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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. Ze heeft in de zomer 2010 het laatste, 3e jaar afgerond van de opleiding ‘Bat-

chelor of Arts’ op het Takur Prasad Singh-college in Patna. Sindsdien volgt ze de Master of Arts-
opleiding en wil ze volgend jaar een MBA (Master of Bussiness Administration)-opleiding gaan 
doen. Bovendien doet ze actief mee aan veel selectietieprocedures voor functies bij banken die op 
grote schaal vacatures aanbieden. Middels advertenties bieden deze banken per keer een groot 
aantal identieke functies aan voor heel India, waar honderdduizenden jongeren een inschrijfformu-
lier voor kunnen kopen en invullen. Daarop volgen grootschalige schrifelijke examens. Alleen die-
genen die daarbij het beste presteren worden vervolgens uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek, 
waarna men kans maakt om definitief voor de functie te worden geselecteerd.  

- Sanjay heeft in december zijn driejarige opleiding op het NIIT (Institute of Information Technology) 
afgerond om BScIT te worden (Batchelor of Sciences of Information Technology). Hij zoekt nu 
naar een baan die in het verlengde daarvan ligt om ervaring op te doen in de praktijk en zich van 
daaruit verder te ontwikkelen. 

- Hun zoon Shubham (geboren in december 2001) gaat naar een basisschool, waar kinderen overi-
gens al jong heel competitief worden opgeleid. Ook hij heeft regelmatig examens die heel serieus 
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 die de kosten van de opleidingen betaalt.  
De totale uitgaven voor hen bedroegen in 2010: € 3.250.  
 
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. Deze mensen zijn nauweljks in staat om uit de opbrengts van 
de landbouw in hun eigen voedselbehoefte te voorzien. Ze bouwen geen enkele financiële reserve op 
en de minste tegenslag kan hen dan 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 nood-
gedwongen gebeurt als er bijvoorbeeld een ziekenhuisopname nodig blijkt bij een bevalling, een ver-
wonding of een ernstige ziekte. De stichting heeft daarom diverse medische kosten voor mensen uit 
met name Bhurkur betaald.  
Maar er is vaak ook geen geld beschikbaar voor schoolgeld, schoolboeken, een fiets, zaaigoed, 
kunstmest of bouwmaterialen. Allemaal zaken die bijdragen aan de gezondheid en een betere zelf-
redzaamheid.  
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 
urgentie hoog is. 
 

− Bij een vrouw, Mahasundari, is in december 2009 met succes een galsteen verwijderd, die enorm 
veel pijn veroorzaakte. De laatste kosten hiervan in januari 2010 bedroegen € 73. 
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− Ramrati Devi heeft het beginstadium van de ziekte “Vitiligo”, waarbij blanke vlekken op de huid 
van ledematen en gezicht ontstaan, een beruchte ziekte die vaak voorkomt onder armen in Bihar 
een die leidt tot isolatie en uitstoting. De Stichting betaalt maandelijks de zalf, die ze volgens de 
dokter in ieder geval  twee jaar moet gebruiken. De kosten in 2010 hiervoor bedroegen: € 113.  

− Kosten voor medische behandelingen van Arjun die ernstig ziek terugkeerde vanuit de grote stad 
waar hij werk zocht: € 154. 

− Medische behandeling voor Suddha die in verwachting was: € 67. Helaas heeft zij later toch een 
miskraam gehad. 

− Ziekenhuisbehandeling voor Ranjay na een ernstig ongeluk met een bus: € 43 

− Behandeling van Ramrati Devi die na een schorpioenbeet in paniek van het dak was gevallen: € 
44. 

− Behandeling ernstige infectiewond van Ramun: € 25. 

− Een opleiding van een maand voor Ranjay tot veiligheidsbeambte kostte € 160. 

− Voor Pankaj zijn kosten voor school, boeken en bijles betaald: € 63. 

− We hebben een bijdrage gedaan waardoor het mogelijk werd dat een zonnepaneel kon worden 
aangeschaft dat de Indiase overheid met subsidie aan dorpelingen aanbiedt: € 92. 

− Er zijn diverse malen bijdragen overgemaakt aan 3 families om de verbouw van aardappelen, uien 
en rijst mogelijk te maken. Voor plantjes en zaaigoed, ploegen, bemesten e.d., in totaal € 286. 

− Voedselhulp aan mensen die op dat moment zelf niet in staat waren om hun eigen voedsel te 
bekostigen: € 70. 

− Voor Jagdeo hebben we materialen bekostigd om een afdak te bouwen op zijn erf voor een koe: € 
60. 

Aan dit soort kosten is in 2010 in totaal € 1.435 uitgegeven.
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3. Financieel overzicht 
 
De inkomsten in 2010 van de Stichting Shubham bestonden geheel uit giften van diverse particulieren, 
en bedroegen in totaal: € 4.850,00.  
De gemiddelde wisselkoers was € 1,- voor 59,52  rupees. 
In totaal werd € 3.250 besteed aan de studie en het levensonderhoud van Sanjay en Vandana Singh: 
(193.392 rupees).  
Voor het bekostigen van de diverse urgente vragen zoals medische behandelingen voor met name 
mensen in het dorpje Bhurkur is € 1.435 uitgegeven (85.377 rupees) 
 
 2010 2009 

 Rupees Euro’s Euro’s 

a.   Beginsaldo op 1 januari:     628,38   979,42 

     

b.   Inkomsten 2010  
Giften:       

  
bij 

 
4850,00 

 
4.550,00 

     

c.   Uitgaven 2010     af 4873,99 4.901,04 

-      

- Algemene Kosten       190,33 332,09 

• Inschrijving Kamer van Koophandel   26,14 26,14 

• 12 x Geld versturen via ING   96,00 240,00 

• Jaarlijkse kosten ING   68,19 65,95 

     

-     Ondersteuning Vandana en Sanjay Singh   193.392  3249,53 3.078,71 

• Huur          25.200  423 382 

• Gas     4.275      72 64 

• Kleding, schoeisel, huisraad   12.000  202 182 

• School, inschrijving, boeken, bijles, vervoer,  30.325      510 590 

• Sollicitaties 15.675      263 106 

• Diverse medische kosten / bril 8.310      140 212 

• School Shubham  11.700  197 366 

• Dagelijkse uitgaven: eten, huish., krant, tijd-
schriften, zakgeld, fiets     

67.685  1137 729 

• internet 10.788  181 94 

• Familiebezoek en feestelijkheden 7.050  118 51 

• Overig 384  6 304 

     

-     Voor diverse mensen in m.n. het dorp Bhurkur  85.377  1434,57 1.490,15 

• Medische behandeling voor zwangere Sud-
dha 

4.000  67  

• Vitiligo-behandeling  voor Ranrati Devi 6.750  113  

• Overige medische kosten ouders Sanjay 4.120  69  

• Mahasundri: Galsteen-operatie (overige kos-
ten) 

4.360  73  

• Bijdrage aan zonnepaneel 5.500  92  

• Medische hulp aan Arjun 9.175  154  

• afdak voor koe van jagdeo 3.600  60  

• ploegen, zaaigoed, bemesting voor 3 families 17.050  286  

• Behandeling Ranjay na bus-ongeluk 2.585  43  

• Pankaj: boeken en 4 maanden schoolgeld    3.750  63  

• Ranjay: training veiligheidsbeambte 9.500  160  

• Tijdelijke voedselhulp aan diverse mensen 4.180  70  

• Kleding 500  8  

• Overig 10.307  172  

     

d.   Eindsaldo  op 31 dec :    604,38 628,38 
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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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