
Bij een terugblik op 2019 springen voor ons twee momenten eruit:
Eind 2018 is in Baale Mane een nieuw gebouw met een nieuwe eetzaal 
en keuken in gebruik genomen. In dat gebouw is ook een bibliotheek en 
een ruimte voor yoga en sport. Hier kunnen de meiden geestelijk en fysiek 
fit blijven. Door de verhuizing van de eetzaal en keuken is de ruimte in het 
bestaande gebouw omgebouwd tot moderne slaapzalen. En begin 2019 
hebben we een internationaal evenement georganiseerd. Hierover kun je 
verderop meer lezen.

Namens het bestuur willen we iedereen die op welke wijze dan ook heeft 
bijgedragen bedanken voor dit mooie jaar. 

We hadden voor 2020 mooie dingen op het programma staan om ons 
10-jarig bestaan te vieren. Door de coronamaatregelen gaan deze 
evenementen helaas niet door. In het najaar willen we alsnog aandacht 
besteden aan ons 10-jarig bestaan.
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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. 
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We schrijven dit voorwoord tijdens de wereldwijde corona-pandemie. In Baale Mane 
hebben ze dit virus gelukkig buiten de deur kunnen houden. De meiden zijn allemaal 
gezond. Door de coronacrisis gold in India een complete lockdown. Ook daar zijn de 
scholen gesloten geweest. De meiden hebben thuisonderwijs gekregen. 
De oudere meiden volgen daarnaast vooral het nieuws. De jongere meiden lezen vooral 
boeken. De dagelijkse yoga zorgt dat ze fit blijven. Bovendien heeft een arts voorlichting 
gegeven over het voorkomen van de verspreiding van het coronavirus.

“Educating the mind without educating 
the heart is no education at all.” 

-Aristoteles

Inkomsten 
Giften en verkoop € 3157
 
Per saldo meer
uitgegeven dan
ontvangen € 703 

 
Totaal € 3860  

Uitgaven
Kosten onderwijs € 3045
Algemene kosten € 815 

 € 3860

De complete jaarrekening kunt u vinden op
https://www.kavithafoundation.nl/over-ons/anbi/

Dit jaarverslag is een uitgave van Kavitha Foundation
www.kavithafoundation.nl
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Financiën
Ook in 2019 zijn we weer dankbaar voor alle giften die zijn binnengekomen,
ruim € 2.300. Naast deze donaties hebben we op diverse markten en
evenementen ook nog een mooi bedrag opgehaald.

Verkoop en evenementen
• Internationale Vrouwendag, Amsterdam (maart) – loterij
• Vrijmarkt op Koningsdag, Haarlo (april) – verkoop 2e hands spullen en een 

verzameling olifantjes die we uit een nalatenschap hebben gekregen
• Zomermarkt, Deventer (augustus) – verkoop
• Oogstfeest, Landgoed De Zonnebloem Winterswijk (september) - verkoop

PR
In 2019 hebben we met de volgende activiteiten de bekendheid van 
Kavitha Foundation vergroot:
• 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

      

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. 

• Voor het evenement “Power of Women, Women of Power” hebben 
we samengewerkt met diverse bedrijven. Klik hier om meer te 
lezen over deze bedrijven: 

 https://www.kavithafoundation.nl/powervrouwen-uit-30-landen-op-
internationale-vrouwendag-2019-in-amsterdam/ 

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) 

v
Onderwijs
In 2019 hebben we het schoolgeld en schooluniformen voor
8 meisjes betaald. En we hebben 50% van de kosten voor de
bijles Engels betaald.

Sinds 2017 ontvangen onze Indiase partners bijdragen van
nieuwe onderwijsfondsen. Hierdoor hebben ze in 2019
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
In Baale Mane geven we de meiden de mogelijkheid om
zichzelf te ontwikkelen. Niet alleen in kennis, maar ook op
het gebied van sport, creativiteit, life-skills, enzovoort.
We zijn blij om te zien dat de meiden op school goed
presteren en dat het programma werkt.

Naast het leren op school is er ook een Week van de
Wetenschap, Gezondheidsdag en Theaterdag. Ook is er
aandacht voor seksuele voorlichting.

Power of Women
Rond Internationale Vrouwendag (8 maart) hebben we een mooi tweedaags
evenement “Power of Women, Women of Power” in Amsterdam mogen
organiseren. Een kleurrijk gezelschap van 180 vrouwen èn mannen uit 30 landen
hebben elkaar geïnspireerd met hun verhalen en ervaringen. We kijken terug op
twee dagen vol bijzondere ontmoetingen met mooie mensen.
 
Karen Duys van “Planet Hope” nodigde ons uit als mede-organisator van dit
internationale evenement. We zijn trots op deze waardevolle ervaring om dit samen
met “Planet Hope” en de internationale organisatie “Women Economic Forum”
(WEF) te mogen doen.

Silvia Struik-Dohmen van “Via de Lens” (www.viadelens.com) heeft een mooi
beeldverslag van dit evenement gemaakt.

Dakpannenactie
Half mei is een deel van het dak van de slaapzaal flink beschadigd. Door een
succesvolle inzamelingsactie met onze samenwerkingspartners is het dak
snel hersteld. Met extra giften van Vrienden van Kavitha hebben we € 250
bijgedragen. Een mooi bedrag!
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