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1.0

INLEIDING

Het nieuwe bestuur is in 2014 gestart en heeft zich gericht op het inzamelen van geld voor
een nieuw school project in India. Door mee te doen aan de Grote Clubactie heeft Stichting
Abhilasa Global Serve ( AGS) een startkapitaal weten op te brengen voor het project.

1.1

ONTSTAANSGESCHIEDENIS

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 &
beleidsbeïnvloeding 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 op 20 juni 2002.

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, vooral 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, tevens 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.

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
3

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 Ontwikkelingssamenwerking ten doel hebben. Ieder project
wordt afgesloten met zowel een financiële als een inhoudelijke verantwoording.

5.0

KERNACTIVITEITEN

De volgende activiteiten hebben plaats gevonden:







Fondsenwerving: onder andere de Grote Clubactie, diverse Midden- en Kleinbedrijven en
particulieren.
Public Relations: aan de hand van foldermateriaal, foto/film & video reportages,
evaluatieverslag projecten en jaarverslagen.
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

4

6.0

SCHOOLPROJECT IN INDIA

Achtergrond project “dorpsschool Uchhattar Madyamik Vidhyalaya”, te Amroha
In 2010 is de Compulsory Education Act (Leerplicht Wet) in India in werking getreden in het
kader van de Millenium doelstellingen. Deze wet heeft als doel het aanbieden van gratis
onderwijs voor alle kinderen tussen 6 en 14 jaar. Gebleken is dat in drie dorpen grenzend
aan Chotipura (4000 gezinnen) dorpskinderen tot 14 jaar totaal geen mogelijkheid om
onderwijs te volgen. Vier jaar nadat het Leerplicht Wet is ingevoerd is het onderwijs in de
omliggende districten over het algemeen nog steeds onder de maat en niet voor deze
kinderen toegankelijk. De dorpskinderen worden op basis van hun arme achtergrond
gediscrimineerd.
De dorpelingen rondom Chotipura, zijn kleine boeren en bezitten geen landbouwgrond. Zij
werken voor de grootgrondbezitters en kunnen met veel moeite het hoofd boven water
houden. Ieder gezinslid, ook de kinderen zijn hard nodig om de kost te verdienen door op
het land te werken. Er zijn geen scholen aanwezig in de directe omgeving. Bovendien is er is
een nijpend tekort aan de meest eenvoudige lesmaterialen; een schooluniform en
studieboeken zijn onbetaalbaar. Voor de schooljeugd is het moeilijk, in de regentijd zelfs
onmogelijk, om naar school te gaan vanwege de slechte wegen, grote afstanden en
vervoersproblemen. De scholen uit de andere dorpen bieden vaak onderwijs ondermaats
aan. De ouders kunnen de volgende kosten: schoolgeld, schooluniform, schoolboeken,
enzovoorts niet opbrengen. Deze factoren zorgen ervoor dat de toegankelijkheid tot het
onderwijs voor deze kinderen niet mogelijk is.
De lokale samenwerkingspartner Kanya Gurukul en de dorpsgezinnen willen een dorpsschool
bouwen en heeft het bestuur benaderd voor hulp. De Kanya Gurukul heeft nauwe banden
met de lokale plattelandsbevolking en wordt dagelijks geconfronteerd met de sociale
problemen die voortvloeien uit armoede. De Kanya Gurukul wil nu samen met een aantal
van deze leerkrachten de krachten bundelen om zich in te zetten voor de arme
dorpskinderen: allereerst het geven van basisonderwijs eventueel op middelbaar niveau en
hen tevens goed voorbereiden op vervolgonderwijs. Hierdoor krijgen deze kinderen
ontplooiingkansen, wat uiteindelijk resulteert tot een betere positie op de arbeidsmarkt.
Door deze kansen te scheppen worden zij tevens uit de kinderarbeid gehaald en wordt het
analfabetisme verminderd. De basis is dan gelegd voor het ontwikkelen tot geschoolde
eerbare burger. Dit bevorderd tot een betere ontwikkeling waardoor hun
toekomstperspectieven worden vergroot. De indirecte doelgroep, de ouders/volwassenen,
zullen hiervan beslist profijt ondervinden.
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De eerste stappen zijn al gezet. De Kanya Gurukul heeft een stuk grond (650.55 sqm)
beschikbaar gesteld en 42 leerkrachten zijn uiterst gemotiveerd om gratis onderwijs te
verzorgen. Met behulp van de dorpelingenis de Kanya Gurukul gestart met het bouwrijp
maken van de grond. De rotaryclub van de dichtstbijzijnde stad Moradhabad (op 40 km
afstand) is bereid om bij te dragen aan het lesmateriaal en eventueel schooluniform.
Kinderen kunnen gratis les krijgen van 5 tot de leeftijd van 14 jaar.
Basiseducatie is een goed fundament om zich te ontwikkelen als een volwaardig participant
in de samenleving. Het hoofddoel van dit project is het doorbreken van armoede door
middel van educatie. Het bestuur van Stichting Abhilasa Global Serve is in 2014 gestart met
het inzamelen van geld voor dit project (zie 10.1).

8.0 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 8 scholieren gesponsord door sympathisanten. In 2014 is
wederom 1 student afgestudeerd. Er is een fundament gelegd voor een zelfverzekerde
toekomst. Deze jonge vrouwen hebben hun doel bereikt. De sympathisanten, waarvan de
gesponsorde studenten hun doel bereikt hebben, zijn bereid om verder te gaan met
“ nieuwe” scholieren te sponsoren.

9.0 SUBSIDIËNTEN VAN DE PROJECTEN
In de voorgaandejaren hebben wij subsidie mogen ontvangen van: Seva Network
Foundation, Linkis Oxfam Novib en Ondersteuning COS Zuid-Holland-Zuid.
SEVA NETWORK FOUNDATION
Stichting Abhilasa Global Serve is één van de 22
lidorganisaties aangesloten bij het Seva Network
Foundation (SNF). Seva Network Foundation bundelt
organisaties van bevolkingsgroepen, die zich in
Nederland gevestigd hebben. SNF is een internationale
organisatie voor ontwikkelingssamenwerking.
LINKIS OXFAM NOVIB
Linkis Oxfam Novib is een samenwerkingsverband van:
Medefinancieringsorganisaties,Thematische
Medefinancieringsorganisaties en COS Nederland.
Linkis wil op het grondvlak van de samenleving de
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betrokkenheid bij en het draagvlak voor internationale samenwerking vergroten. 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.
CORDAID
Cordaid (Catholic Organisation for Relief & Development
Aid) is in 1999 opgericht met het ideaal mensen in nood te
helpen en de armoede structureel te bestrijden.

10.0 BIJZONDERE ACTIVITEITEN 2014
Grote Clubactie
Inzamelingsactie
Donatie ‘ Kanya Gurukul’ - Dininghall

10.1 DE GROTE CLUBACTIE
De Grote Clubactie is een Nederlandse loterij voor verenigingen en stichtingen. Leden
verkopen loten, waarvan 80% van de opbrengst direct naar de stichting gaat. Stichting
Abhilasa Global Serve is in 2014 benaderd door de Grote Clubactie. In de periode van
september tot oktober heeft het bestuur samen met haar leden actief loten verkocht en in
totaal € 878.88 ingezameld. Dit bedrag is bestemd voor de bouw van de dorpsschool
Uchhattar Madyamik Vidhyalaya”, te Amroha (India).

Mede namens de doelgroep, wil het bestuur van Stichting Abhilasa Global Serve U van harte
bedanken voor uw bijdrage. Wij danken iedereen die de loten zowel contant als online
hebben gekocht.

7

10.2 INZAMELINGSACTIE 2014
Vrouwenorganisatie “ Jagrit” op het platteland van district Saramacca (Suriname) benaderde
AGS voor de inzameling van kleding, schoenen en schoolbehoeften. Vanaf 2005 heeft
Stichting AGS regelmatig inzamelingsacties gehouden en in december 2014 zijn er 5 dozen
van 120 liter naar Suriname verstuurd.

10.3 DONATIE ‘ KANYA GURUKUL’ - DININGHALL
In verband met haar 70-jarige verjaardag heeft AGS projectbegeleidster Mevr. Kiertie AutarRamautar een eenmalige gift van €2500 voor de bouw van een eetzaal (dininghall) voor de
leerlingen van de Kanya Gurukul gedoneerd. Met deze gift en lokale donaties is er een
eetzaal gebouwd voor ongeveer 600 leerlingen. Deze leerlingen en leerkrachten hoeven nu
niet meer buiten te eten.
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11.0 ALGEMENE GEGEVENS STICHTING ABHILASA GLOBAL SERVE

HUIDIGE BESTUURSSAMENSTELLING
Voorzitter
Vicevoorzitter
Secretaris
Penningmeester
Tweede penningmeester

Dhr. Shaam Autar
Mej. Ashika Ramadhin
Mej. Priya R. Gokoel
Mevr. Soenita Visser
Mej. Shaya Bhattoe

Projectbegeleidster

Mevr. Kiertie Autar-Ramautar

Leden

Dhr. S. Poelloe
Mevr. Monnie Chigaroe

Het bestuur en de vrijwilligers van Stichting Abhilasa Global Serve ontvangen geen
vergoeding.

STICHTING GEGEVENS
K.v.K. nr.
IBAN
Fiscaal nummer
Website

Secretariaat
Adres
E-mail adres
Contactpersoon

24.33.67.66
NL91ABNA0419842276
814874293
www.abhilasa-global-serve.nl

Merwekade 69
3311 TH Dordrecht
info@abhilasa-global-serve.nl
Mej. Priya R. Gokoel

NB. Stichting Abhilasa Global Serve is door de Belastingdienst aangewezen als ANBI
(Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit betekent dat u als donateur of sponsor van AGS uw
giften kan aftrekken van de belasting. Zie voor meer informatie: www.anbi.nl .
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12.0 EEN WOORD VAN DANK
Alle activiteiten die in 2014 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:
* Mevr. K. Autar-Ramautar, gift voor Dininghall Kanya Gurukul.
* Medisch Centrum Dordrecht
* Iedereen die kleding heeft gedoneerd voor vrouwengroep ‘Jagrit’
* Dhr. R. Kalloe, Kal Trading, te Rotterdam
* Iedereen die loten heeft gekocht, donatie schoolproject India
* De Grote Clubactie, te Tilburg
* Dhr. R.V.Debipersad, gift
* Mevr. Monnie Chigaroe, gift
* Dhr. B. Poelloe, gift
* Dhr. Harold Ramautar, gift

Kanya sponsoren:
* Dhr. Soekram Autar te Rotterdam
*Mevr. K. Autar-Ramautar te Rotterdam
* Dhr. en mevr. Aniel en Sieta Autar te Bergschenhoek
* Dhr. Shaam en mevr. Meera Autar te Dordrecht
* Dhr. en mevr. Suredj en Chiquita Autar te Singapore
* Dhr. en mevr. Harold en Achma Ramautar te Hoogvliet
* Dhr. en mevr. Anand en Magda Narain te Dordrecht
* Mevr. S. Visser te Nootdorp
*Mevr. C. Bissessur te Den Haag
* Dhr. en mevr. Erik en Shuraida Monorath te Leidschenveen

AGS vriendenclub:
* Dhr. Soekram Autar te Rotterdam
* Mevr. Pta. C.K. Singh te Rotterdam
* Fam. S. Bissumbar
* Familie Gokoel te Zwijndrecht
* Dhr. Pt. S. Poelloe te Rotterdam
* Dhr. Pt. Prekash Ramadhin te Dordrecht
* Dhr. Sewradj Ramcharan te Schiedam
*Dhr. R.Jainath te Rotterdam
* Dhr. en mevr. A. Rudolph te Dordrecht

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.
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13.

FINANCIEEL VERSLAG 2014

Projecten

Kosten

De Grote Club Actie
Donatie ‘ Kanya Gurukul’ - Dininghall
Project Vrouwengroep 'Jagrit' Saramaca
Stichting kosten/inkomsten 2014
Student sponsoring 'Kanya Gurukul' 2013-2014
Student sponsoring 'Kanya Gurukul' 2014-2015
Totaal

Resultatenrekening 2014
Bank / Giro kosten (rente, transactie kosten e.d.)
De Grote Club Actie
Donatie ‘ Kanya Gurukul’ – Dininghall
Giften
Logistiek (incl. verpakking dozen, zeevracht Suriname e.d.)
Maandelijkse bijdragen (particulieren )
Public Relations (incl. folders, drukwerk e.d.)
Secretariaat (kantoorartikelen, postzegels, toner,
computer e.d.)
Student sponsoring 'Kanya Gurukul' 2014-2015
Stichting kosten (KvK, SSKW en AGS website)
Totaal
Resultaat 2014

Inkomsten
€ 226.05
€ 1.089.93
€ 2.500.00
€ 2.500.00
€ 132.40
€ 991.18
€ 1.434.60
€ 150.00
€ 1.200.00
€ 900.00
€ 5.049.63
€ 6.074.53

Kosten

Inkomsten
€ 195.23
€ 226.05
€ 2.500.00

€ 1.089.93
€ 2.500.00
€ 612.60

€ 132.40
€ 822.00
€ 508.59
€ 246.36
€ 1.200.00
€ 41.00
€ 5.049.63
€ 1.024.90

€ 1.050.00
€ 6.074.53

Balans 31 december 2014
Vorderingen
Kassaldo 2014
Banksaldo 2014
Totaal

Bedrag
Schulden
€ 77.00 Rekening-courant mw K. Autar 2014
€ 3.008.01 Resultaat 2014
Eigen vermogen
€ 3.085.01 Totaal

Bedrag
€ 300.00
€ 1.024.90
€ 1.760.11
€ 3.085.01

11

12

