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Woord van de voorzitterEducation is a gift that 
none can take away ”
- AMERIKAANS SPREEKWOORD

“

Voor u ligt het jaarverslag 2015. Het verslag van ons lustrumjaar, 

in de nieuwe huisstijl. Daar zijn we heel trots op! Deze huisstijl is 

onderdeel van het project dat we als lustrumcadeau kregen van 

reclamebureau Home of Happy Brands in Lochem.

Bij een lustrum hoort terugkijken: naar mijn eerste bezoek aan 

Baale Mane in 2009, het optimisme van de kinderen dat me 

inspireerde om een onderwijsfonds voor hen te starten.  

Alle mooie dingen en bijzondere mensen die daarna op ons pad 

zijn gekomen. En vooral de resultaten die we in Baale Mane zien: 

de kinderen krijgen beter onderwijs en de eerste groep zet – soms 

nog voorzichtige – eerste stappen naar een zelfstandig leven.  

En ook vooruitkijken: we hopen het onderwijs van de Indiase 

meisjes nog vele jaren te kunnen ondersteunen.

In 2015 heb ik de ontwikkelingen weer zelf mogen ervaren.  

Weer nieuwe gezichten in Baale Mane en uit eten met de meiden 

die nu in Bangalore studeren en wonen. Ik ben ook bij Kavitha 

geweest. Zij is in juni bevallen van haar eerste zoontje, Praveen.  

Ik vond het bijzonder om het leven van een jong Indiaas gezin  

van dichtbij te mogen ervaren.

Nicolle Clemens

Voorzitter



Doel

Het statutair doel van Kavitha Foundation is:

1. het ondersteunen van projecten die het welzijn en de

 leefomstandigheden van kinderen (tot 18 jaar) wereldwijd

 vergroten; hierbij ligt de nadruk op (creatief) onderwijs; 

2. 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.



Activiteiten/acties

Viering 1e lustrum
Ter gelegenheid van het 5-jarig bestaan hebben we de 

volgende feestelijke activiteiten georganiseerd:

India-project met OBS De Kubus in Wythmen (maart/april)

Tijdens dit project hebben leerlingen van OBS De Kubus 

met een “Kleurrijke Kavitha run” geld ingezameld voor 

Kavitha Foundation. Hannemarie en Sara Hardeman 

en Nicolle hebben gastlessen gegeven in alle groepen. 

De leerlingen hebben Indiaas eten kunnen proeven bij 

restaurant Mayur Kitchen hebben. Bij de eindpresentatie 

lieten de kinderen de ouders en andere belangstellenden 

zien wat ze tijdens dit project hadden gemaakt en 

geleerd, onder andere Bollywood dansen. Op de 

jaarlijkse Kerstmarkt in december hebben de kinderen 

spullen verkocht voor Kavitha Foundation

Lustrumdiner voor “Vrienden van Kavitha” en relaties 

in Haarlo (oktober)

HCR Prinsen (Haarlo) heeft de gasten gastvrij ontvangen 

met onder andere Petit fours van bakker Liebrand 

(Borculo). Mayur Kitchen (Zwolle) heeft een heerlijk 

Indiaas buffet verzorgd.

Nicolle heeft een presentatie gegeven over de meiden 

in Baale Mane en verteld wat we de afgelopen 5 jaar 

hebben bereikt. Het team van reclamebureau Home of 

Happy Brands (Lochem) heeft unaniem besloten om zich 

in 2015 met veel enthousiasme in te zetten voor Kavitha 

Foundation. We hebben als lustrumcadeau een nieuwe, 

kleurrijke huisstijl en website gekregen. De meiden in 

Baale Mane hadden een speciale rangoli (= figuur van 

rijstpoeder) gemaakt van het nieuwe logo. Met een 

filmpje van deze rangoli hebben we de huisstijl tijdens  

dit lustrumdiner onthuld.

Kerstfair Haarlo (december) – stenen schilderen

Leerlingen van OBS de Kubus zamelen 

met Kleurrijke Kavitha Run geld in voor 

leeftijdgenootjes in India



PR
In 2015 hebben we met de volgende activiteiten de 

bekendheid van Kavitha Foundation vergroot: 

 in 2015 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;

 regelmatig berichten op Facebook

Acties van derden
In 2015 zijn de volgende acties voor Kavitha Foundation 

uitgevoerd: 

 Kinderworkshop kaarsen maken op de Oranjemarkt  

 in Eibergen (april) 

 Het Tweede Lichtje;

 kinderworkshop tasjes versieren tijdens   

 Textielfestival Weerribben (juni)  

 Het Tweede Lichtje;

 verkoop op jaarmarkt in Geleen-Zuid (juni)  

 Annie Clemens, Ellie en Wendy Lemmens en Riet Rutten 

 (Geleen e.o.); 

 verkoop op Wereldmarkt Haarlo (juli)

 buurt Willem Sluyterweg 

 fairtrade Indiase producten voor verkoop 

 donatie van “Hippe hartjes”

Tijdens het lustrumdiner proeven  

de gasten de smaak van India



Samenwerking met bedrijven
Met onderstaande bedrijven hebben we de afgelopen jaren 

een structurele samenwerking opgebouwd.

 Home of Happy Brands

 Het team van Home of Happy Brands omschrijft de   

 samenwerking: bij Home of Happy Brands hebben we  

 altijd veel aandacht gehad voor goede doelen. In 2014  

 besloten we dat we niet telkens voor ‘losse projecten’ aan

 de slag wilden maar dat we met z’n allen intensief wilden  

 gaan voor één doel: de Kavitha Foundation. Alle collega’s  

 waren direct enthousiast en we hebben ons het afgelopen 

 jaar met veel bevlogenheid ingezet voor deze bijzondere

 stichting. Zo staat er nu een nieuwe huisstijl, ontwikkelden

 we diverse communicatiemiddelen en hebben we de

 nieuwe website gebouwd. Het gehele team van Home of

 Happy Brands hoopt dat Kavitha, mede dankzij onze

 steun, nog meer mensen gaat vinden die dit prachtige

 doel gaan steunen! (www.homeofhappybrands.nl)

 Het Tweede Lichtje

 In 2011 is Kavitha Foundation een structurele

 samenwerking gestart met kaarsenmakerij “Het Tweede

 Lichtje”, een maatschappelijk verantwoorde onderneming

 uit De Pol (Overijssel). Het Tweede Lichtje maakt kaarsen

 in alle soorten, maten en kleuren, geheel van kaars- 

 restanten. Eigenaresse Loekie Langendoen steunt

 het onderwijs van de meiden in Baale Mane van harte. 

 (www.hettweedelichtje.nl)

 Natuurkampeerterrein ’t Scharvelt 

 Sinds 2012 werken we ook 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 2015 hebben we alleen Indiase

 spullen verkocht. (www.campingtscharvelt.nl)

 Kapsalon De Kniphoeve

 Sinds het najaar van 2013 verkoopt Bianca Ruiterkamp

 van Kapsalon De Kniphoeve in Wythmen Indiase tassen,

 sjaals en sieraden. Zij is erg enthousiast over de

 verhalen over Baale Mane en wil ons op deze manier

 graag ondersteunen. (www.kapsalon-dekniphoeve.nl)



Internationale samenwerking
 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, mede door de detachering van  

2 Britse vrijwilligers in Baale Mane. (www.baalemane.org) 

 

Financieel jaarverslag
De visie van Kavitha Foundation is dat je met een kleine 

bijdrage een groot verschil kunt maken. Elke bijdrage is van 

harte welkom. Daarnaast bieden we de mogelijkheid om 

voor € 35 “Vriend van Kavitha” te worden. We informeren 

deze Vrienden met een nieuwsbrief over de ontwikkelingen 

van de kinderen. 

Ook 2015 mochten we met een prachtig resultaat afsluiten:  

in totaal heeft Kavitha Foundation dit jaar € 5877,- ontvangen.  

 

Met dit bedrag hebben we het schoolgeld voor 37 meisjes 

en schooluniformen voor 47 meisjes betaald. Daarnaast 

hebben we met dit bedrag de kosten gedekt van twee 

docenten die bijles geven. Bovendien hebben we een extra 

bedrag naar Baale Mane overgemaakt als lustrumcadeau. 

Van het resultaat nemen we € 3000,- als voorziening op, 

zodat we één jaar buffer hebben om onze bijdrage in de 

schoolkosten te continueren, mochten de inkomsten in de 

toekomst tegenvallen. De bijdragen van de founders zijn 

hoger dan de stichtingskosten. In de bijlage vindt u het 

overzicht van inkomsten en uitgaven.



Namasté vrienden, broers en zussen,

Ik ben heel gelukkig. Ik geloof in onderwijs. Baale Mane gaf 

me onderdak, onderwijs, liefde en wijsheid. Meer dan de 

liefde die mijn vader en moeder konden geven. Ik ben heel 

blij dat ik dat mede door Kavitha Foundation heb gekregen. 

Kavitha Foundation geeft ieder meisje een goede toekomst.  

Iedereen in de wereld heeft één vader en één moeder.  

U geeft de meisjes in Baale Mane het gevoel dat we meer 

vaders en moeders hebben. Ik heb zelf in Baale Mane 

gewoond en vertel dit uit eigen ervaring. Mede dankzij u 

heb ik mijn opleiding kunnen afmaken. Ik ben nu getrouwd 

en heb een zoontje (sinds juni 2015). Ik zal Baale Mane 

nooit vergeten! 

Ik wens dat nog meer mensen bij Kavitha Foundation 

betrokken raken, zodat nog meer kinderen naar school 

kunnen. Daar zal ik ook voor bidden. Ik ben dankbaar voor 

uw steun!

Met vriendelijke groet, 

Kavitha   

Bangalore, India

augustus 2015
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Mahatma Gandhi

“Be the change you want 
to see in the world.”




