“Een kind wordt een ster als het de ruimte
krijgt om in zijn eigen kleur te stralen.”

Financieel overzicht 2021
Inkomsten
Giften en verkoop € 2.170

Uitgaven
Kosten onderwijs
Algemene kosten

€0
€ 412

Per saldo minder
uitgegeven dan
ontvangen
€ 1.785
Totaal

€ 412

Voorwoord
€ 412

In het jaarverslag 2020 stond de Covid-19 pandemie centraal. Nu we dit voorwoord schrijven,
liggen de maatregelen gelukkig weer (ver) achter ons. Het sociale leven draait weer op volle
toeren, mensen genieten van evenementen of een drankje op een terras. Toch hield Covid-19
ook in 2021 de wereld in haar greep.

Gelukkig heeft Baale Mane het virus buiten de deur weten te houden.
Dit is mede te danken aan speciale workshops over het belang van
hygiëne. De meiden hebben, net als in Nederland, online onderwijs
gehad. Ondanks de uitdagingen zijn mooie successen behaald.
Daarnaast heeft Baale Mane de Covid-19-periode ook gebruikt om dingen
anders en beter te organiseren. Zo hebben ze nu meer laptops en een
betere internetverbinding. Bovendien hebben ze familie van de meiden,
en meiden die niet meer in Baale Mane wonen, ondersteund met onder
andere voedsel en zorgpakketten.
De maatregelen in verband met Covid-19 hebben ook gevolgen gehad
voor Kavitha Foundation. Door deze maatregelen en de nasleep hiervan,
was ook 2021 een jaar zonder fondsenwervende activiteiten.
Dit jaarverslag is een uitgave van Kavitha Foundation
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De pandemie heeft bij onze partners in India en Engeland voor nieuwe
inkomsten gezorgd. Mensen hielden geld over, omdat ze minder geld
konden uitgeven aan uitgaan en reizen. Dit zorgde, zeker in India, voor
extra giften. Daarnaast waren de kosten in Baale Mane lager.
Hierdoor kwamen wij in een unieke situatie: Baale Mane heeft voor het eerst
in het ruim 10-jarig bestaan van Kavitha Foundation geen bijdrage gevraagd.

Deze lijn lijkt zich ook voor de komende jaren voort te zetten. We hebben
nauw contact met onze partners in India en Engeland over de behoefte aan
een bijdrage. Daarnaast verkennen we welke andere projecten we kunnen
ondersteunen.
Wij danken alle Vrienden en donateurs die Kavitha Foundation ook dit jaar
hebben ondersteund.
Nicolle Clemens en Peter Visser
Voorzitter en secretaris/penningmeester

Onderwijs

Doel

Samenwerking met bedrijven

Na een jaar met online onderwijs waren de kinderen blij dat ze
weer “gewoon” naar school konden gaan. Ze vonden het heel fijn
om hun leraren en vriendinnen weer te ontmoeten.

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.

•

Mede door extra lessen in Baale Mane zijn de meiden goed
omgegaan met de uitdagingen van online onderwijs.

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.

Visie
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.

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)

