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Bestuur: 

De samenstelling van het bestuur is, zoals in 2016 afgesproken, in de zomer van 2017 
gewijzigd. Louisa de Bie-Dudink is afgetreden als voorzitter en heeft haar functie 
overgedragen aan haar dochter Dyone de Bie. Zoals al in 2016 door hem was aangegeven 
heeft Michael Dukker zijn bestuurslidmaatschap beëindigd en is evenals Louisa adviseur 
geworden. Naar opvolging van Marieke Viergever als secretaris wordt nog gezocht, zij blijft 
nog aan tot hierin is voorzien. Na de vergadering van 16 juni zijn tijdens een Indiaas etentje 
Louisa en Michael door het bestuur bedankt voor hun inzet. 
 
Het bestuur bestaat sinds 16 juni 2017 uit: 
Dyone de Bie    voorzitter 
Helma Burgmeijer    penningmeester 
Marieke Viergever    secretaris 
Maaike Stam    bestuurslid, redacteur nieuwsbrief 

 
Adviseurs: 

Ook de samenstelling van de groep adviseurs is gewijzigd en bestaat nu uit: 
Hans de Bie, Louisa de Bie-Dudink, Mirjam Hartgers, Elsja Lewin, Michael Dukker, Raymond 
Niemeijer, Sanatan Swemer en Janneke Tigchelaar. 
 

Ambassadeurs: 
Onze ambassadeurs zijn: Frits Barend, Sacha de Boer, Tom Egbers en Rick Nieman. 
 

Bestuursvergaderingen: 
Tijdens het verslagjaar vergaderde bestuur vijf keer, te weten op: 
13 januari, 17 februari, 16 juni, 8 september en 8 december. Zo nodig was er tussentijds 
overleg. 
Op zaterdag 8 april was een bijeenkomst van het bestuur met de adviseurs. 
 

Contact met sponsoren, donateurs en belangstellenden: 
In mei en november verschenen de nummers 38 en 39 van de Eco-Trust Nieuwsbrief onder 
de redactie van Maaike Stam. Voor beide nummers verzorgde Michael Dukker de te plaatsen 
foto’s. De gekozen thema’s waren voor 38: “India & Nederland” en voor 39 
“Klimaatverandering”.  
Dankzij sponsoring door Kelly Printing & Copy te Amsterdam is het printwerk geen 
kostenpost. De verzending door Sandd is in 2017 voortgezet. 
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De informatiefolder over de opzet van het project wordt zo nodig aangepast en 
geactualiseerd door Maaike Stam. Bij verschillende activiteiten wordt de folder uitgereikt en 
is verder op aanvraag beschikbaar. 
Voor actuele berichten en algemene informatie is er de website. Michael Dukker heeft 
gewerkt aan een nieuwe opzet van de site. In 2018 zal die definitief worden. Er wordt steeds 
meer gebruik gemaakt van informatie en communicatie via facebook, wat de actualiteit ten 
goede komt. 

  

Contact met India  
Nu aan het jaarlijkse bezoek van Louisa en Hans de Bie aan India na 20 jaar helaas een eind is 
gekomen, zijn de bezoeken van Mirjam Hartgers aan het project extra welkom. Zij kan na 
haar thuiskomst veel vertellen over de gang van zaken en heeft een goede relatie 
opgebouwd met de kinderen die op Wonderland wonen. De resultaten van de Engelse lessen 
zijn in het contact goed merkbaar. De indrukken die zij opdoet en haar ervaringen zijn voor 
het bestuur aanleiding geweest haar te vragen adviseur te worden, waarin zij heeft 
toegestemd. 
Gedurende het jaar is er, vooral via e-mail, veel contact met Girish met name door de 
voorzitter en penningmeester.  
 
In 2017 wonen er 20 jongens op de Wonderland locatie: 

1 P. Sathish 8 N. Ramana 15 B. Sanjay 

2 S. Manikandan 9 P. Mahendran 16 E. Srikanth 

3 J. Sathish 10 B. Abinkumar 17 K. Thamilarasan 

4 V. Bharathi 11 K. Dharani 18 M. Surya 

5 R. Sakthivel 12 E. Thirumalai 19 S. Vimalray 

6 T. Sakthivel 13 G. Jayakumar 20 A. Mahendran 

7 A. Deepak 14 M. Pawankumar   

 
In beide Eco-Clubs, zowel op locatie Wonderland als op locatie Vilvarani, worden dagelijks 
circa 50 meisjes en jongens opgevangen voor na-schoolse begeleiding en aanvullende lessen 
waaronder Engelse les.  
We Care Computer Academy in Vilvarani biedt jaarlijks computeronderwijs aan 30 kinderen 
die daarvoor ook een certificaat ontvangen.  

 

Financiële positie 

Na elke bestuursvergadering informeert de penningmeester Girish over de genomen 
besluiten. Voorstellen en begrotingen worden door Girish aangeleverd en onzerzijds 
beantwoord. Het contact is altijd positief en verloopt in een goede verstandhouding.  
Ondanks de steun van trouwe donateurs, presentaties van onze bestuursleden en speciale 
giften (zoals een mooie donatie van Rotary Stichtse Vecht) is het helaas al enkele jaren niet 
meer mogelijk in de basisbehoeften van het project te voorzien zonder in te teren op de 
reserves. De jaarstukken zijn weliswaar nog niet definitief beschikbaar op het moment dat  
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dit verslag wordt geschreven, wel is al duidelijk dat net als in 2016 er niet voldoende funding 
was voor de lopende exploitatie. Extra uitgaven zijn uitsluitend mogelijk als er ook extra geld 
binnenkomt. 
In dat opzicht heeft Louisa in de vergadering van 17 februari 2017  een belangrijke 
mededeling. Een van de oudste vrienden van het Eco-Trust project, mevrouw A. van Rhoon, 
is eind vorig jaar overleden. Het was bekend dat in haar testament Eco-Trust als begunstigde 
genoemd werd. Louisa heeft contact met de executeur testamentair gehad en inmiddels is 
bekend dat het een groot legaat betreft. 
Over de bestemming van het geld is in de loop van het jaar zorgvuldig nagedacht. Het 
bestuur was het erover eens dat het niet besteed moest worden aan de lopende zaken maar 
een bijzondere bestemming diende te krijgen. In het contact met de executeur testamentair 
is gebleken dat het bestuur wordt vrijgelaten in de bestemming van het legaat.  
Bij alles staat voorop dat de gemaakte keuze in goed overleg met Girish gemaakt zal worden.  

 

Plannen voor 2018 en daarna 

In januari zijn voorzitter Dyone en penningmeester Helma naar India geweest en hebben 
uitvoerig met Girish gesproken over de besteding van het legaat van mevrouw Van Rhoon. 
Dat educatie een belangrijke bestemming zou moeten zijn was ook zijn wens. In de voorjaars 
nieuwsbrief 2018 heeft Girish zijn visie gegeven op het “Anne van Rhoon Memorial Higher 
Education Program” zoals de besteding van het legaat is gaan heten. De afgelopen maanden 
zijn er voorstellen gedaan, begrotingen opgesteld en ingediend en inmiddels zijn er 
beslissingen genomen en al resultaten geboekt. Studiebeurzen zijn beschikbaar gesteld en er 
is geïnvesteerd in een uitbreiding en verbetering van het computeronderwijs. De al 10 jaar 
bestaande computer Academy in Vilvarani was hard toe aan een flinke opknapbeurt, ook 
met het oog op de veiligheid van de kinderen door slechte bedrading. Nu is alles weer veilig, 
fris met goede toiletvoorzieningen, en voorzien van nieuwe apparatuur in het leslokaal. Een 
investering waar veel kinderen profijt van zullen hebben de komende jaren ter voorbereiding 
op hun toekomst na Eco-Trust. De wens bestaat de beperkte mogelijkheden op Wonderland 
voor computeronderwijs uit te breiden zodra hier fondsen voor gevonden zijn.  
Het bestuur is zich bewust van de extra werkdruk die dit alles voor Girish meebrengt en 
steunt daarom zijn idee over ondersteuning bij zijn werk.  
 
Het probleem van de teruglopende inkomsten vraagt daarom veel aandacht van het bestuur 
om wegen te zoeken extra geld te genereren voor de basiskosten van het project. De 
reserves zijn straks niet meer toereikend om de tekorten aan te kunnen vullen. Girish doet 
wat hij kan om de kosten te beperken, hij heeft daarbij de steun van de staf. De 
medewerkers zijn dermate verbonden met het project dat zij volgens Girish genoegen 
nemen met een lager salaris dan zij elders zouden kunnen verdienen. Het bestuur zal, in 
overleg met de adviseurs, zich inzetten om te zoeken naar wegen extra inkomsten te 
verwerven. Maaike en eerder Michael hebben voorgesteld te onderzoeken of het iets kan 
zijn jongelui, die klaar zijn met school en een zogenaamd tussenjaar overwegen waarin 
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vrijwilligerswerk gedaan kan worden gedaan, via bemiddelingsinstanties te benaderen. Dit is 
met Girish besproken. Hij wil daar wel aan meewerken als huisvesting buiten Wonderland 
plaatsvindt.  
Voor speciale projecten, zoals noodzakelijk onderhoud op Wonderland kan in 2018 weer een 
beroep gedaan worden op de stichting K.O.O.K., in de hoop daar financiering voor te kunnen 
krijgen. De aanvraag is inmiddels door de penningmeester ingediend. 
Helma zal de donateurs nogmaals wijzen op de vereenvoudiging van het vastleggen van een 
vaste bijdrage gedurende 5 jaar. Door dit fiscale voordeel kan de donateur een hogere 
bijdrage storten zonder daar persoonlijk meer geld aan kwijt te zijn, wel voordelig voor Eco-
Trust. 
De wens van Marieke om het secretariaat te kunnen overdragen gaat in de juni vergadering 
in vervulling, er is een opvolger gevonden in de persoon van Linda Speerstra. Zij heeft samen 
met Helma al een kennismakingsgesprek gehad met Marieke en is bereid gevonden deze 
taak op zich te nemen. 
De van de nieuwe website heeft vertraging ondervonden maar zal zeker in 2018 definitief 
van start gaan. Het bestuur is nog op zoek naar uitbreiding van het bestuur met een nieuwe 
webmaster. 

         


