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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 ondersteunt onder andere Sanjay en Vandana Singh en hun kinderen Shubham en Sid-
dhartha in hun levensonderhoud. 
Na een aantal jaren van studie heeft Vandana een baan bij een bank gevonden en kan het gezin 
daarmee een groot deel van hun levensonderhoud inmiddels zelf bekostigen.  
De stichting springt alleen nog bij als het gaat om schoolkosten en medische kosten, voor zover die 
niet uit eigen inkomen konden worden gedekt. 
Sanjay en Vandana verantwoorden hun uitgaven maandelijks met een gedetailleerd overzicht.  
Voor hen is in 2019 in totaal uitgegeven: € 1.595,20 (124.180 rupees).  
 
2. Ondersteuning aan mensen in met name Bhurkur  
Sanjay en Vandana komen uit het boerendorp Bhurkur, 50 kilometer ten zuiden van de grote stad 
Patna in de Indiase deelstaat Bihar. Men leeft daar in diepe en uitzichtloze armoede. Deze mensen 
zijn nauwelijks in staat om uit de opbrengst van de landbouw in hun eigen voedselbehoefte te voor-
zien. 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 in de afgelopen jaren 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. 
Voor het bekostigen van dergelijke zaken is in het afgelopen jaar € 337,85 uitgegeven (26.300 rupees).
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3. Financieel overzicht 
 
De inkomsten in 2019 van de Stichting Shubham bestonden geheel uit giften van diverse particulieren, 
en bedroegen in totaal: € 2.500,00.  
De totale uitgaven bedroegen: € 2.193,21. 
De gemiddelde wisselkoers was € 1,- voor 77,85 rupees.  
 
 2019 2018 

 Rupees Euro’s Euro’s 

a.   Beginsaldo op 1 januari:     34,05 77,92 

     

b.   Inkomsten 2019  
Giften:       

  
bij 

 
2.500.00 

 
3.210,00 

     

c.   Uitgaven 2019     af 2.193,21 3.253,87 

- Algemene Kosten  
voor Internetsite, bank en overschrijvingen 

   
260,16 

 
244,23 

-     Ondersteuning Vandana en Sanjay Singh   124.180  1.595,20 2.577,97 

-     Voor diverse mensen in m.n. het dorp Bhurkur  26.300  337,85 431,67 

     

d.   Eindsaldo  op 31 dec :    340,84 34,05 
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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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