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Bestuur: 

De samenstelling van het bestuur is in 2016 ongewijzigd gebleven en bestaat uit: 
Louisa de Bie-Dudink   voorzitter 
Helma Burgmeijer    penningmeester 
Marieke Viergever    secretaris 
Maaike Stam    bestuurslid, redacteur nieuwsbrief 
Michael Dukker    bestuurslid, website 

 
Adviseurs: 

Ook de samenstelling van de groep adviseurs is ongewijzigd en bestaat uit: 
Hans de Bie, Dyone de Bie, Elsja Lewin, Raymond Niemeijer, Sanatan Swemer en Janneke 
Tigchelaar. 

 

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

Bestuursvergaderingen: 
Tijdens het verslagjaar vergaderde bestuur vier keer, te weten op: 
16 maart, 8 juni, 24 augustus en 30 november. Zo nodig was er tussentijds overleg. 
 

Contact met sponsoren, donateurs en belangstellenden: 
In mei en november verschenen de nummers 36 en 37 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 36: “Vrouwen en meisjes in India en bij Eco-Trust” en 
voor 37 “Talentontwikkeling in India”.  
Dankzij sponsoring door Kelly Printing & Copy te Amsterdam is het printwerk geen 
kostenpost. De verzending door Sandd verloopt naar wens en is voortgezet. 
 
De informatiefolder over de opzet van het project wordt zo nodig aangepast en 
geactualiseerd door Maaike Stam. Bij verschillende gelegenheden wordt de folder uitgereikt 
en is verder op aanvraag beschikbaar. 
Voor actuele berichten en algemene informatie is er de website. Michael Dukker heeft in 
2016 gewerkt aan een nieuwe opzet van de site. Hierover zal in 2017 besluitvorming komen. 
Ook was steeds meer sprake van informatie en communicatie via facebook. 
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Contact met India en overzicht van de activiteiten. 
Begin 2016 bezochten bestuursvoorzitter Louisa de Bie-Dudink en haar echtgenoot Hans 
weer het project, zoals al vele jaren het geval was. Deze keer was dat heel bijzonder, na het 
zware hartinfarct waardoor Hans in de zomer van 2015 was getroffen, was niet verwacht dat 
dit weer mogelijk zou zijn. Hun zoon Remko reisde mee en is later afgelost door kleinzoon 
Guido Soeteman. 
Tijdens het verblijf van Remko op Wonderland was er vrijwel dagelijks gelegenheid voor 
lange of kortere gesprekken met projectleider Girish Nampoothiri. Ter sprake kwam het 
nadelige resultaat van de koerswisselingen. Het uit Nederland in januari overgemaakt bedrag 
was € 1.500,- lager dan in 2015 door de slechte koers. Gelukkig is dit verschil later ongedaan 
gemaakt door steun van de stichting K.O.O.K., die de aanschaf van nieuwe zonnecollectoren 
en batterijen heeft mogelijk gemaakt 
Girish heeft verteld dat de overheid ieder jaar meer eisen stelt. Invullen van papieren en 
ieder jaar vergunningen aanvragen, die allemaal geld kosten. Dat valt hem af en toe erg 
zwaar. Hij moet nu alles online invullen, ten behoeve van een ministerie uit New Delhi. Het 
gaat niet zonder problemen. De kosten voor de jaarlijkse vergunningen worden ieder jaar 
hoger.  De strikte regels zijn er hoofdzakelijk omdat er kinderen permanent wonen. Ook 
worden er mogelijk andere eisen gesteld aan de gebouwen waar kinderen verblijven. Weer 
een grote kostenpost, op het moment dat dit echt van kracht zou worden. 
De plannen om de keuken wat hoger en beter te maken en de omheining rond Wonderland 
te vernieuwen zijn in de loop van 2016 gerealiseerd, dankzij de opbrengst van de verkoop 
van het stuk grond in Vilvarani, waar rijst of pinda's werden verbouwd. Door de droogte was 
er geen opbrengst meer en de grondprijs was gunstig, van dat moment heeft Girish gebruik 
gemaakt. De vorderingen van de op Wonderland wonende jongens, de komst van nieuwe 
kinderen en het vertrek van anderen werd ook uitgebreid met Girish besproken. 
 
Samen met Mirjam Hartgers en andere bezoekers uit Nederland genoten Louisa en Hans van 
de jongens die op Wonderland wonen. Hun dagelijkse routine, de yogalessen van Louisa, het 
bezoek aan hun scholen en het samen spelletjes doen. Ook de Eco-club kinderen die 
dagelijks voor huiswerkbegeleiding en ontspanning met sport en spel komen, kregen volop 
aandacht. De communicatie verloopt makkelijker door de vorderingen die de kinderen 
maken in de Engelse lessen. 
 

Financiële positie. 
Gedurende het jaar is er -vooral via de mail- veelvuldig contact tussen Nederland en Girish. 
Na elke bestuursvergadering informeert de penningmeester hem over de genomen 
besluiten. Het voortdurend afwegen waaraan het beschikbare geld zal worden besteed, is 
een belangrijk onderwerp van gesprek. Stijgende kosten, de vaak ongunstige wisselkoers en 
teruglopende inkomsten in Nederland maken harde keuzes soms noodzakelijk. Voorstellen 
en begrotingen worden door Girish aangeleverd en onzerzijds beantwoord. Het contact is 
altijd positief en verloopt in een prettige sfeer.  
De steun van trouwe donateurs en speciale giften maken het nog net mogelijk aan de 
basisbehoeften van het project te voldoen. De penningmeester geeft in de nieuwsbrief 
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regelmatig een overzicht van speciale donaties die wij mochten ontvangen. Extra uitgaven 
zijn uitsluitend mogelijk als er ook extra geld binnenkomt. 
Gebleken is dat een groot percentage van de jaarlijkse inkomsten aan het eind van het jaar 
binnenkomt. Besloten is daarom toch acceptgiro’s met de nieuwsbrief mee te blijven sturen. 
De functie van “herinnering” blijkt vooralsnog waardevol en de geringe kosten waard. 

 

Plannen voor 2017 en daarna 

2016 is in veel opzichten een moeilijk jaar geweest, dat zal ook gevolgen hebben in het jaar 
2017. Het ernstige ongeval van voorzitter Louisa in het voorjaar van 2016 gaf heel veel 
zorgen voor haar man Hans en de kinderen. Gelukkig is de operatie direct daarna geslaagd en 
de revalidatie goed verlopen. Daar is natuurlijk iedereen blij mee, in de eerste plaats Louisa 
zelf. Zij heeft aangegeven toch niet helemaal de oude meer te zijn geworden en daardoor 
een stapje terug te moeten doen in haar vele activiteiten. Reizen naar India is, zeker op korte 
termijn, niet meer mogelijk. Haar kinderen zullen proberen dat van haar en Hans over te 
nemen. Ook voor het bestuur van Eco-Trust heeft het gevolgen. In de zomer van 2017 treedt 
zij af als voorzitter en neemt dochter Dyone het stokje van haar over. Dyone maakt de stap 
van ambassadeur naar bestuurder. Mirjam Hartgers, die al vele jaren donateur en bezoeker 
van het project is, neemt haar plaats in bij de adviseurs.  
Het bestuur is beide dames dankbaar en wenst ze veel succes bij hun inzet in de nieuwe 
functie. 
Michael Dukker, al jaren degene die zich bekommert om de website, het fotoarchief en de 
foto’s in de Nieuwsbrief, gaat het bestuur na 7 jaar verlaten.  
In de bestuursvergadering van juni zal op gepaste wijze aandacht aan hun beider afscheid 
besteed worden. 
 
In 2017 zal een bijeenkomst met de adviseurs worden belegd om samen te bekijken hoe de 
stand van zaken is en wat gedaan kan worden om de financiële basis te versterken.  
De website vernieuwing zal gerealiseerd worden, met dank aan Michael voor al het 
voorwerk. Met hulp van Guido Soeteman zal het gebruik van nieuwe media zoals Facebook 
meer aandacht krijgen.  
 
De verjonging in het bestuur vraagt om nieuwe medewerkers. Marieke Viergever wil het 
secretariaat, na ruim 10 jaar, graag aan een opvolger overdragen. 
De gesprekken met Girish zullen vooral gaan over de toekomstige aanpak. Wel of geen 
jongens meer permanent huisvesten of juist meer focussen op beroepsopleidingen voor de 
armste kinderen die na hun basisschool tussen de wal en het schip vallen. De kansen die zijn 
eigen dochters krijgen, inspireren Girish meer voor meisjes te willen doen.  
In december 2016 is een donateur overleden die het project een royaal legaat heeft 
nagelaten. Bekeken wordt hoe, in haar geest, een mooie bestemming voor het geld 
gevonden kan worden. Daarbij gaan de gedachten uit naar het vormen van een studiefonds 
voor meisjes. In elk geval zal educatie het hoofddoel zijn, in welke vorm dan ook. 
Kortom er blijft voldoende werk aan de winkel voor het bestuur, adviseurs en ambassadeurs 
om zich samen met Girish in te zetten voor hulp aan kansarme kinderen. 


