
Gelukkig heeft Baale Mane het virus vooralsnog buiten de deur weten te
houden. Om dit ook zo te houden, zijn speciale workshops georganiseerd
over het belang van hygi ne. De meiden hebben, net als in Nederland, 
online onderwijs gehad. De meiden hebben de tijd in lockdown goed 
gebruikt met het onderhoud van Baale Mane, onder andere met het 
opfrissen van de muurschilderingen. En er zijn nog meer successen 
behaald. De meiden die in de laatste klas zitten, hebben met goede 
resultaten hun examens afgerond. De andere meiden zijn creatief in het 
online leren. En afgelopen jaar is een nieuwe sportveld in gebruik genomen. 

De maatregelen in verband met Covid-19 hebben ook gevolgen gehad voor
Kavitha Foundation. De fondsenwervende activiteiten stonden op een laag
pitje en konden voor het grootste deel niet doorgaan. Gelukkig hebben onze
Vrienden en trouwe donateurs ervoor gezorgd, dat we de meiden ook in
2020 financieel konden ondersteunen. Ook hadden we leuke plannen om in
2020 ons 10-jarig jubileum te vieren. Helaas konden we deze niet 
uitvoeren. Als het weer kan, vieren we alsnog een feestje! 

Hopelijk wordt (de rest van) 2021 een beter jaar en blijft iedereen gezond.
 
Wij danken alle Vrienden en donateurs die het ook dit jaar mogelijk hebben
gemaakt om de meiden in Baale Mane te ondersteunen.

Nicolle Clemens en Peter Visser
Voorzitter en secretaris/penningmeester

 
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.
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Terugblikken naar 2020. Dan kun je niet om Covid-19 heen. Wereldwijd zijn de gevolgen van 
dit virus te zien en te voelen. Nu we dit schrijven, laten de media de beelden van de heftigheid 
van de coronapandemie op dit moment in India zien. Er zijn tekorten aan zuurstofflessen. 
Mensen stelen zelfs zuurstofflessen uit de ziekenhuizen. De nood is hoog. Het aantal mensen 
dat in India in korte tijd overlijdt, is zo groot dat ze op straat worden gecremeerd.

“Leer kinderen hoe ze moeten denken,
niet wat ze moeten denken.” 

-Margaret Mead

Inkomsten 
Giften en verkoop  € 1789 

Per saldo meer
uitgegeven dan
ontvangen                 € 1304 

 
Totaal € 3093  

Uitgaven
Kosten onderwijs € 2675
Algemene kosten €418 

 € 3093
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Onderwijs voor de meiden in
Baale Mane
Baale Mane heeft sinds een paar jaar verschillende fondsen die het
onderwijs van de meiden ondersteunen. In 2020 hebben we de bijlessen
Engels en wiskunde ondersteund. Daarnaast hebben we de ontwikkeling
van bijlessen, speciaal voor de jongste kinderen, betaald. Hiermee krijgen
ze een basis voor de verdere ontwikkeling op school.

 
Activiteiten
Door de coronamaatregelen hebben we geen activiteiten georganiseerd
en waren er ook geen evenementen waar we Kavitha Foundation konden
presenteren.

 
PR
We hebben onze achterban ge nformeerd met:
•  twee nieuwsbrieven “Letter from Kavitha”. 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. 

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. De detachering van 2 Britse vrijwilligers in 
Baale Mane is gestopt. De staf van Baale Mane bestaat nu helemaal 
uit Indiërs. (www.baalemane.org) 

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.

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

