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2014 was een roerig jaar.
“De wereld staat in brand: oorlog in Irak, Syrië, mensen komen niet terug
van vakantie omdat hun vliegtuig is neergehaald door een raket…
Maar er zijn ook lichtpuntjes: de Nobelprijs voor de Vrede is toegekend
aan Malala Yousafzai en Kailash Satyarthi. Fantastisch nieuws. Een zeer
terechte beloning voor moed, doorzettingsvermogen en de strijd voor de
rechten van meisjes en vrouwen. Hier zullen honderden miljoenen meisjes
en vrouwen wereldwijd inspiratie in vinden om de strijd voor emancipatie
en tegen onderdrukking voort te zetten”.

Dit bericht postte voormalig minister van Buitenlandse Zaken Frans
Timmermans in oktober 2014 op Facebook. Ik vind dit lichtpuntje extra
bijzonder, omdat Malala uit Pakistan komt en Kailash Satyarthi uit India.
Twee landen die regelmatig oorlog hebben gevoerd en die nu de Nobel-
prijs voor de Vrede delen.

Deze Nobelprijswinnaars inspireren ons ook. Om ons, samen met u, te
blijven inzetten voor het onderwijs van de meiden in Baale Mane. En zo bij
te dragen aan de rechten van meisjes. En ik vind het heel mooi om te
merken dat ook wij steeds meer mensen inspireren om dit doel te
ondersteunen.

Begin 2014 is Linda Schwartz-Vieregge bestuurslid van de stichting
geworden. Nu ik dit voorwoord schrijf, kijk ik terug op ruim een jaar
inspirerende en succesvolle samenwerking. We vullen elkaar mooi aan!

Nicolle Clemens
Voorzitter

Voorwoord
“ If your plan is for 1 year, plant rice

If your plan is for 10 years, plant trees
If your plan is for 100 years, educate children ”
(UNICEF)





Doel
Het statutair doel van Kavitha Foundation is:

 het ondersteunen van projecten die het welzijn en de leefomstandigheden
van kinderen (tot 18 jaar) wereldwijd vergroten; hierbij ligt de nadruk op
(creatief) onderwijs;

 het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de
ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn, waaronder
het bijeenbrengen van financiële middelen om eerder genoemd doel te
bereiken.

Hoewel het statutair doel ruim geformuleerd is, richt Kavitha Foundation zich
thans op het ondersteunen van het onderwijs voor de meisjes in Baale Mane in
Gopalapura, Zuid-India.

Activ ite iten/act ies
In 2014 hebben we met de volgende activiteiten de bekendheid van Kavitha
Foundation vergroot:

 er zijn twee nieuwsbrieven “Letter from Kavitha” verschenen. Met deze
nieuwsbrief informeren we de Vrienden van Kavitha over de ontwikkeling
van de meiden en het onderwijs;

 we hebben presentaties gegeven bij de PKN kerk in Willemsoord en
de Vrouwenvereniging in Velswijk.





Acties  van  derden
In 2014 zijn de volgende acties voor Kavitha Foundation op touw gezet:

 Margriet Wachters (Haarlo) - verkoop op Yoga Verwendag in Baak (januari
2014);

 Annie Clemens, Ellie en Wendy Lemmens en Riet Rutten (Geleen e.o.) -
verkoop op jaarmarkt in Geleen Zuid (juni 2014). Op deze markt verkochten
ze ook “Salsa’s” (oranje dienbladen) van Palio uit Winterswijk.
Een leuk product voor verkoop op de speeldag van de 8e finale van het WK
Voetbal (Nederland – Mexico);

 Manon Tonnaer (Roermond) – verkoop op Sjommelmert in Roermond
(juli 2014);

 Het Tweede Lichtje (De Pol), kinderworkshop kaarsen maken tijdens
“Over het hek” in De Pol (september 2014);

 Hans Hendriksen is een kussenactie gestart.





Activ i tei ten georganiseerd door Kav itha Foundation
In 2014 kregen we gratis plekken aangeboden op de volgende markten:

 “A place for trash” bij Centrum Goud in Eibergen (oktober 2014).
Verkoop van 2e hands spullen en handgemaakte sieraden van Jedidja
Stellwag;

 “Ladies Night” in Haarlo (oktober 2014).
Voor dit evenement heeft “Secrets of Asia” uit Deventer Aziatische spullen
geschonken. Daarnaast hebben we Indiase sjaals en sieraden verkocht;

 Kerstfair van koor “Timeless” in Haarlo (december 2014).
Verkoop van sieraden, Indiase kerstspullen en kaarsen. Daarnaast hebben
we zakjes, die gemaakt zijn van oude sari’s, verkocht. Dit was een kleurrijke
gift van “Haveli Arts” uit Amsterdam.





Samenwerking  met  bedr i jven

Kapsalon De Kniphoeve (www.kapsalon-dekniphoeve.nl)
Sinds het najaar van 2013 verkoopt Bianca Ruiterkamp van Kapsalon De Kniphoeve
in Wythmen Indiase tassen en sieraden. Zij is erg enthousiast over de verhalen over
Baale Mane en wil ons op deze manier graag ondersteunen.

Natuurkampeerterrein ’t Scharvelt (www.campingtscharvelt.nl)
Sinds 2012 werken we structureel samen met Natuurkampeerterrein ’t Scharvelt in
Haarlo. Eigenaresse Jannie Nijhuis bood ons de mogelijkheid om Indiase sieraden
en kaarsen van “Het Tweede Lichtje” te verkopen in haar curiosawinkeltje.
In 2014 hebben we alleen kaarsen verkocht.

Het Tweede Lichtje (www.hettweedelichtje.nl)
In 2011 zijn we een structurele samenwerking gestart met kaarsenmakerij
“Het Tweede Lichtje”, een maatschappelijk verantwoorde onderneming uit De Pol
(Overijssel). Het Tweede Lichtje maakt kaarsen geheel van kaarsrestanten.
Eigenaresse Loekie Langendoen steunt het onderwijs van de meiden in Baale Mane
van harte.



Internat iona le samenwerking

The Friends of Baale Mane Gopalapura (www.baalemane.org)
Voor de steun aan Baale Mane is de Britse organisatie “The Friends of Baale
Mane Gopalapura” een waardevolle partner. Zij werken sinds 2007 samen met
de Indiase organisatie “Baale Mane Trust”.
Elke Euro die we ontvangen, gaat naar India; hiervoor mogen we gebruik
maken van de ervaring en de contacten van deze Britse partner. Dit geeft ons
de grootst mogelijke zekerheid dat het geld op de goede plek terecht komt.
Ze hebben onder andere de bouw van het huis mede gefinancierd en
ondersteunen de Indiase organisatie bij hun verdere ontwikkeling.

Financieel  jaarvers lag
De visie van Kavitha Foundation is dat een kleine bijdrage een groot verschil
kan maken. Elke bijdrage is van harte welkom. Daarnaast bestaat de
mogelijkheid om voor € 35 “Vriend van Kavitha” te worden. We informeren

deze Vrienden met een nieuwsbrief over de ontwikkelingen van de kinderen.

Ook 2014 mochten we met een mooi resultaat afsluiten: in totaal heeft Kavitha
Foundation dit jaar € 4972 ontvangen.

Dankzij dit bedrag konden in 2014 64 meisjes naar school. We hebben het
schoolgeld en hun schooluniformen betaald. Daarnaast hebben we de kosten
gedekt van twee docenten die bijles geven. De leraar Engels geeft ook les op
de lokale basisschool.

De bijdragen van de founders zijn hoger dan de stichtingskosten.
In de bijlage vindt u het overzicht van inkomsten en uitgaven.

Colofon
Dit jaarverslag is een uitgave van Kavitha Foundation
Tekst: Linda Schwartz-Vieregge en Nicolle Clemens

www.kavithafoundation.org
Juni 2015


