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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. Sanjay en Vandana Singh 
De Stichting stelt onder andere Sanjay en Vandana Singh in Patna (India, deelstaat Bihar) in staat te 
studeren.  
- Vandana volgde de Master of Arts-opleiding en deed actief mee aan veel selectietieprocedures 

voor functies bij banken die op grote schaal vacatures aanbieden. Ze is vervolgens geselecteerd 
voor enkele sollicitatiegesprekken. Dit heeft in oktober geresulteerd in een aanstelling als ‘proba-
tional officer’ bij de Indian Bank. Daarvoor moest ze eerst een algemene introductiecursus volgen 
in Chennai en vervolgens zal ze gedurende 2 jaar steeds voor een half jaar worden aangesteld bij 
verschillende banken in heel India om daar ervaring op te doen. Ze verdient een redelijk salaris, 
maar dit is niet voldoende om alle kosten te dekken van het reizen, steeds huren van andere 
woonruimten e.d. Het blijkt daarom noodzakelijk om de familie Singh gedurende deze periode nog 
financieel te ondersteunen voor een deel van hun levensonderhoud. 

- Het is ondenkbaar dat een getrouwde vrouw alleen naar een andere stad verhuist om daar te 
werken. Vandaar dat ook echtgenoot Sanjay en zoontje Shubham steeds mee verhuizen met 
Vandana naar alle plekken waar zij voor haar nieuwe baan heen moet. 

- Shubham (geboren in december 2001) moet op ieder lokatie zo snel mogelijk weer een nieuwe 
basisschool vinden. Hier zijn iedere keer relatief hoge kosten mee gemoeid voor inschrijfgeld, 
nieuwe schoolmaterialen en –uniform. 

Om dit mogelijk te maken betaalt de stichting de kosten, voor zover die niet uit het eigen inkomen 
kunnen worden gedekt.  
Sanjay en Vandana verantwoorden hun uitgaven maandelijks met een gedetailleerd overzicht.  
In totaal werd € 4.750 besteed aan de studie en het levensonderhoud van Sanjay en Vandana Singh: 
(450.239 rupees).  
 
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. 
 

− 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 
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en 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 2011 hiervoor bedroegen: € 102.  

− Kosten voor andere medische behandelingen van verschillende personen: € 200 

− Medische behandeling voor geboorte van de baby Supriya: €191. 

− Tijdelijke voedselhulp aan enkele personen die op dat moment zelf niet in staat waren om hun 
eigen voedsel te bekostigen: € 25. 

− Voor wat kleding: € 17. 

− Voor het egaliseren en ploegen van een stuk land, zaad, kunstmest en het repareren van een 
pomp: € 69. 

Voor dit soort kosten is in 2011 in totaal € 604 uitgegeven (38.485 rupees).  
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3. Financieel overzicht 
 
De inkomsten in 2011 van de Stichting Shubham bestonden geheel uit giften van diverse particulieren, 

en bedroegen in totaal: € 5.200,18. De totale uitgaven bedroegen € 5.611,42. 
De gemiddelde wisselkoers was € 1,- voor 63,9 rupees. 
 
 2011 2010 

 Rupees Euro’s Euro’s 

a.   Beginsaldo op 1 januari:     604,38   628,38 

     

b.   Inkomsten 2011  
Giften:       

  
bij 

 
5.200,18 

 
4.850,00 

     

c.   Uitgaven 2011     af 5.611,42 4.874 

-      

- Algemene Kosten       257,42 190,33 

• Inschrijving Kamer van Koophandel   26,64 26,14 

• Kosten voor bankoverschrijvingen   150,00 96,00 

• Jaarlijkse kosten ING   80,78 68,19 

     

-     Ondersteuning Vandana en Sanjay Singh   450.239  4.750 3.250 

• Huur Patna en Bankura 45.050   705   

• Gas 4370  68   

• Voeding, kleding, krant, tijdschriften, zakgeld 78.580   1.230   

• internettoegang 9.335   146   

• medische kosten 50.435   789   

• vervoer 36.691   574   

• Vandana en Sanjay: school, coachings en 
sollicitaties 45.918  

 

719  

 

• Shubhan: schoolkosten 9.850   154   

• Toezending mobiele telefoons en harde schij-
ven 

162.956 
 

 

255 

 

• Overig 7.054   110   

     

-     Voor diverse mensen in m.n. het dorp Bhurkur  38.485  604 1.435 

• behandeling huidontkleuring 6.550   102   

• medische kosten voor 5 personen 12.725  200  

• kleding 1035  17   

• 2 maanden tijdelijke voedselhulp 1.600   25   

• Voor  egaliseren, ploegen, zaad en kunst-
mest, en reparatie van een waterpomp 4.400  

 

69  

 

• Medische kosten tbv. geboorte baby Supriya 12.175   191   

     

d.   Eindsaldo  op 31 dec :    193,14 604,38 
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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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