
Na ons lustrumjaar is 2016 weer wat rustiger geworden en hebben we 
minder activiteiten georganiseerd. We zijn ook dit jaar weer verrast door 
mooie acties en giften van bedrijven en particulieren. In maart ontmoette ik 
mijn juf van de vijfde klas op een reünie van mijn lagere school. Zij was onder 
de indruk van het verhaal van Kavitha Foundation. Haar man en zij besloten 
om een gift voor onze stichting te vragen als hun verjaardagscadeau.

Ik ben trots op de ontwikkeling van de meiden in Baale Mane. Pallavi heeft 
afgelopen jaar als eerste meisje uit Baale Mane  haar opleiding vergelijkbaar 
met HEAO afgerond. Ook onze Indiase partners zijn trots op haar: 
“Her success is an inspiration to the other girls living at Baale Mane, and she 
sets an example for hard work and self–determination”.

Afgelopen jaar zijn ook weer twee meiden aan hun vervolgopleiding in de 
stad begonnen. De quote van de vice voorzitter van een Indiase mensen-
rechtenorganisatie bevestigt dat het nog steeds niet vanzelfsprekend is dat 
een meisje haar mening geeft. Ik ben ervan overtuigd dat onderwijs de meis-
jes hierin steunt en ontwikkelt. Ik ben dankbaar dat we samen met u hieraan 
kunnen bijdragen. We hopen het onderwijs en daarmee de ontwikkeling van 
Indiase meisjes nog vele jaren te ondersteunen.

Nicolle Clemens
Voorzitter

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.

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.

Doel en visie

Financieel overzicht 2016
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Pallavi (links op de foto) heeft afgelopen 
jaar haar HEAO opleiding afgerond.

In 2016 hebben we het schoolgeld voor 27 meisjes en school-
uniformen voor 34 meisjes betaald. Daarnaast hebben we de 
kosten gedekt van twee docenten die bijles geven. 

Onderwijs voor de meiden in Baale Mane

“Allowing a girl to speak her             
mind is a bigger victory than 
going to the moon”

Sonali Khan

Inkomsten 
Giften en verkoop  € 4145
Eigen vermogen  € 749

 
Totaal € 4894

Uitgaven
Kosten onderwijs € 4190
Algemene kosten € 704 

Totaal € 4894

Dit jaarverslag is een uitgave van Kavitha Foundation.
Het volledige financiële overzicht kunt u vinden op :
www.kavithafoundation.nl

Tekst:  Nicolle Clemens en Linda Schwartz-Vieregge 
Juni 2017

Ontwerp: Home of Happy Brands, Lochem



Acties van derden
In 2016 zijn de volgende acties voor Kavitha Foundation uitgevoerd:
• Yogazip (Ruurlo) – Vrouwen Verwendag (mei)
• Annie en Louis Clemens, Ellie en Wendy Lemmens en Riet Rutten 

(Geleen e.o.) – garageverkoop in Geleen-zuid (juni)
• dhr. en mw. Hendriks – als verjaardagscadeau hebben ze aan hun 

gasten een gift voor Kavitha Foundation gevraagd (juli)
• bij de verhuizing van haar winkel “Bizarra” (Winterswijk) heeft Debra 

sieraden geschonken voor de verkoop

Verkoop en evenementen
• A Colorful World, centrum Goud, Eibergen (maart) - kleurrijk festival 

met optredens, veiling en loterij met prijzen van Eibergse ondernemers. 
Verkoop van o.a. glaskunst, tempeltjes van Haveli Arts (haveli.nl) en 
ansichtkaarten van Anne Versteyne (www.dekatzijnviool.com)

• Bevrijdingsfestival Zwolle (mei) – verkoopstand in samenwerking met 
Irma Koerhuis (www.kleding-en-kleren.nl)

• Kerstfair Haarlo (december) – verkoopstand

PR
In 2016 hebben we met de volgende activiteiten de bekendheid van
Kavitha Foundation vergroot: 
• in 2016 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

Structurele samenwerking  
met bedrijven
• Home of Happy Brands (www.homeofhappybrands.nl) 

De mensen van Home of Happy Brands hebben veel aandacht 
voor goede doelen. In 2015 hebben ze besloten dat ze met z’n 
allen intensief wilden gaan voor één doel: Kavitha Foundation. 
Sindsdien ondersteunen ze onze stichting met veel plezier en 
helpen ze ons bij alle vormen van communicatie.

• Kapsalon De Kniphoeve (www.kapsalon-dekniphoeve.nl) 
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.

• Natuurkampeerterrein ’t Scharvelt (www.campingtscharvelt.nl)
 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. 

• Het Tweede Lichtje (www.hettweedelichtje.nl)
 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 kaarsrestanten. Eigenaresse 
Loekie Langendoen steunt het onderwijs van meiden in Baale 
Mane van harte.

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 inzet van 
twee Britse vrijwilligers in Baale Mane. (www.baalemane.org)


