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Bestuur:
De samenstelling van het bestuur is gewijzigd, Tom Dijkstra heeft zich
bij het bestuur gevoegd, welkom Tom.
Het bestuur bestaat sinds juli 2020 uit:
Dyone de Bie
voorzitter
Helma Burgmeijer
penningmeester
Linda Speerstra
secretaris
Maaike Stam
bestuurslid, redacteur nieuwsbrief
Tom Dijkstra
bestuurslid
Adviseurs
De samenstelling van de groep adviseurs is gewijzigd en bestaat uit:
Louisa de Bie-Dudink, Mirjam Hartgers, Marieke Viergever, Michael Dukker, en
Raymond Niemeijer.
Ambassadeurs:
Onze ambassadeurs zijn: Frits Barend, Sacha de Boer, Tom Egberts en
Rick Nieman.
Bestuursvergaderingen:
Tijdens het verslagjaar vergaderde het bestuur vijf keer, te weten op:
17 januari, 29 mei, 11 september, 14 oktober en 4 december 2020.
Contact met sponsoren, donateurs en belangstellende:
In mei en november verschenen de nummers 44 en 45 van de Eco-Trust
Nieuwsbrief onder redactie van Maaike Stam.
Het thema van nummer 44 was:” tijd voor verandering ” van nummer 45 “de
Covid-19 pandemie en de gevolgen voor het leven van mensen.”
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Dankzij de sponsoring door Kelly Printing & Copy te Amsterdam is het printwerk
geen kostenpost.
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 vernieuwde website.
Er wordt steeds meer gebruik gemaakt van informatie en communicatie via
Facebook, dit komt de actualiteit ten goede.
In memoriam Hans de Bie (1939-2020)
Op 23 januari 2020 is onze adviseur Hans de Bie op 83 jarige leeftijd overleden.
Hans was samen met zijn echtgenote Louisa vele jaren één van de vaste gezichten
achter de Stichting Eco-Trust.
Zijn betrokkenheid startte in 1997, toen kwamen Hans en Louisa tijdens hun reis
naar Zuid India in contact met Girish Nampoothiri, de oprichter van het
kinderproject in India.
Hans en Louisa werden geraakt door het project en de kinderen. Sinds die tijd zijn
zij jaarlijks naar Tiruvannamalai teruggekeerd om de kinderen te bezoeken.
Er is een diepe band met Girish opgebouwd. Die band ontstond vanzelfsprekend
ook met de kinderen die hem liefdevol Opa noemden.
Hans is altijd zeer betrokken geweest, zowel in India als bij het Nederlandse
bestuur en de fondsenwerving.
Hans de Bie werd door vele wel “mister Eco-Trust” genoemd.
De laatste jaren was Hans nog als adviseur aan het project verbonden. We hebben
veel te danken aan Hans en zullen hem en zijn actieve en enthousiaste inzet
enorm missen.
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Contact met India, Corona pandemie en overzicht van de activiteiten.
In februari 2020 zijn voorzitter Dyone en penningmeester Helma naar India
geweest om het project te bezoeken. Door de leiding en de kinderen wordt
bezoek uit Nederland zeer gewaardeerd.
Zij konden het schilderwerk en het computerlokaal dat met hulp van donateurs en
de Wilde Ganzen is bekostigd bewonderen. De gebouwen zien er weer goed uit en
het is mooi om te zien dat de jongens en meisjes van de Eco-Club op Wonderland
de eerste stappen in de digitale wereld kunnen zetten. Dankzij de hulp van de
donateurs kunnen deze Indiase kinderen zich nu ook op dit vlak verder
ontwikkelen.
Educatie wordt steeds belangrijker, ook voor onze stichting ligt daar steeds meer
de nadruk op. De wereld om ons heen verandert en wij als stichting veranderen
mee. Daarnaast hebben we te maken met het feit dat in India (maar ook
wereldwijd) steeds striktere wet- en regelgeving geldt met betrekking tot
weeshuizen en woonlocaties voor kinderen. Toezicht en (administratieve) regels
maken een steeds groter onderdeel uit van de werkzaamheden van de staf. Voor
de staf een steeds grotere last om op een goede manier met deze strenge
controles om te gaan. Wij hebben daarom, in zeer nauw contact en overleg met
de projectleiding, besloten onze focus minder op de opvang maar volledig op
educatie en de opleiding van de kinderen te richten. Na afloop van het schooljaar
gaan de Wonderland-kinderen dan ook terug naar hun dorpen waar zij
opgevangen worden door familieleden of verzorgers. De kinderen van
WonderHome worden natuurlijk niet aan hun lot overgelaten. We blijven ze
volgen en ondersteunen totdat zij hun middelbare school hebben afgemaakt.
In maart 2020 ging ook India in een lockdown. Alle scholen werden gesloten en
ook de Eco-club lessen mochten niet meer worden gegeven.
Het had een enorme impact op de kinderen en hun gezinnen die vaak eenvoudig
en kleinbehuisd op enkele vierkante meters wonen. De leiding houdt contact met
de kinderen en blijven zorgdragen voor hun gezondheid en veiligheid.
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De kinderen worden regelmatig bezocht. Ook wordt er goed gelet op hygiëne en
gezondheid.
Er worden voedselpakketten en eerste levensbehoefte artikelen aan de bij ons
aangesloten kinderen en hun families uitgedeeld. Een keer per maand komen de
Eco-Club kinderen naar Wonderland en naar onze locatie in Vilvarani en krijgen zij
naast voedsel dus ook zeep, mondkapjes en als het nodig is kleding voor de
kinderen.
Vanuit de Eco-Trust betalen wij de leraren die ook thuis zitten toch hun salaris
door. Omdat zij afhankelijk zijn van het salaris van het project en geen andere
inkomsten hebben voelen wij daar een verantwoordelijkheid voor.
Tot maart 2020 woonden er 19 jongens op de Wonderland locatie:
1. B. Abin Kumar
2. K. Dharani
3. G.Jayakumar
4. E. Thirumalai
5. V. Bharathi
6. S. Manikandan
7. M. Pawankumar
8. R. Sakthivel
9. E. Srikanth
10. A. Deepak

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

P.Mahendran
J.Sathish
P.Satheesh
D.Mathiyazhagan
E.Babu
D.Premkumar
V.Sanjay
P.Arun
N.Saravanan

In beide Eco-Clubs, zowel op locatie Wonderland al op locatie Vilvarani, werden
dagelijks circa 50 meisjes en jongens (100 in totaal) opgevangen voor naschoolse
begeleiding en aanvullende lessen waaronder Engels en sinds kort
computeronderwijs.
We Care Computer Academy in Vilvarani biedt jaarlijks computeronderwijs aan 30
kinderen die daarvoor ook een certificaat ontvangen. En op Wonderland is in 2019
ook een computerlokaal gerealiseerd, ook hier krijgen jaarlijks 30 kinderen
computeronderwijs en een certificaat.
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Anne van Rhoon Memorial Higher Education Program:
Met Girish is uitvoerig 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.
Het opgerichte studiefonds biedt aan 6 getalenteerde en gemotiveerde kinderen
ruimte om door te leren. Vier meisjes en twee jongens worden die kans gegeven,
het zijn allemaal kinderen uit de Ecoclub.
Studiebeurzen zijn beschikbaar gesteld aan:
*Miss. Bharathi
Wiskunde
studie afgerond in juni 2020
*Miss. Dhivya
Engels
studie afgerond in juni 2020
*Miss. Ezhilvani
IT
studeert nog tot juli 2022
*Miss Tamilselvan
Boekhouden
doet examen in juli 2021
*Master Praveen
Techniek
studie afgerond in juli 2020
*Master Manalakshmi Scheikunde
doet examen in juli 2021
De besteding van het legaat is tweeledig, educatie van de kinderen op het project
en het hoger opleiden van kinderen. Gezien de onzekere situatie in verband met
de coronacrisis, zijn er vooralsnog geen nieuwe kinderen geselecteerd om te gaan
studeren.
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Financiële positie:
Ondanks de steun van onze trouwe donateurs en speciale giften is het helaas net
niet mogelijk om in de basis behoeften van het project te voorzien zonder in te
teren op de reserves. Door stijgende kosten, de vaak ongunstige wisselkoers en
teruglopende inkomsten in Nederland was het ook dit jaar moeilijk om financieel
rond te komen.
In deze bizarre coronatijd is het niet meer mogelijk om fysieke bijeenkomsten te
organiseren en geld op te halen en zijn we blij met alle donaties die we
ontvangen.

Plannen voor 2021 en daarna:
Girish verwacht dat het nog tot ver in 2021 zal duren voordat het leven in het zeer
zwaar getroffen India weer naar “back to normal” gaat. Voor het jaar 2021 is
derhalve een aangepast budget opgesteld, waarbij we de kinderen en hun families
zoveel mogelijk ondersteunen. Uiteraard hopen we dat het onderwijs weer gaat
starten en dat we weer activiteiten kunnen opstarten. We zullen op dat moment
ook een aantal nieuwe initiatieven starten die op milieu en gezondheid, schoon
water en hygiëne, gendergelijkheid en zorg voor moeders en kinderen zijn gericht.
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Voedselpakketten zijn uitgedeeld
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Kleding wordt uitgedeeld
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