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1.0

ONTSTAANSGESCHIEDENIS

Stichting Abhilasa Global Serve ( AGS) is op 20 juni 2002 in Dordrecht opgericht als
zusterorganisatie van de vrouwenorganisatie Stichting Abhilasa. Deze Hindoestaanse
Vrouwenorganisatie Drechtsteden werd 25 april 1984 rechtspersoon en had tot doel het
bevorderen van het welzijn van de Hindoestaanse vrouw (met haar gezin ) door middel van
emancipatie, actieve participatie en integratie in de Nederlandse Samenleving.
Thans is bovengenoemde doelstelling heel actueel en wordt er vanuit diverse
maatschappelijke organisaties hieraan gewerkt. Momenteel fungeert Stichting Abhilasa meer
als doorgeefluik en houdt zij zich voornamelijk bezig met voorlichting & beleidsinvloeding
door “meedenken en meedoen “ met algemene instellingen.
Uit solidariteit werden ruim 15 jaar ook activiteiten uitgevoerd ten behoeve van de sociaal
zwakkeren in het thuisland. Om deze individuele initiatieven in het kader van
ontwikkelingshulp vorm en inhoud te geven was een structurele aanpak noodzakelijk. Voor
een effectieve en efficiënte ondersteuning was tevens een deskundige werkwijze vereist. Dit
was de aanzet tot de oprichting van: Stichting Abhilasa Global Serve (AGS).

2.0

DOELSTELLING EN MISSIE

Stichting Abhilasa Global Serve (AGS) heeft tot doel het welzijn te bevorderen en de positie
te verbeteren van de kansarme bevolking, met name schooljeugd en in het bijzonder
vrouwen. De stichting wil de kwaliteit van onderwijs, gezondheidzorg en watervoorziening
helpen verbeteren en dit toegankelijk maken voor de plattelandsbevolking. Als werkterrein
heeft AGS educatie & vorming en het treffen van basisvoorzieningen ten behoeve van
primaire levensbehoeften.
Stichting AGS is geschoeid op de Hindoestaanse traditie en werkt volgens het principe: “
Samaadj Seva aur Sahara” (= “de gemeenschap belangeloos dienen en ondersteunen”).
Abhilasa Global Serve is werkzaam in twee landen waar de Hindoestaanse diaspora invloed
heeft gehad: Suriname en India.

AGS jaarverslag 2009

Rotterdam 5-10-2010

Page 4 of 26

3.0

WERKGEBIED

De omstandigheden op het platteland zijn, zowel in Suriname als in India, zeer primitief. Het
onderwijs in de districten is over het algemeen nog steeds onder de maat en lang niet voor
iedereen toegankelijk. Er is een nijpend tekort aan de meest eenvoudige lesmaterialen en
studieboeken zijn dikwijls onbetaalbaar. Daarnaast is het voor de schooljeugd moeilijk, in de
regentijd zelfs onmogelijk, om naar school te gaan vanwege slechte wegen, grote afstanden
en vervoersproblemen. Vaak zijn ouders niet in staat om de kosten voor goed onderwijs te
betalen. In deze situatie krijgen vooral jongens voorrang en zijn meisjes meestal de dupe.
Ook de gezondheidszorg laat nog veel te wensen over. Niet alleen primaire voorzieningen,
maar ook preventie in de vorm van voorlichting over goede gezondheid, kinderverzorging en
hygiëne kan uitkomst bieden.
Tenslotte is er op het platteland in zowel India als Suriname een groot gebrek aan sanitaire
voorzieningen en schoon drinkwater.

4.0

WERKWIJZE

Stichting Abhilasa Global Serve heeft nauwe banden met Suriname en India, zowel met de
bevolking als met vrouwenorganisaties. De contacten zijn gericht op samenwerking,
kennisoverdracht en structurele ondersteuning, op moreel en op financieel gebied. De
stichting bevordert en stimuleert de zelfwerkzaamheid van de plaatselijke bevolking. Nieuwe
ontwikkelingen komen in handen te liggen van de lokale organisaties en wel op een manier
die aansluit bij de eigen behoeften en de eigen cultuur.
Het bestuur van de stichting AGS voert structureel overleg. In dit overleg wordt bepaald wat
de komende werkzaamheden zullen zijn. De stichting zet niet zelf projectvoorstellen uit maar
selecteert uit het ontvangen aanvragen of voorstellen. Bij de formulering van de vraag naar
hulp wordt gebruik gemaakt van de sociaal-culturele en spirituele achtergronden, die men
gemeenschappelijk heeft met de partnerorganisaties. Nadat onderzocht is of het voorstel
past binnen de doelstelling en missie van de stichting wordt er al dan niet besloten het
project te ondersteunen en uit te voeren.
Om haar doelen te realiseren, betrekt Abhilasa Global Serve Nederlandse onderwijs- &
gezondheidsinstellingen en werkt de stichting nauw samen met organisaties, die
Ontwikkelingsamenwerking ten doel hebben. Ieder project wordt afgesloten met zowel een
financiële als een inhoudelijke verantwoording.
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5.0 KERNACTIVITEITEN
De volgende activiteiten hebben plaats gevonden:


Deskundigheidsbevordering: door middel van trainingen.
In 2009 hebben AGS leden de volgende trainingssessies gevolgd (inleiding tot
ontwikkelingssamenwerking, projectformulering, budgettering, projectverantwoording,
evaluatieverslag ) georganiseerd door Seva Network Foundation. De deelnemers hadden ook
de mogelijkheid om deel te nemen aan een excursie naar London in december. De AGS leden: mevr. Sandhia Ramsing en mevr. Meera Autar-Keserlal hebben het trainingscertificaat
ontvangen. Vervolgens hebben 3 AGS-leden ( Priya, Meera en Kiertie ) deelgenomen aan
diverse trainingssessies georganiseerd door het SSKW ( Stichting Sociaal Kultureel Werk) te
Dordrecht.



Projectvoorlichting aan algemene instellingen:
Voorlichting over de Hindoestaanse diaspora/ cultuur & levensbeschouwing o.a. in
woonzorgcentra Humanitas, Feyenoord, Maasveld (Lalla Rookh / Sarodj ), project Veelkleurig
religies Rotterdam en Ouderenwerkgroep in Capelle a/d IJssel, Scholengemeenschap het
Stedelijk Dalton College in Dordrecht, Davinci College in Gorinchem, Albeda & City College in
Rotterdam.



Fondsenwerving: onder andere Seva Network Foundation, Medisch Centrum Dordrecht,
diverse Midden- en Kleinbedrijven en particulieren.



Public Relations: aan de hand van foldermateriaal, foto/film & video reportages,
evaluatieverslag projecten en jaarverslagen.



Actieve participatie aan thema/discussie bijeenkomsten georganiseerd door het Cos ZuidHolland-Zuid, Cordaid Den Haag, Seva Network Foundation, Den Haag en Context
Masterclass sessies in Utrecht, bijeenkomsten van Stichting Mondiale Samenwerking,
Kleurrijke gesprekken Rotterdam.



Opbouwen/onderhouden van een landelijk netwerk o.a. lidorganisaties Seva Network
Foundation, migrantenorganisaties, Raad van Kerken, Pax Christi Vlaardingen, Roravolere
Rotterdam, Stichting Mondiale Samenwerking en Milieu-Organisaties, Islam & Dialoog,
Bureau Vluchtelingen, Beraad Kerk, Moskee & Mandir Rotterdam.
Tevens Contact onderhouden met NGO’s in Suriname & India.



Reguliere bestuursvergaderingen
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6.0 PROJECTEN UITGEVOERD IN INDIA (2006 TOT EN MET 2009)
Achtergrondinformatie Gurukul
Deze Gurukul is opgericht in 1988 en wordt sindsdien gerund door de twee oprichtsters: Dr.
Sumedha en Dr. Sukama. Beide vrouwen zijn doctor in de Vedische Filosofie, de Sanskriet
taal en cultuur. Tijdens hun studieperiode trok de opvoeding en ontwikkeling van meisjes en
de zeer zwakke positie van vrouwen hun bijzondere aandacht. Na de afronding van hun
studie, aan de Internationale Gurukul Kangri te Haridwar, besloten beide dames hun leven te
wijden aan de opvoeding en educatie van kansarme meisjes in India.
Het ideale streven was/is om kansarme meisjes op een menswaardige manier op te vangen,
op te voeden en te werken aan hun sociale redzaamheid & zelfontplooiing, zodat zij later als
vrouw en een volwaardig lid van de Indiase maatschappij, hun bijdrage zouden kunnen
leveren. Men werkt er op basis van de Vedische traditie, waarbij waarden als eerbied en
respect voor alle levende wezens, rechtvaardigheid en discipline bovenaan staan.
De Gurukul maakt geen onderscheid in afkomst of in kaste, iedereen is welkom en wordt
toegelaten. Er worden meisjes uit alle stromingen en uit alle hoeken van India opgevangen.
Doch iedereen wordt geacht haar steentje bij te dragen in de huishouding. De meisjes krijgen
een gedegen opleiding (ter vergelijking: het niveau ligt na afronding op het PABO hier in
Nederland).
Dagindeling Gurukul
De lessen worden gegeven door Dr. Sumedha, Dr. Sukama en een team van 28 leraressen. Dit
team bestaat voornamelijk uit oud-leerlingen van het meisjesinternaat. Zij willen het goede
werk voortzetten door hun steentje bij te dragen aan de groei van de Gurukul. De doelgroep
krijgt een zeer gedisciplineerde, sociaal- maatschappelijke vorming.
De dag begint om 04.30 uur met gymnastiek, Yoga en meditatie. Om 06.00 uur volgt het
ochtendgebed, daarna lesvoorbereiding of huishoudelijke taken. Na het ontbijt wordt om
8.00 uur de vlag opgehesen onder het zingen van het volkslied, waarna start van de lessen.
Om 14:00 uur eindigen de lessen. Na de lunch is het tijd om huiswerk te maken of eigen
studie. Van 16.00-17.00 uur is er ruimte voor creatief bezig zijn, om een hobby uit te oefenen
( zang/muziek, voordracht/toneel, sport/spel) en ruimte voor sociaal contact. Er is dan geen
vakleerkracht aanwezig, het is meer selfsupporting. Alles vindt plaats op het grasveld in de
buitenlucht wanneer het nog licht is. Daarna wordt 45 minuten besteed aan dienstbaar werk
bijvoorbeeld: onderhouden van de moestuin, helpen in de keuken, of ten behoeve van de
projecten in uitvoer: opruimen, schoonmaak etc.
Vervolgens wordt om 18.00 het dagprogramma afgesloten door middel van de Sandhya (het
avondgebed). Daarna wordt de dag geëvalueerd door de leiding en de meisjes. Naast
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eventuele problemen komen ook de werkzaamheden met betrekking tot de projecten aan de
orde. De directie vindt de betrokkenheid van met name de meisjes uit de hoogste leerjaren
heel belangrijk; hun ideeën en keuzes worden in de beslissingen meegenomen. Zo wordt er
extra draagvlak gecreëerd en bevorderd. Om 21.00 uur gaat het licht uit, bedtijd!

Een goed voorbeeld van de zelfredzaamheid en geldbesparing is de aanleg van een eigen
moestuin. Ook worden de meisjes gestimuleerd om zich verder te ontwikkelen in sport en
muziek & dans.
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7.0 PROJECT GURUKUL CHOTIPURA IN 4 TRAJECTEN
TRAJECT 1: BOUW MULTIFUNCTIONELE HALL (AUG 2006 T/M OKT 2007)
Op 9 augustus 2006 is het project van start gegaan door middel van de eerste steenlegging
tijdens een feestelijke bijeenkomst. Met veel enthousiasme heeft men 8 maanden lang
gewerkt aan dit project.
Wegens onvoorziene lokale problemen, extreme weersomstandigheden met langdurige
wateroverlast, maar vooral wegens regelmatig uitval van de gebrekkige energievoorziening,
moest het project enkele maanden worden stopgezet. Dit had tot gevolg dat men te maken
kreeg met een nieuwe aannemer, opnieuw werving van arbeidskrachten, hogere lonen,
prijsstijging van materiaalkosten. Het budget was niet meer toereikend.
Uitgaven augustus 2006 tot 30 september 2007
Baten:
Subsidie Seva Network
€15.000
Subsidie Linkis-Oxfam Novib €20.000
Bijdrage AGS
€ 4.345
(+natura, waaronder werkbezoek tweemaal)
Bijdrage Kanya Gurukul Chotipura

Rs.4.723.076,00
Rs. 801.750,00
Rs. 1.120.000,00
Rs. 235.499,00
Rs. 2.190.197,00

TRAJECT 2: AFRONDING MULTIFUNCTIONELE HALL (OKT 2007 T/M FEB 2009)
Mede door aan aanvullend subsidie, sponsorwerving Stichting AGS, maar bovenal de
grandioze inspanning van de Kanya Gurukul zelf (collectes in alle Deelstaten, waarvan de
meisjes afkomstig zijn) werden middelen verkregen om de Multifunctionele Hall af te
bouwen. Ondanks alle stagnaties, waardoor het tijdspad is overschreden, is men erg
tevreden met en bijzonder trots op het bereikte resultaat. Zowel Stichting AGS als de Kanya
Gurukul hebben zich samen heel erg ingespannen om dit project tot een succes te maken.
Door middel van regelmatige rapportages maakte men elkaar deelgenoot van obstakels,
veranderingen en eventuele gevolgen.
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Ook de geweldige inspanning van de Gurukul om financiële middelen te verzamelen is heel
prijzenswaardig. De samenwerking met de Gurukul is ronduit voortreffelijk geweest. Het
resultaat mag er dan ook zijn
De Gurukul is thans eigenaar van een Multifunctionele Hall, dat met de aanbouw van de
veranda’s ruim anderhalf groter is geworden dan men in principe had gepland. Daarnaast
heeft het instituut nu de beschikking over een groot podium, waarachter twee kleedhokken,
4 toiletten, een magazijnruimte, een receptie en een ontvangstruimte. Rondom de Hall is op
het terrein groenvoorziening aangebracht en bomen geplant. De stenen omrastering is aan
de buitenkant van stucwerk voorzien.
De directe doelgroep ruim 400 meisjes, 28 personeelsleden en 5 stafleden maken dagelijks,
ongeacht de weersomstandigheden en zonder enige belemmering, gebruik van de ruimte in
de hall. De meeste voorgenomen activiteiten zijn al in uitvoer. Gezamenlijke activiteiten: o.a.
gymnastiek, yogalessen & meditatie, zang & muzikale vorming vinden er al plaats. Bij slecht
weer vinden er afzonderlijke activiteiten van verschillende klassen tegelijkertijd plaats.

Men heeft de beschikking over een dusdanige grote ruimte, waarin thans zowel lokale als
regionale school- / jeugdcompetities gehouden kunnen worden.
De mogelijkheid is aanwezig tot het organiseren van symposia en seminars waarvoor de
locatie alle faciliteiten biedt. Inkomsten voor onderhoud en om de hall duurzaam te maken,
kunnen verkregen worden door een bijdrage in vorm van huur te vragen.
Ten behoeve van preventieve gezondheidszorg, met name voorlichtingsactiviteiten voor de
dorpsbewoners / lokale bevolking kan de multifunctionele hall gebruikt worden.
Het project Multifunctionele Hall Kanya Gurukul is gerealiseerd. De uitvoer van het project is
gestart mede dankzij de subsidiebijdragen van Seva Network Foundation en Linkis Oxfam
Novib, Stichting AGS uit Nederland & Kanya Gurukul Chotipura in India.
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Na februari 2008 heeft de Kanya Gurukul in samenwerking met Stichting AGS het bouwwerk
helemaal afgewerkt en ook van extra schoonheidselementen voorzien!
Uitgaven traject 2 Multifunctionele Hall
Baten
Subsidie Seva Network Foundation
€7.000
Bijdrage particulieren
Bijdrage AGS
€2800
(+natura, waaronder werkbezoek tweemaal)
Bijdrage Kanya Gurukul Chotipura

Rs.2.617.260
Rs.435.750
Rs.271.740
Rs. 159.770
Rs.1.750.000

TRAJECT 3: BOUW BADKAMERS/TOILETTEN KANYA GURUKUL CHOTIPURA
(NOV 2007 T/M SEPT 2008)
Het meisjesinternaat beschikte over tiental primitieve bad/toiletten, die 17 jaar oud zijn, in
hout opgetrokken en zonder een dak. Met name tijdens de moessonperiode had men te
kampen met grote problemen. Het aantal scholieren groeide in de loop der tijd uit tot 365
(eind december 2007).
De bouw van nieuwe degelijke badkamers
en toiletten was noodzakelijk. De ontvangen
giften( €.3000, -) naar aanleiding van het
afscheidsfeest van Ir. Suredj Autar (1ste
voorzitter AGS) was de eerste aanzet om dit
project te kunnen realiseren. In het kader
van verdubbeling heeft Seva Network
Foundation het bedrag verdubbeld naar
€.6000, - . Om de begroting kloppend te
maken bleef Stichting AGS sponsorbedragen
werven; de Kanya Gurukul zelf deed enorm
haar best om middelen, voornamelijk in
natura, te vergaren. Dit nevenproject werd
gestart in november 2007 en eind
september 2008 was het projectafgerond.
In plaats van 14 toiletten en 10 badkamers is
er naar behoefte, de verkregen bouwgrond
en de middelen, een complex van
respectievelijk 20 toiletten en 16 badkamers
gerealiseerd.
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Rekeninghoudend met de verduurzaming is bij de bouw gezorgd voor bewapening, een
stevige betonnen fundering en constructie -werk. Er is ook gekozen voor gebruik- en
onderhoudvriendelijk materiaal: wandtegels en deuren van duurzaam plastic. Het geheel is in
steen opgetrokken. Ondanks alle vertraging is men heel tevreden en bijzonder trots op het
bereikte resultaat. Daar de toiletten & badkamers op een apart terrein staan kan men
ongemerkt gebruik van maken.

Er is gezorgd voor twee aparte ingangen en een stenen scheiding met aan elke kant 10
toiletten en acht badkamers.
De Gurukul heeft de beschikking over 20 nette toiletten en 16 badkamers. De doelgroep
(ruim 400 personen) heeft de mogelijkheid er dagelijks en onbeperkt van gebruik te maken.
Tijdens grote activiteiten kunnen zowel mannen als vrouwen daar ongehinderd gebruik
maken. De hygiëne in de Gurukul is duidelijk verbeterd met de komst van dit complex.
Uitgaven traject 3 Bouw badkamers/toiletten Kanya Gurukul
Baten
Bijdrage Seva Network Foundation
€3000
Bijdrage AGS
€3000
(+natura, waaronder werkbezoek tweemaal)
Bijdrage Kanya Gurukul Chotipura
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TRAJECT 4: PROJECT STROOMVOORZIENING EN TELECOMMUNICATIE
(DEC 2008 T/M JUNI 2009)
Het project stroomvoorziening en telecommunicatie werd gestart op 10 december 2008
tijdens het A.G.S. werkbezoek aan de Kanya Gurukul Chotipura in India
STROOMVOORZIENING
Reeds gedurende de bouw van de Multifunctionele Hall en de Badkamers/Toiletten BLOCK
(2006-2008) bleek dat het meisjesinternaat Kanya Gurukul kampte met grote problemen
betreffende de algemene stroomvoorziening. Tijdens diverse werkbezoeken, eveneens
tijdens het werkbezoek in december 2008 werd dit probleem nog eens ten overvloede
ervaren: uitval van elektriciteit, geen licht maar ook uitval van druk voor watergebruik.
Elektrisch licht bleek onmisbaar, vooral na zonsondergang. De reguliere lokale
stroomvoorziening laat veel te wensen over. Regelmatig en meerdere keren, veelal
dagenlange stroomuitval per week, is geen uitzondering. Er worden ruim 450 personen
benadeeld door het elektriciteitsprobleem. De meisjes moeten in de avond hun dagelijkse
bezigheden, onder andere studeren en huiswerk, stoppen omdat het pikdonker is wegens
uitval van elektriciteit.
De Kanya Gurukul was in het bezit van twee verouderde dieselgeneratoren die moesten hulp
bieden. De eerste generator, die werd ingezet ter vervanging van stroomvoorziening bij
uitval van de lokale elektriciteit, was 19 jaar oud en had een capaciteit van 5 KVA. Deze
verouderde generator vertoont ook nog veel mankementen.
De tweede generator was 17 jaar oud en werd gebruikt ten behoeve van de waterdruk in de
watertanks. De generator werd voornamelijk ‘s ochtends gebruikt voor het wassen. Helaas
viel deze generator regelmatig uit of stopte met werken. Het gevolg hiervan was dat men
veel te laat met het dagprogramma kon beginnen, waardoor het lesrooster in het gedrang
kwam.

Behalve problemen met de algemene stroomvoorziening zorgen de dieselgeneratoren ook
voor geluidsoverlast en uitlaatgassen. Wegens ouderdom verbruikten de apparaten te veel
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brandstof, hetgeen hoger kosten met zich meebracht. Omdat de Kanya Gurukul in een
afgelegen gebied ligt, waar geen brandstof verkrijgbaar is, moet men minstens 45 km naar de
dichtstbijzijnde grote stad Moradhabad voor de aanschaf van diesel. Aanvankelijk was
begroot voor een generator van 25 KVA.
Uiteindelijk bleek, dat de behoefte met betrekking tot de Multifunctionele hall en Toilet-/
Badkamer Block niet was meegerekend (dit alles stond nog in aanbouw). Dat ook daarvoor
in elektriciteit moest worden voorzien, had men over hoofd gezien.
Bij het berekenen van de totale meetpunten bleek dat een grotere capaciteit noodzakelijk.
Rekeninghoudend met de verduurzaming is bij de aanschaf gekozen voor een deugdelijke
generator met een grotere capaciteit, dan in eerste instantie was gepland.
Voor tweemaal een kleinere generator zou men bovendien meer ruimte kwijt zijn, te maken
hebben met meer brandstofverbruik en zouden de aanschafkosten veel hoger liggen.
Tevens zijn twee studenten opgeleid: zij hebben kennis opgedaan om de generator op
efficiënte wijze te bedienen en kostenbesparend te beheren. Eventuele mankementen
kunnen zij bijtijds signaleren.
Door de aanschaf en installatie van de nieuwe milieuvriendelijke en geruisloze generator met
een capaciteit van 40 KVA heeft de doelgroep (ruim 450 personen) thans de beschikking
over directe stroomvoorziening. Omdat men permanent beschikt over elektriciteit , kan er
op een degelijke wijze in elektrisch licht & luchtventilatie worden voorzien, waarvan
dagelijks naar behoefte gebruik kan worden gemaakt. De omwonende dorpelingen
profiteren zijdelings ook van stroomvoorziening.
Een nieuwe generator met grotere capaciteit was de oplossing.
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TELECOMMUNICATIE
Het tweede gedeelte van het project betreft telecommunicatie. De Kanya Gurukul is in het
bezit van enkele afgedankte computers die niet geschikt zijn om te computeren; zij worden
ingezet om te leren typen. Een nieuwe computer met internetaansluiting zou de
schooladministratie vergemakkelijken en telecommunicatie mogelijk maken.
Door internetaansluiting wordt het verkrijgen van informatie toegankelijk gemaakt. De
doelgroep kan door internet op een praktische en snelle manier aan informatie komen, wat
de educatie weer ten goede komt. Een internetverbinding zorgt ook voor een soepelere
communicatie tussen de Kanya Gurukul en stichting AGS.
Door contact per e-mail met de buitenwereld raakt men uit de geïsoleerde positie.
Kortom, de beschikking over een nieuwe computer in combinatie met internet aansluiting
heeft de volgende voordelen:
 het overbruggen van afstanden
 verhoging van de efficiency
 verlaging van de reiskosten
 snelle en kostenloze communicatie
 verbetering van informatievoorziening.

De uitvoer van het project is mede mogelijk geworden dankzij de eerste aanzet met het
sponsorbedrag van € 2600, - afkomstig van Medisch Centrum Dordrecht ( dhr. Drs.S.R.
Autar). Stichting AGS heeft dankbaar gebruik gemaakt van de verdubbelingregel en het
bedrag van € 3500, - laten verdubbelen tot € 7000, - euro door Seva Network Foundation.
Mede door de bijzondere inspanning van de Gurukul en dank zij de verkregen giften &
donaties, is dit project gerealiseerd eind mei 2009.
Met betrekking tot telecommunicatie heeft de Gurukul thans de beschikking over een
moderne Computer/Combi -printer; hetgeen geleid heeft tot grote mate van verbetering van
de algemene administratie ten behoeve van de doelgroep en overige computerwerk.
Gelet op de hoge kosten is gekozen voor één geavanceerde computer met veel
mogelijkheden en een combinatie printer (met kopieer- en scanmogelijkheden) in plaats van
twee.
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Deze keuze is doeltreffender. Voor kopieer- en scanwerk hoeft men niet af te reizen naar
Moradabad (afstand 45 km) dat bespaart tijd en is veel goedkoper.
Ook hebben vier studenten kennis en vaardigheden opgedaan met betrekking tot werken
met de PC, internet & e-mail. Het voornemen is om in de toekomst de deskundigheid,
vaardigheden en opgedane ervaring ten aanzien van computer/internet/e-mail, in kleine
groepjes door te geven aan medescholieren. Door te beschikken over een computer en de
mogelijkheid tot internet/e-mailen is de communicatie met de buitenwereld ten behoeve
van de gehele instelling in bijzondere mate verbeterd. Dat betekent dat de doelgroep (ruim
450 personen) hun geïsoleerde positie hebben grotendeels verlaten.
Uitgaven traject 4 project stroomvoorziening en telecommunicatie
Baten
Sponsoring dhr. Drs. S.R. Autar, Medisch Centrum Dordrecht
Bijdrage Stichting Abhilasa Global Serve
(+natura, waaronder werkbezoek tweemaal)
Subsidie Seva ( in het kader van verdubbeling KP)
Bijdrage Kanya Gurukul Chotipura + donaties
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Rs.496.542
€ 2.600
€ 900
€ 3.500
€ 1.220

Rs.73.742
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SCHOLARSHIP
Sinds 2005 is men begonnen met scholarship voor scholieren in India, die wel de
capaciteiten bezitten maar niet de middelen om goed Onderwijs te volgen. Stichting AGS
tracht in Nederland sponsors te werven voor Scholarship, dit betekent een bijdrage voor
studiemateriaal/ lesgeld /kost en inwoning ten behoeve van meisjes uit hele arme gezinnen
of wezen, die op generlei wijze een minimale bijdrage kunnen leveren. De scholarship
bedraagt € 150, - per jaar. Momenteel worden er reeds 12 meisjes gesponsord door
sympathisanten.
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8. PROJECTEN IN SURINAME
8.1 ONDERWIJSPROJECT VOJ KOEWARASAN, DISTRICT WANICA, AFGEROND
(1998 T/M 2006 )
8.2 PROJECT: EDUCATIEF CENTRUM JAGRIT, DISTRICT SARAMACCA 2005 T/M 2009
Vrouwenorganisatie “ Jagrit” op het platteland van district Saramacca benaderde AGS voor
ondersteuning. Er heerste een grote malaise wegens het failliet gaan van Landbouwproject
Semi Bacovenbedrijf. Vierhonderd huishoudens werden daarvan de dupe.
Vanaf 2005 heeft Stichting AGS regelmatig inzamelingsacties gehouden. Diverse partijen van
school- en bibliotheekboeken, schoolbehoeften, leerspeel-& handwerkmateriaal met name
ook drie naaimachines en strijkplanken, materiaal voor creatief bezig zijn, kleding &
schoenen zijn elk jaar in tientallen collies verzonden.

De vraag naar tweedehands kleding/schoenen is nog steeds van kracht. Dank zij de donatie
van een aantal particulieren en de medewerking van “Kal Trading Compagnie” is het AGS
wederom gelukt om in 2009 een partij van 8 collies bruikbare kleding & schoenen te
verzenden.
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9.0

BIJZONDERE ACTIVITEITEN

9.1 KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING, SPECIALE BIJEENKOMST: 29 APRIL 2009
Op vrijdag 29 april 2009 is er een bijzondere bijeenkomst geweest in het Atrium van
restaurant “De Zingende Zeeleeuw” te Rotterdam. De aanleiding was: de Koninklijke
Onderscheiding in de Ridder Orde, die de voorzitter mevrouw Kiertie Autar-Ramautar had
ontvangen ter ere van ruim 30 jaar vrijwilligerswerk. Op initiatief van mevrouw Audry
Rudolph, penningmeester van vrouwenorganisatie Abhilasa was de voordracht gedaan,
welke ondersteund werd door Stichting Spirit Rotterdam, Seva Network Foundation Den
Haag (SNF), Federatie Arya Samaj Nederland (Fas-Ned) en Stichting Sociaal Kultureel Werk
(SSKW) te Dordrecht.
Als verrassing en als blijk van waardering heeft het gezin Autar een feestelijke bijeenkomst
georganiseerd. Deze was bedoeld voor vrienden uit bovengenoemde instellingen, maar
vooral ook voor de sympathisanten van AGS, die het werk van de stichting een warm hart
toedragen. Het gestelde vertrouwen is de essentiële kracht geweest van dit vrijwilligerswerk.
Tijdens het officiële gedeelte van het programma kwamen aan het woord: Dhr.drs. Amrish
Tewari ( Fas-Ned), Mevr. Drs. Sheela Khoesial (Seva), Mevr. Pta. Chandekali Singh en Dhr.drs.
Chan Choenni. De voordracht van de kleinkinderen gaf even een emotionele dimensie aan
het programma.
Door een presentatie van de uitgevoerde activiteiten van de Hindostaanse
Vrouwenorganisatie Stichting Abhilasa Drechtsteden en de gerealiseerde projecten van
Stichting Abhilasa Global Serve, in Suriname & India kreeg men een indruk van het
vrijwilligerswerk van Kiertie Autar, gedurende 30 jaar.
Haar ideaal werd grotendeels bereikt door de ondersteuning van velen onder de aanwezigen.
Door hen (donateurs, sponsors en subsidiegevers) is stichting AGS in staat gesteld een
substantiële bijdrage te leveren aan het welzijn van vrouwen, meisjes en schooljeugd op het
platteland in India en Suriname. Deze medewerking en bijdrage, ook in natura, heeft ertoe
geleid dat Abhilasa Global Serve een aantal succesvolle projecten heeft kunnen realiseren op
het gebied van Educatie en het treffen van Basisvoorzieningen ten behoeve van de primaire
levensbehoeften.
Na het dankwoord van de ” geridderde” was er een informeel samenzijn. Deze bijeenkomst
werd bezocht door 113 personen van wie 7 zich spontaan hebben opgegeven als lid van
‘AGS-vriendenclub’; ook ontving de stichting enkele donaties.
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9.2 BUSREIS : ZONDAG 16 AUGUSTUS 2009
In het kader van culturele beleving en het doel middelen te verzamelen, werd een busreis
georganiseerd naar Cultureel landgoed Radhadesh in België. Bij een volle bus kon € 5, - per
persoon verdiend worden. Daar deze datum viel in de vakantieperiode lukte het niet de bus
vol te krijgen. Desondanks hebben de deelnemers een fijne dag gehad: videofilm & mooi
muziek tijdens de heen- en terugreis, bezichtigen van het kasteel op het prachtige landgoed
in een heuvelachtige omgeving, workshops koken, traditioneel kleding draperen, oude
ambachten en kunstnijverheid, uitgebreide boekenstand, culturele optredens in de partytent
etc. Deze activiteit bevorderde de teamgeest onder de sympathisanten; de busexcursie was
zeker een succes en is voor herhaling vatbaar.
Een minpunt was, dat men graag wat langer wilde blijven. Gelet op filevorming moest de
bus echter om 16.00 uur weer huiswaarts keren.
Deelname: 32 personen

10. WERKBEZOEK INDIA: 08 OKTOBER T/M 20 NOVEMBER 2009
Stichting AGS. onderhoudt nauwe banden met het meisjesinternaat en is sinds 2005 bezig
met het ondersteunen van haar projecten, zowel moreel als financieel.
Het meisjesinternaat Kanya Gurukul Swami Dayananda Mahavidhyalaya ligt in het Indiase
dorpje Chotipura in deelstaat Bihar, Uttar Pradesh in India. Het is minimaal vier uur reizen
vanaf Delhi richting Lucknow. Een achtergesteld, agrarisch gebied, onverharde wegen, de
ossenkar dient nog steeds als hoofdvervoermiddel, straatverlichting ontbreekt.
Het werkbezoek staat deze keer in het teken van een officiële openingmanifestatie van de
opeenvolgende gerealiseerde projecten:
a. Realisatie Multifunctionele Hall in oktober 2008 (start augustus 2006)
b. Realisatie Toilet/Badkamers Block in februari 2009 (start november 2007)
c. Realisatie Stroomvoorziening/Telecommunicatie in mei 2009 (start december 2008).
Gaande weg werd er in zekere mate al voorzichtig gebruik gemaakt van bovengenoemde
voorzieningen. Door de openingsmanifestatie werden ouders / familie van de meisjes, de
lokale bevolking, plaatselijke autoriteiten, donateurs & sponsors in staat gesteld deze
rigoureuze ontwikkelingen te bezichtigen.
De Kanya Gurukul maakte gretig gebruik van deze gelegenheid om haar blijdschap maar in
het bijzonder haar dankbaarheid te uiten naar allen, die haar hebben ondersteund en
bijgestaan bij het realiseren van deze grandioze projecten.
De manifestatie vond plaats op 24 & 25 oktober 2009 en was zeer indrukwekkend.
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Na maandenlange voorbereiding was het eindelijk zover. Man & macht werkte mee om deze
manifestatie tot een grootse happening te maken. Men had 5 jaar lang geen “Familiedag”
kunnen organiseren, dus vol verwachting keek men uit naar dit feestelijke weekend.
Binnen 2 dagen was het hele terrein, het grasveld, omgetoverd in een enorme partytent,
waarin de jagñjeshala en de Multifunctionele Hall was mee geïntegreerd.

Het geheel was kunstig bekleed met kleurrijke stof en versierd met guirlandes &
bloemenslingers in de kleuren van de Indiase vlag. Op de grond was er tapijt gelegd, voor het
zittend publiek. In feestprogramma kwam aan bod: zang/muziek, voordracht /toneel, yoga
en atletiek.

Groepsgewijs hebben alle meisjes gezorgd voor de invulling van en deelgenomen aan het
zeer gevarieerd feestprogramma op beide dagen. Het publiek was massaal toegestroomd.
Het was een bijzondere eer om hoogwaardigheidsbekleders te ontvangen als afvaardiging
op lokaal, regionaal en ook nationaal niveau. Onder leiding van Swami Ramdew ji werd de
openingceremonie uitgevoerd door mevrouw Kiertie Autar (uit Holland) en dhr. Rakesh (uit
Luddhyana, India), aangezien beiden een voortrekkersrol hadden vervuld bij de realisatie van
het totale project. Op 24 oktober waren er meer dan 5000 deelnemers; op 25 oktober was
het deelnemersaantal ruim 9000. Dankzij de sponsors en donatie in de vorm van catering,
kon men de aanwezigen voorzien van consumpties en warme maaltijden. Heel bijzonder was
de schenking van 5000 jonge planten (vruchtenbomen) door Patanjalie Foundation (uit
AGS jaarverslag 2009
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Haridwar), die beschikbaar waren gesteld als aandenken voor de gasten (één per gezin) ter
bevordering van een beter, schoner milieu en meer groen.
De kosten voor dit werkbezoek (tickets, logies, verblijf -en vervoerskosten), kwam geheel
voor eigen rekening van het echtpaar Soekram / Kiertie Autar-Ramautar.

11

SUBSIDIËNTEN VAN DE PROJECTEN

11.1 SEVA NETWORK FOUNDATION
Stichting Abhilasa Global Serve is één van de 22
lidorganisaties aangesloten bij het Seva Network
Foundation.
Seva Network Foundation bundelt organisaties van
bevolkingsgroepen, die zich vanuit de Hindoe diaspora in Nederland gevestigd hebben.
Belangrijk hierbij is dat Seva Network Foundation de Hindoe-cultuur als inspiratiebron en
vertrekpunt hanteert om dialoog en samenwerking met andere tradities en
levensbeschouwingen aan te gaan. Het SNF is een internationale organisatie voor
ontwikkelingssamenwerking, die zich laat inspireren door Hindoe-waarden als solidariteit
met mens & natuur, coöperatie, tolerantie en geweldloosheid.
De aangesloten organisaties zijn actief op o.a. de volgende werkvelden: onderwijs en
faciliteiten, primaire gezondheidszorg, bestrijding van armoede en werkloosheid, water- en
sanitaire voorzieningen, irrigatie en voedselproductie, dorpsontwikkeling, verbetering
krottenwijken, zorg voor bejaarden en weeskinderen, vrouwen in ontwikkeling,
managementversterking.
RELATIE SNF - ABHILASA GLOBAL SERVE
Dankzij Seva Network Foundation is Stichting Abhilasa Global Serve in staat geweest de
volgende projecten uit te voeren:
Van het Onderwijsproject VOJ Koewarasan in Suriname (gedurende: 28 juli 1998 tot 30
oktober 2006) heeft SNF het 3e Traject (realisatie computerklas/mediatheek & aanschaf
literatuur,) grotendeels gesubsidieerd.
Ook heeft Seva Network Foundation in 2006 subsidie verstrekt voor het project: ‘Bouw
Multifunctionele Hall ’ ten behoeve van het meisjesinternaat Chotipura, in de deelstaat Uttar
Pradesh in India. Dit project is in oktober 2008, met succes afgerond. (zie: Evaluatie Project
Multifunctioneel Hall Kanya Gurukul Chotipura).
Vervolgens werd in 2007 in het kader van de verdubbeling door SNF subsidie beschikbaar
gesteld ten behoeve van het project “ Bouw Badkamers & Toiletten “ voor bovengenoemd
meisjesinternaat: Kanya Gurukul Chotipura. Ook dit nevenproject is eind september 2008
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naar volle tevredenheid voltooid. (zie evaluatie project: Bouw badkamers & toiletten Kanya
Gurukul Chotipura).
Tenslotte, eveneens in het kader van verdubbeling door Seva Network Foundation, is het in
2009 mogelijk geweest om ten behoeve van bovengenoemde meisjesinternaat, het project
“Stroomvoorziening & Telecommunicatie” met succes te realiseren.(zie “projecten 2009”)

11.2 LINKIS OXFAM NOVIB & COS ZUID-HOLLAND-ZUID
Linkis is een samenwerkingsverband van:
Medefinancieringsorganisaties, Thematische
Medefinancieringsorganisaties en COS Nederland. Linkis
wil op het grondvlak van de samenleving de
betrokkenheid bij en het draagvlak voor internationale
samenwerking vergroten. Gedurende 2004 is op basis van kleinschalige
ontwikkelingsprojecten een begin gemaakt met de bouw van een digitaal informatiecentrum
dat burgers, organisaties en overheden wegwijs wil maken en inzicht wil verschaffen in wie
wat waar doet op het gebied van internationale samenwerking en waarom.
De organisaties die Linkis vanaf 2003 financieel ondersteunen zijn: Cordaid, Impulsis (het
samenwerkingsverband van Edukans, ICCO en Kerk in actie), Oxfam Novib, Hivos en NCDO.
Inhoudelijke ondersteuning bij het ontwikkelen van een project wordt gegeven door de
Cossen. Het Platform Linkis houdt toezicht op de activiteiten.
RELATIE VAN LINKIS OXFAM NOVIB MET ABHILASA GLOBAL SERVE
Voor het project ‘Bouw Multifunctionele Hall’ ten behoeve van het meisjesinternaat Kanya
Gurukul Chotipura (in deelstaat Uttar Pradesh) in India heeft Oxfam Novib in 2006 de
subsidie verstrekt.
De Multifunctionele Hall is in oktober 2008 gerealiseerd (zie: project Kanya Gurukul
Chotipura).
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3024 E J Rotterdam
: 010- 84 27 018
: stichting.ags@gmail.com
: Mevr. K. Autar- Ramautar
Mej.Priya R. Gokoel (priya.gokoel@gmail.com)
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13.

LAST BUT NOT LEAST… EEN WOORD VAN DANK

Alle activiteiten die in 2009 zijn uitgevoerd zouden onmogelijk zijn geweest zonder uw
vrijwillige medewerking, uw morele ondersteuning en uw financiële bijdrage. Mede namens
de doelgroep in India en Suriname, wil Stichting AGS “U allen”: vrijwilligers en medewerkers,
donateurs, sponsors, AGS leden en subsidiegevers van harte bedanken.

Een bijzonder woord van dank aan:
* Stichting Seva Network Foundation te ‘s Gravenhage (subsidiegever)
* Restaurant ‘De Zingende Zeeleeuw’ te Rotterdam, donateur
* Medisch Centrum Dordrecht (subsidiegever)
* Mevr. A. Scheffer, Sint-Commeniuscollege te Krimpen a/d IJssel, donateur
*Raad Kerken ‘Vredesweek’ te Vlaardingen, donateur
* Dhr. M. Timmers & mevr. Tineke v. d. Heiden Cos Zuid-Holland-Zuid te Dordrecht
* Mevr. Tony Klarenaar, SSKW te Dordrecht
* Stichting Humanitas, te Rotterdam, donateur
* Dhr. R. Kalloe, Kal Trading, te Rotterdam, donateur
* Kinderen Shivam, Yashraj, Arya & Vedika Autar te Dordrecht, gift
* Dhr. & Mevr. Anand en Magda Narain te Dordrecht, sponsor kind
* Dhr. Jean de Neef te Vlaardingen, donateur
* Dhr. Rabin Ramadhin te Rotterdam, donateur/ sponsor kind
* Dhr. & Mevr. Erik en Shuraida Monorath te Leidschenveen, sponsor kind
* Dhr. S. Ramsing te Rotterdam, sponsor kind
* Dhr. & Mevr. Ruud en Loes von Wetten te Zuid-Beijerland, donateur
* Mevr. Indra Sewnundun te Rotterdam, donateur/AGS lid
* Dhr. & Mevr. Job en Soekda Niemandsverdriet te Leersum, donateur
* Mevr. Pta. C.K. Singh te Rotterdam, donateur/AGS lid
* Dhr. & Mevr. Evert en Maria Van Dijk –Mampaye te Dordrecht, donateur
* Mevr. A. Ramautar-Munshi te Rotterdam, donateur
* Mej. Sandhia Ramsing te Rotterdam, donateur
* Dhr. & Mevr. Harold en Achma Ramautar te Hoogvliet, sponsor kind
* Dhr. & Mevr. Bies en Lila Ramkisor te ’s Gravenhage/Suriname, sponsor kind / donateur
* Mevr. Carmen Ramautar te Rotterdam, donateur
* Dhr. Shaam & Mevr.Meera Autar te Dordrecht, donateur /sponsor kind
* Dhr. Pt. Prekash Ramadin te Dordrecht, donateur/AGS lid
* Mevr. F. van Hees-George te Dordrecht,donateur/AGS lid
*Dhr. R. Jainath te Rotterdam, donateur/AGS lid
* Mevr. L. Lems te Barendrecht, donateur
* Mevr. Shelly Gainda, Capelle a/d Yssel, Rotterdam, donateur
* Dhr.& Mevr. S Gokoel, te Zwijndrecht, donateur/AGS lid
* Dhr. S. Poelloe te Rotterdam, donateur/AGS lid
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* Dhr. & mevr. A. Rudolph te Dordrecht, donateur /AGS lid
* Dhr. & Mevr. Aniel en Sieta Autar te Bergschenhoek, donateur /sponsor kind
* Dhr. & Mevr. Suredj en Chiquita Autar te Singapore, donateur/sponsor kind
*Mej. Priya Gokoel te Zwijndrecht, donateur
* Dhr. Kries Mahabier te Rotterdam, donateur
* Mevr. Sjanie van Maanen te Werkendam, donateur
* Dhr. Soekram & mevr. K. Autar-Ramautar, donateur/sponsorkind/AGS lid

* Kern van vrijwilligers:
Dhr. H. Rudolph, dhr. S. Autar, dhr. H.B. Ramautar, dhr. S. Gokoel, dhr. Ramsing, dhr. C.H.
Baan, Mevr. M.Chigaroe, Mevr. I. Sewnandun , Mevr. U. Nagessarsingh, Mevr. I Sital, Mevr.
A. Ramautar- Bechan, Mevr. F. van Hees-George, mevr. A. Lakhisaran.
* Studenten: Arwind Ramautar, Alisha Autar, Sandhia Ramsing en Priya R. Gokoel
Moge de gerealiseerde projecten een inspiratiebron zijn om in de toekomst uw morele
ondersteuning te verlenen en/of een financiële bijdrage te leveren aan soortgelijke
projecten ten behoeve van de kansarme plattelandsbevolking in het werkgebied van
Stichting Abhilasa Global Serve.

Rotterdam, 5-10-2010

Mej. Priya R. Gokoel

Mevrouw Kiertie Autar- Ramautar

(secretaris)

( voorzitter)
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FINANCIEEL VERSLAG 2009

JAARBALANS INKOMSTEN /UITGAVEN
De totale inkomsten en uitgaven over het jaar 2009 zijn te vinden in Bijlage 1.
Omschrijving
Bank / Giro kosten (rente, transactie kosten etc.)

Uitgaven
€ 93.32

Public Relation (incl. folders, drukwerk, AGS dag etc.)
Stichting kosten (KvK etc)
Voorschot
Totaal
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€ 7.50
€ 2,042.70

Giften / Maandelijkse bijdragen (individuen)
Project kosten aanbetaling

Inkomsten

€ 1,500.00
€ 108.78
€ 26.14
€ 640.00

€ 700.00

€ 2,368.24

€ 2,750.20
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