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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 onder andere Sanjay en Vandana Singh in Patna (India, deelstaat Bihar) in staat te 
studeren.  
- Vandana studeert op het Takur Prasad Singh-college in Patna. Ze heeft in juni 2009 het 2e jaar 

afgerond van de opleiding ‘Batchelor of Art’. Ze is nu bezig met het 3e en laatste jaar van deze op-
leiding. Na afronding hiervan hoopt ze in juni 2010 te beginnen met de 3-jarige juridische opleiding 
voor Batchelor of Law.  

- Sanjay volgt een opleiding op het NIIT (Institute of Information Technology) om BScIT te worden 
(Batchelor of Sciences of Information Technology). Hij is in december 2009 met het vijfde semes-
ter gestart. In december 2010 zal deze studie worden afgerond. Hij zou daarna nog graag een 
management opleiding volgen: MBA (Master of Business Administration). 

- Hun zoontje Shubham (geboren in december 2001) gaat naar een basisschool, waar kinderen 
overigens al jong heel competitief worden opgeleid. Ook hij heeft regelmatig examens die heel se-
rieus worden genomen. 

Om dit mogelijk te maken betaalt de stichting de kosten van de huur, voeding, huishoudelijke uitga-
ven, kleding, school en medische kosten. 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 dit 
jaar bovendien mogelijk gemaakt dat Sanjay en Vandana een digitale camera konden aanschaffen 
waardoor we nu regelmatig foto’s kunnen ontvangen van alledaagse en bijzondere belevenissen in 
Patna en Bhurkur. 
De totale uitgaven voor hen bedroegen in 2009: € 3.079.  
 
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.  
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. Mensen hebben geen enkele financiële reserve en de minste 
tegenslag 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 tegen exorbitante rentes, wat vaak ge-
beurt. De stichting heeft daarom diverse medische kosten voor mensen uit met name Bhurkur betaald.  
Maar bijvoorbeeld ook schoolgeld, schoolboeken, een fiets, zaaigoed, kunstmest en bouwmaterialen. 
Allemaal zaken die bijdragen aan de gezondheid en een betere zelfredzaamheid.  
Als zich een vraag of een probleem voordoet, wordt een verzoek via Vandana en Sanjay aan de Stich-
ting voorgelegd. Daarbij zijn zij best terughoudend, dus als zo’n vraag komt, weten we zeker dat de 
nood erg hoog is. 
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− Pavan, een dove jonge man, is aan een oor geopereerd om het gehoor te herstellen. De operatie 
is geslaagd en Pavan went langzaamaan aan een leven waarin hij aan één oor weer kan horen (€ 
368). 

− Voor een vrouw, Mahasundari,  is in december een galsteen-verwijdering bekostigd. Bij een eer-
dere operatie waren niet alle galstenen verwijderd waardoor zij constant pijn had. Haar gezin had 
hier echter al hun spaargeld aan besteed. Met een bijdrage van de Stichting is in Patna een mo-
dernere ‘kijk-operatie’ verricht, waarbij de overgebleven galsteen die de pijn veroorzaakte alsnog 

is verwijderd. Mahasundari is daardoor van haar pijn verlost. (€ 270).  
− Ramrati Devi heeft het beginstadium van een ziekte, waarbij blanke vlekken op de huid van lede-

maten en gezicht ontstaan (Vitiligo). Dit is een beruchte ziekte die vaak voorkomt onder armen in 
Bihar een die daar leidt tot isolatie en uitstoting. Na onderzoek heeft de doktor haar een zalf voor-
geschreven die de ziekte zou stoppen of vertragen. De Stichting betaalt maandelijks deze zalf, die 
ze volgens de dokter in ieder geval  twee jaar moet gebruiken (€ 77). 

− Een noodzakelijke tandartsbehandeling voor Meenah kostte € 47. 

− Voor enkele andere medische behandelingen van dorpelingen is € 44 uitgegeven. 

− Voor de herbouw van de door watersnood ingestorte voorraadschuur van de ouders van Sanjay 
en afbouw van hun huis (er ontbrak met name nog een behoorlijk dak) hebben we een financiële 
bijdrage geleverd van € 356. Bakstenen voor de bouw kregen zij van een steenfabrikant in ruil 
voor het afstaan van een pakket rivierklei van hun land. Hun zoon Ranjay werkte bovendien 6 
maanden als wegwerker om ook een deel van de kosten bij te dragen. Daarnaast hebben we hen 
in natura gesteund doordat zij maandelijks de rijst en granen leverden aan Vandana en Sanjay en 
daardoor maandelijks 900 rupees konden verdienen. 

− Voor € 41 is een stuk land van de ouders van Sanjay officieel geregistreerd, ter voorkoming van 
conflicten over eigendom in de toekomst. 

− Voor ploegen, zaad, meststof en bestrijdingsmiddelen van twee families is € 144 uitgegeven. 

− Voor Pankay hebben we schoolboeken en 4 maanden schoolgeld betaald, totaal € 26. 

− Voor Ranjay is een fiets aangeschaft (€ 44) en inschrijfgeld voor school betaald (€ 36). 

− Voor de jonge vrouw Rada is na een familiedrama (zelfmoord van haar broer bij wie de familie 
inwoonde) twee maanden huur betaald om te voorkomen dat deze mensen uit huis werden gezet 
(€ 30). 

 
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 € 1630 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 terecht gekomen!
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3. Financieel overzicht 
 
De inkomsten in 2009 van de Stichting Shubham bestonden geheel uit giften van diverse particulieren, 
en bedroegen in totaal: € 4.550,00.  
De gemiddelde wisselkoers was € 1,- voor 66,02  rupees. 
In totaal werd € 3.079 besteed aan de studie en het levensonderhoud van Sanjay en Vandana Singh: 
(203.260 rupees).  
Voor het bekostigen van de diverse urgente vragen zoals medische behandelingen voor met name 
mensen in het dorpje Bhurkur is € 1.419 uitgegeven (98.381 rupees) 
 
 2009 2008 

 Rupees Euro’s Euro’s 

a.   Beginsaldo op 1 januari:     979,42   484,68   

     

b.   Inkomsten 2008  
Giften:       

  
bij 

 
4.550,00 

 
5.615,99 

     

c.   Uitgaven 2008     af 4.901,04 5.121,26 

-      

- Algemene Kosten      332,09  363,95 

• Inschrijving Kamer van Koophandel  26,14  27,00 

• 12 x Geld versturen via Western Union  240,00  306,00 

• Jaarlijkse kosten Postbank  65,95  30,95 

     

-     Ondersteuning Vandana en Sanjay Singh   203.260 3.078,71  3.739,77 

• Huur          25.200 382  412 

• Gas     4.200     64  65 

• Kleding, schoeisel, huisraad   12.000 182  274 

• School, inschrijving, boeken, bijles, vervoer,  38.946     590  825 

• Sollicitaties 7.005     106  90 

• Diverse medische kosten 14.010     212  325 

• School Shubham  24.155 366  226 

• Dagelijkse uitgaven: eten, huish., internet      54.308 823  940 

• Computer, internet en digitale camera 20.086 304  508 

• Familiebezoek en feestelijkheden 3.350 51  74 

     

-     Voor diverse mensen in m.n. het dorp Bhurkur  98.381 1.490,15  1.017,54 

• Medische kosten baby Harsh 900 14  178 

• medische kosten behandeling dove Pavan  24.300 368  191 

• medische kosten ouders Sanjay 6.725 102  39 

• Mahasundri: Galsteen-operatie 17.810 270  0 

• Jagdeo: onderzoek door oogarts 400 6  0 

• tandartsbehandeling Meena 3.100 47  0 

• hulp bij herbouw huis ouders Sanjay 23.500 356  63 

• ploegen, zaaigoed, bemesting 9.521 144  37 

• registratie landeigendom 2.700 41  0 

• Kleding 425 6  61 

• Pankaj: boeken en 4 maanden schoolgeld    1.700 26  5 

• Ranjay: fiets en inschrijfgeld school 5.300 80  0 

• 2 maanden huur voor Radha en haar familie 2.000 30  0 

• Overig    444 

     

d.   Eindsaldo  op 31 dec :    628,38 979,42 
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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.kpn.nl/marisjack/sponsor.html 

 


