“Education is not the learning
of facts but training the mind
to think.”
Albert Einstein

Financieel overzicht 2017
Inkomsten
Giften en verkoop € 2378

Uitgaven
Kosten onderwijs € 1937
Algemene kosten € 370

Per saldo minder
uitgegeven dan
ontvangen
Totaal

Onderwijs voor de meiden in Baale Mane

In 2017 hebben we het schoolgeld en schooluniformen voor 19 meisjes betaald.

€ 71
€ 2378

Totaal

€ 2378

Onze Indiase partners hebben nieuwe onderwijsfondsen gevonden. Daarom werd in
2017 aan Kavitha Foundation een lagere bijdrage gevraagd dan de voorgaande jaren.
Daarnaast willen ze de kinderen vanaf het eerste schooljaar naar betere scholen sturen.
We onderzoeken welke gevolgen dat heeft voor onze bijdragen voor de komende jaren.

In 2017 ben ik weer in Baale Mane geweest. Mary had de meiden, die in de
stad wonen, gevraagd om in het weekend naar Baale Mane te komen.
Het was een bijzondere verrassing om deze meiden, die ik vanaf het begin
(2009) ken, weer te spreken. Nandini doet een internship bij een reisorganisatie en Pallavi werkt als accountant bij een vertaalbedrijf. Vanitha
is teamleider bij een bedrijf dat onder andere ontwerpen voor de vliegtuigindustie maakt. Het is mooi om te zien hoe de meisjes uit 2009 zijn gegroeid
tot sterke jonge vrouwen. Ook Kavitha en haar gezin kwamen op bezoek.
Afgelopen jaar zijn 10 nieuwe meisjes in Baale Mane komen wonen.
Het viel mij op dat de oudere kinderen nu meer voor de jonge meisjes
zorgen. Bovendien werken de meiden nog steeds in teams, waardoor ze
meer hun eigen keuzes kunnen maken en inbreng hebben in het reilen
en zeilen in Baale Mane. Ik ben trots dat de ontwikkeling van de meiden
en de organisatie van Baale Mane.
Dit jaarverslag is een uitgave van Kavitha Foundation
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Eind 2017 is kaarsenmakerij “Het Tweede Lichtje” (De Pol, Overijssel)
gesloten. Hiermee is een eind gekomen aan de prettige structurele
samenwerking met eigenaresse Loekie Langendoen. Vanaf deze plek wil
ik haar heel hartelijk danken voor haar creatieve steun aan de meiden in
Baale Mane.

Juni 2018
Ontwerp: Home of Happy Brands, Lochem

Nicolle Clemens
Voorzitter

Doel en visie
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.

Verkoop en evenementen
•

Vrijmarkt op Koningsdag Haarlo (april) – verkoop 2e hands spullen

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.

•

Het Tweede Lichtje (www.hettweedelichtje.nl)
Eind 2017 is kaarsenmakerij “Het Tweede Lichtje” (De Pol,
Overijssel) gesloten. Hiermee is ook een eind gekomen aan de
prettige structurele samenwerking die we vanaf 2011 hadden
met dit maatschappelijk verantwoorde bedrijf.

•

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

•

Zus en Zo Eetkado (zusenzo-eetkado.nl)
In december hebben we tempeltjes van Haveli Arts (haveli.nl)
verkocht bij Zus en Zo Eetkado in Winterswijk.

PR
In 2017 hebben we met de volgende activiteiten de bekendheid van
Kavitha Foundation vergroot:
• in 2017 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 2017 zijn de volgende acties voor Kavitha Foundation georganiseerd:
• Yogazip (Ruurlo) – Yoga voor Kavitha Foundation (december)

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)

