem afbetaald.  
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- Door de ernstige overstromingen in augustus waren jonge rijstplantjes opnieuw van het land ge-
spoeld. De Stichting heeft voor een huishouden de kosten betaald voor de aankoop van rijstplant-
jes, ploegen en bemesten: (€ 37). 

- Sinds 2005 bekostigden 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 (€ 8,-) per maand. Vanaf mei hebben we deze steun beëindigd (totaal € 33). 

- Een moeder met de acuut ernstig zieke baby Harsh hebben we naar het ziekenhuis gestuurd voor 
onderzoek en behandeling van de baby die ziek en ernstig ondervoed bleek. Na verbetering van 
zijn toestand kon hij weer naar huis. We hebben nog voor een korte periode babyvoeding voor 
hem bekostigd. Totale kosten: € 178. 

- Toen er problemen waren bij de zwangerschap van een zwangere vrouw, Sudha, hebben we on-
derzoek en medicijnen betaald: (€ 84). Helaas heeft ze later toch de baby bij een miskraam verlo-
ren. 

- Voor de ouders van Sanjay hebben we € 39 betaald voor medisch onderzoek en behandeling. 
- Voor een vrouw die met bloedingen na een (ondeskundig uitgevoerde) abortus bij Vandana en 

Sanjay op hun stoep belandde, zijn € 11 betaald voor wat eerste hulp en schone kleren. 
- Nadat een meningsverschil over het eigendom van een stuk land uit de hand liep in een vechtpar-

tij tussen families, werden een aantal familieleden door de politie meegenomen en in de gevange-
nis gegooid. Ze konden vrijkomen en een veel kostbaarder proces ontlopen door de politie per 
familie 1000 rupees te overhandigen. Omdat dit een zware financiële belasting zou betekenen 
voor iedere familie, heeft de Stichting dit betaald. Totale kosten € 61. 

- De ouders van Sanjay hebben vorig jaar tijdens de regentijd hun voedselopslagplaats verloren. 
Om hun oogst droog en veilig (voor dieven) op te slaan in een nieuwe kamer hebben we het ma-
ken van een stevige deur betaald. Ook hebben we voor hen een metalen kist betaald om in het 
warme seizoen kleding en beddengoed veilig kunnen bewaren (Totaal € 63). 

- Voor 8 volwassen en kinderen is wat kleding betaald, in totaal voor € 61. 
- Voor scholier Pankaj hebben we de kosten betaald van een schoolexcursie waaraan hij anders 

om financiële redenen niet had kunnen deelnemen: € 5. 
 
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.  
Soms is een dringende vraag ook aanleiding om iemand te zoeken die bereid is middels een 
extra donatie de kosten ervan op zich te nemen.  
Dat is gelukkig dit jaar weer regelmatig mogelijk gebleken toen de nood aan de man was.  
Afgelopen jaar ontvingen we € 1235 aan incidentele giften die we hieraan hebben kunnen be-
steden. Een deel van dit geld staat  nog gereserveerd voor de ooroperatie van Pavan die is 
uitgesteld tot volgend jaar. 
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 terecht gekomen!
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3. Financieel overzicht 
 
De inkomsten in 2008 van de Stichting Shubham bestonden geheel uit giften van diverse particulieren, 
en bedroegen in totaal: € 5.615,99.  
De gemiddelde wisselkoers was € 1,- voor 61,20 rupees. 
In totaal werd € 3.739,77 besteed aan de studie en het levensonderhoud van Sanjay en Vandana 
Singh: (228.888 rupees).  
Voor het bekostigen van de diverse urgente vragen zoals medische behandelingen voor met name 
mensen in het dorpje Bhurkur is € 1.017,54 uitgegeven (62.277 rupees) 
 
 2008 2007 

 Rupees Euro’s Euro’s 

a.   Beginsaldo op 1 januari:     484,68   1.004,55 

     

b.   Inkomsten 2008  
Giften:       

  
bij 

 
5.615,99 

 
4.510,00 

     

c.   Uitgaven 2008     af 5.121,26 5.029,87 

-      

- Algemene Kosten      363,95  316,17 

• Inschrijving Kamer van Koophandel  27,00  21,62 

• 12 x Geld versturen via Western Union  306,00  283,60 

• Jaarlijkse kosten Postbank  30,95  10,95 

     

-     Ondersteuning Vandana en Sanjay Singh    3.739,77  3.106,06 

• Huur          25.200 412  464 

• Gas     4.000     65  68 

• Kleding, schoeisel, huisraad   16.800 274  202 

• School, inschrijving, boeken, bijles, vervoer,  50.472     825  983 

• Vandana sollicitatie State Bank of India 5.500     90   

• Diverse medische kosten 19.904     325  209 

• School Shubham  13.830 226  58 

• Dagelijkse uitgaven: eten, huish., internet      57.524 940  926 

• Aanschaf computer 31.120 508   

• Familiebezoek en feestelijkheden 4.538 74  132 

• Overig    64 

     

-     Voor diverse mensen in m.n. het dorp Bhurkur   1.017,54  1.607,74 

• Ondersteuning Rana bij zoeken van werk 
- kamer huur, reis- en examenkosten  

7.000     114      969 

• Aflossing woekerlening 7.000     114  108 

• babyvoeding Aman (4 maanden)  2.000     33  110 

• behandeling ernstig zieke baby Harsh 10.865 178  40 

• medische kosten zwangerschap Sudha 5.120     84  

• medische kosten behandeling dove Pavan  11.707     191  

• medische kosten ouders Sanjay 2.410     39  

• tijdelijk extra voeding 1.670 27  84 

• opbergkist en deur voor ouders Sanjay 3.850     63   

• opnieuw inzaaien na overstroming 2.245 37  154 

• hulp aan vrouw op straat met bloeding 650 11   

• uitkopen 3 families uit gevangenis    3.755     61   

• Kleding 8 personen 3.705 61  9 

• Pankaj: deelname aan schoolexcursie    300     5   

• Overig    131 

     

d.   Eindsaldo  op 31 dec :    979,42 484,68   
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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    . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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