“An investment in knowledge
pays the best interest.”
Benjamin Franklin

Financieel overzicht 2018
Inkomsten
Giften en verkoop € 4675

Uitgaven
Kosten onderwijs € 3226
Algemene kosten € 489

Per saldo minder
uitgegeven dan
ontvangen
Totaal

€ 960
€ 4675

Totaal

€ 4675

2018 was een jaar vol veranderingen. Niet alleen in Baale Mane, maar ook bij
onze stichting. Om met het laatste te beginnen: sinds juli heeft Peter Visser het
stokje overgenomen van Linda Vieregge. Linda heeft sinds 2014 de functie van
penningmeester/secretaris met veel enthousiasme en betrokkenheid ingevuld.
We danken haar heel hartelijk voor haar inzet.

In Baale Mane stond 2018 in het teken van afscheid nemen van trouwe
medewerkers. Na 17 jaar heeft Mary afscheid genomen. Zij was als een
moeder voor de meiden. We hebben samen interessante gesprekken
gevoerd over haar visie op de ontwikkeling van de meiden. En ik heb genoten
van onze uitstapjes naar de stad, om de oudere meiden op te zoeken, of een
hapje te eten. Vinay G.S. is Mary opgevolgd als manager van Baale Mane.
Hij is erg gemotiveerd om de meiden een betere toekomst te geven.
In augustus is Rajan Narayanan, de voorzitter van onze Indiase
samenwerkingspartner, overleden na een hartoperatie. Hij was een warm
mens met een groot hart voor de meiden. Ik herinner me onze gesprekken
met zijn mooie visie. We gaan zijn inspirerende gedachten zeker missen.

De complete jaarrekening kunt u vinden op

Colofon

www.kavithafoundation.nl/over-ons/anbi
Tekst: Nicolle Clemens
Foto´s: Tamara Lebesque, Hans Hendriksen, Baale Mane
en Nicolle Clemens
Ontwerp: Home of Happy Brands, Lochem

Chris Harrison, de voorzitter van onze Britse partner “The Friends of Baale
Mane”, vat de veranderingen treffend samen: “Change is never easy, but
we have seized the opportunity to revisit how we operate, separating care
leadership from operational leadership. We end the year with a renewed sense
of optimism and excitement about the year ahead.”
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.
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 € 35,00 “Vriend van Kavitha” te worden.

Onderwijs

Verkoop en evenementen

Samenwerking met bedrijven

In 2018 hebben we het schoolgeld en schooluniformen voor
8 meisjes betaald. En we hebben 75% van de kosten voor de
bijles Engels betaald.

•

•

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.

•

Verhalenvertelster Ailun Elzenga (www.nationalevertelschool.nl)
heeft Nicolle gecoacht bij het voorbereiden van haar verhaal voor
Internationale Vrouwendag in Bocholt (Duitsland).

•

Zus en Zo Eetkado (www.zusenzo-eetkado.nl)
Riemie Brongers van Zus en Zo Eetkado in Winterswijk heeft
ruimte beschikbaar gesteld voor onze samenwerking met de
Nepalese zilversmid Dambar. Een deel van de opbrengst van
deze verkoop was voor Kavitha Foundation. In december heeft
ze een kraam op de Kerstmarkt in Winterswijk gesponsord.

Sinds 2017 ontvangen onze Indiase partners bijdragen van
nieuwe onderwijsfondsen. Hierdoor hebben ze in 2018
wederom een bijdrage voor slechts een deel van de meiden
gevraagd. De kosten per kind zijn hoger, omdat de meiden
naar betere scholen gaan.

Ontwikkelingen
De zorg in Baale Mane wordt steeds verder uitgebreid.
Naast de dagelijkse zorg, krijgen de meiden nu seksuele
voorlichting. Daarnaast krijgen ze trainingen in zelfverdediging,
zodat ze straks nog sterker in hun schoenen staan.
In november is het derde gebouw in gebruik genomen.
Met deze uitbreiding hebben de meiden meer leefruimte.
Dit gebouw biedt ook ruimte voor een gemoderniseerde en
hygiënische keuken en een eetzaal.

•

Internationale Vrouwendag, Bocholt (Duitsland) (maart) – presentatie
en verkoop
Vrijmarkt op Koningsdag, Haarlo (april) – verkoop 2e hands spullen en
activiteit voor kinderen

PR
In 2018 hebben we met de volgende activiteiten de bekendheid van
Kavitha Foundation vergroot:
• in 2018 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 2018 zijn de volgende acties voor Kavitha Foundation georganiseerd:
• Kavithadag basisschool Catharina Labouré, Beek (L) (zie kader)
• Cadeau voor een 70-jarige verjaardag

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 (www.baalemane.org).

Kavithadag
Op 2 juli 2018 nam juf Ellen afscheid van basisschool Catharina Labouré in Beek (L).
Nicolle heeft in de jaren tachtig bij haar in de klas gezeten. Voor haar
afscheid had juf Ellen een Kavithadag georganiseerd. De leerlingen deden
allerlei workshops, onder andere Bollywood dansen, een schilderij van een
olifant maken en yoga. Nicolle heeft verteld over Kavitha Foundation.
In de bovenbouw heeft ze gastlessen over kinderarbeid gegeven.
De kinderen hebben de dag afgesloten met een zonnige sponsorloop.
Hiermee hebben ze een fantastisch bedrag van € 1.790,37 opgehaald!

