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1. INLEIDING
De Indiase samenwerkingspartner Kanya Gurukul Chotipura wilt een school bouwen ten
behoeve van de dorpskinderen en heeft het bestuur van stichting Abhilasa Global Serve
benaderd voor ondersteuning van dit project. Het bestuur is in 2014 gestart en in 2015
verder gegaan met het inzamelen van geld voor het school project in India.
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 &
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. 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. 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. 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.
Abhilasa Global Seve
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4. 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. KERNACTIVITEITEN
De volgende activiteiten hebben plaats gevonden:





Fondsenwerving: de Grote Clubactie, Yogaworkshop en particulieren.
Public Relations: aan de hand van foldermateriaal en evaluatieverslag projecten en
jaarverslagen.
Contact onderhouden met NGO’s in Suriname & India.
Reguliere bestuursvergaderingen
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6. SCHOOLPROJECT IN INDIA
DORPSSCHOOL "UCHHATTAR MADYAMIK VIDHYALAYA"
De Indiase samenwerkingspartner Kanya Gurukul Chotipura wilt een school bouwen ten behoeve van
de dorpskinderen en heeft het bestuur van stichting Abhilasa Global Serve benaderd voor
ondersteuning van dit project.
De Kanya Gurukul heeft nauwe banden met de lokale plattelandsbevolking en wordt dagelijks
geconfronteerd met de sociale problemen die voortvloeien uit armoede en het ontbreken van
educatie. In de dorpen grenzend aan Gurukul Chotipura is onderwijs nauwelijks toegankelijk voor de
dorpskinderen.

In 2014 zijn de eerste stappen gezet voor het project: Dorpsschool Uchhattar Madyamik Vidhyalaya





De Kanya Gurukul heeft 650 vierkante meter grond beschikbaar gesteld en is samen met de
dorpelingen gestart met het bouwrijp maken van de grond.
Kinderen kunnen gratis les krijgen in de leeftijd van 5 tot 14 jaar.
Leerkrachten van de Gurukul zijn gemotiveerd om gratis onderwijs te verzorgen.
De lokale Rotaryclub is bereid om bij te dragen aan het lesmateriaal en schooluniformen.

Hoofddoel van dit project is het doorbreken van armoede door middel van educatie.
Een nevendoel is kinderen in de leeftijd van 5 -14 jaar uit kinderarbeid te halen.
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De bouw van de school is reeds begonnen met hulp van de plaatselijke organisaties en
dorpsbewoners.
Stichting Abhilasa Global Serve is in 2014 en 2015 gestart met het inzamelen van geld voor dit project
(Grote Clubactie, yogalessen, particuliere giften en donaties)

Voelt u zich geïnspireerd en wilt u meehelpen om dit dorpsschool af te bouwen?
Uw bijdrage is van harte welkom.
Doneer op: NL91ABNA0419842276
Ten name van: Abhilasa Global Serve
Onder vermelding van: Realisatie dorpsschool Chotipura

Abhilasa Global Seve

Page 6

7. 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 8 scholieren gesponsord door sympathisanten. De sympathisanten, waarvan
de gesponsorde studenten zijn afgestudeerd zijn vaak bereid om verder te gaan met
“ nieuwe” scholieren te sponsoren.
Wilt U ook een scholier de kans bieden om haar droom te verwezenlijken (zelfredzaam te worden)
door te bouwen aan haar toekomst? Uw bijdrage is van harte welkom.

8. AGS VRIENDENCLUB
Om de continuïteit van de stichting te waarborgen is gestart met een AGS-Vriendenclub,
waarvan de leden maandelijks een vaste bijdrage leveren. Voor meer informatie kunt u
contact met ons opnemen via het contactformulier op de website: www.abhilasa-globalserve.nl

9. DONATIES
U kunt uw Donaties/giften overmaken naar Abhilasa Global Serve op bankrekeningnummer
NL91ABNA0419842276 t.n.v. Abhilasa Global Serve, te Dordrecht.
U kunt voortaan ook online een donatie doen. Dit wordt mogelijk gemaakt door stichting GeefGratis.
Stichting GeefGratis stimuleert filantropie en geeft goede doelen toegang tot internet diensten
waarmee men fondsen kan werven. Er kan online gedoneerd worden via iDEAL, creditcard, PayPal,
SMS Machtiging, etc. Indien er gedoneerd wordt geldt dat er 8% ingehouden wordt op online
donaties. Dit om de kosten van Geefgratis te dekken.
Naast financiële middelen, kan AGS steun in natura (gebuikte goederen o.a. kleding, schoenen,
boeken) goed gebruiken.
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10. SUBSIDIËNTEN VAN DE PROJECTEN
In de voorgaande jaren 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. 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 Hindoecultuur 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
en natuur, coöperatie, tolerantie en geweldloosheid.
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 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 wilt
maken en inzicht wilt 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.
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.
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11. BIJZONDERE ACTIVITEITEN 2015

YOGA WORKSHOP , MAART 2015

Op 1 Maart 2015 zijn wij gestart met de workshop Yoga
onder leiding van Pandit Soeresh Poelloe. Hij heeft de
yogalessen gratis verzorgt voor stichting Abhilasa Global
Serve. De ruimte voor yogalessen in Gezondheid Centrum
Dordrecht werd beschikbaar gesteld door Shaam Autar.
De eerste les was een kennismaking les met yoga. Hieraan hebben 14 mensen deelgenomen.
In totaal heeft de yoga workshop € 174,- op gebracht.

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 heeft in 2015 weer deelgenomen aan de Grote Clubactie.
In de periode van September tot December heeft het bestuur samen met haar leden actief loten
verkocht en in totaal € 277.50 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 middels aankoop van loten.
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12. 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. K. Visser-Ramadhin
Mej. Shaya Bhattoe

Projectbegeleidster
Vaste vrijwilliger

Mevr. Kiertie Autar-Ramautar
Dhr. Soeresh Poelloe

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

STICHTING GEGEVENS
KvK. nr.
IBAN
Fiscaal nummer
Website

Secretariaat
Adres
E-mail adres
Contactpersoon
Telefoon

24.33.67.66
NL91ABNA0419842276
8148.74.293
http://www.abhilasa-global-serve.nl

Merwekade 69
3311 TH Dordrecht
mailto:info@abhilasa-global-serve.nl
Mej. Shaya Bhattoe
06-41813289

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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13. EEN WOORD VAN DANK
Alle activiteiten die in 2015 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 en
AGS leden van harte bedanken.

Een bijzonder woord van dank aan:
*Dhr Soeresh Poelloe voor het verzorgen van de yogalessen.
* Alle deelnemers van de Yogaworkshop te Dordrecht.
* Dhr Shaam Autar voor beschikbaar stellen van ruimte in Gezondheid centrum Dordrecht voor
yogalessen en vergaderingen van Abhilasa.
* Iedereen die loten heeft gekocht, donatie schoolproject India
* De Grote Clubactie, te Tilburg
* Dhr. R.V.Debipersad, gift
* Dhr. Harold Ramautar, gift
* Dhr. Adjai Poelloe, gift
* Dhr Dewprekash Poelloe, gift
* Dhr. Goeroedath Ganpatt,gift
* Firma S.C. Johnson (via Ashika)

Kanya sponsoren:
* Dhr. en mevr. Aniel en Sieta Autar te Bergschenhoek
* Dhr. en mevr. Shaam en Meera Autar te Dordrecht
* Dhr. en mevr. Harold en Achma Ramautar te Hoogvliet
* Dhr. en mevr. Anand en Magda Narain te Den Haag
* Dhr. en mevr. A. Rudolph te Dordrecht
* Mevr. S. Visser te Nootdorp

* Dhr. O. Ramadhin te Rotterdam
* Dhr. J. Kesarlal te Den Haag
AGS vriendenclub:
* Mevr. Pta. C.K. Singh te Rotterdam
* Dhr. Pt. Soeresh Poelloe te Rotterdam
* Dhr. Pt. Prekash Ramadhin te Dordrecht
* Fam. S. Bissumbar te Rotterdam
* Familie Gokoel te Zwijndrecht
* Mevr. S. 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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14. FINANCIEEL VERSLAG 2015
Projecten

Uitgaven 2015

De grote Club Actie 2014
De grote Club Actie 2015
Stichting kosten/inkomsten 2015
Student sponsoring 'Kanya Gurukul' 15-16
Yoga workshop 2015
Totaal

€ 157.50
€ 293.80
€ 1,200.00
€ 1,651.30

Inkomsten 2015
€ 15.00
€ 435.00
€ 4,964.90
€ 1,200.00
€ 174.00
€ 6,788.90

Resultaten rekening 2015
Omschrijving
Bank kosten (transactie kosten etc.)
De grote Club Actie 2014
De grote Club Actie 2015
Giften
Maandelijkse bijdragen (individuen)
Secretariaat/kantoor artikelen (postzegels, computer etc.)
Sponsoring Kanyas
Stichting kosten (KvK ,internet,etc)
Yoga workshop 2015
Totaal
Resultaat 2015

Uitgaven 2015 Inkomsten 2015
€ 172.60
€ 15.00
€ 157.50
€ 435.00
€ 4,397.90
€ 567.00
€ 95.20
€ 1,200.00
€ 1,200.00
€ 26.00
€ 174.00
€ 1,651.30
€ 6,788.90
€ 5,137.60
€ 6,788.90
€ 6,788.90

Balans 31 december 2015
Vorderingen
Kassaldo 2015
Banksaldo 2015
Nog te ontvangen in 2016 (verkochte
Loten Grote Clubactie 2015)
Totaal

Bedrag
Schulden
€ 353.70 Resultaat 2015
€ 7,358.91 Eigen vermogen
€ 210.00
€ 7,922.61 Totaal

Bedrag
€ 5,137.60
€ 2,785.01

€ 7,922.61

De financiële administratie is besproken met:
Business and Tax Solutions
Belastingadvies- en administratiebureau
Mr. Awinaash.D. Ramadhin
Havenstraat 159, 3024SJ Rotterdam
W: http://www.1tax.nl
T: +31(0) 10 786 64 66
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Dordrecht, 28 juni 2016
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