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Eco-Trust Jaarverslag 2021 
 
Bestuur: 
 
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 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 2021 vergaderde het bestuur vijf keer, te weten op:  
3 februari, 20 februari (zoom-meeting met Girish), 13 april, 30 juni en 19 september. 
 
Contact met sponsoren, donateurs en belangstellenden: 
In het voorjaar en najaar 2021 verschenen de nummers 46 en 47 van de Eco-Trust 
Nieuwsbrief onder redactie van Maaike Stam. 
Het thema van nummer 46 was: ”Terug naar school” en van nummer 47 “Zelfs gedurende 
deze Covid-tijden, blijven wij ons inzetten om onze activiteiten zichtbaar te houden.” 
 
 
 
 
 
 



 

 

Eco-Trust Jaarverslag 2021 2 

 

 
 
 
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. 
 
Contact met India, Corona pandemie en overzicht van de activiteiten. 
India is ook in 2021 nog zwaar getroffen door Covid. Het normale dagelijkse leven was 
nagenoeg tot stilstand gekomen. We bleven contact houden met Girish, de oprichter van het 
project. De kinderen van WonderHome werden natuurlijk niet aan hun lot overgelaten. We 
zijn de kinderen blijven volgen. 
Tijdens de lockdown heeft de leiding, net als in 2020, contact gehouden met de kinderen en 
de kinderen werden minstens één keer per maand door onze medewerkers bezocht om te 
bewaken dat het goed met hen ging, wij bleven zorgdragen voor hun gezondheid en 
veiligheid. Wij zorgden voor eten, drinken, kleding en schoolbenodigdheden.  
Maar behalve eerste levensbehoefte bleven we ook in verbinding met de kinderen en hun 
families door ze in de dorpen te bezoeken, advies te geven en er gewoon voor ze te zijn. 
 
Toen de maatregelen soepeler werden konden de kinderen één keer per maand toch naar 
WonderLand komen om vooral elkaar te ontmoeten, uiteraard met de nodige 
voorzorgmaatregelen (handen wassen, mondmaskers, afstand houden). De kinderen en de 
medewerkers hebben hier erg van genoten.  
 
Op het terrein in Tamil Nadu zijn Sampoornam en Shankar gestart met het verbouwen van 
eigen kruiden en groenten. 
Educatie wordt steeds belangrijker, ook voor onze stichting.  
In het najaar van 2021 gingen eerst de middelbare scholen open en daarna konden de jongere 
kinderen ook weer naar de basisschool. 
Dit betekende dat ook de huiswerkklassen op onze 2 locaties weer van start mochten gaan. 
De dagelijkse, zinvolle activiteiten op Vilvarani en Wonderland zoals studiebegeleiding, 
computerles, Engelse les en bibliotheekbezoek maar ook de leuke activiteiten zoals sport, 
dans, yoga konden weer doorgaan. 
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Vanuit de Eco-Trust hebben wij de leraren, die ook thuis moesten blijven, toch hun salaris  
doorbetaald.  Omdat zij afhankelijk zijn van het salaris van het project en geen andere 
inkomsten hebben voelen wij daar een verantwoordelijkheid voor. 
 
Een succesverhaal: 
Een van de succesverhalen van Eco-Trust is Rajamani. Hij was drie jaar oud toen hij bij het 
kinderproject kwam en had geen ouders meer en hij kreeg onderdak bij de stichting, iets wat 
nu met de nieuwe regels in India niet meer mag. Girish heeft hem echt uit de goot geplukt, 
Rajamani had anders geen goede toekomst gehad. Nadat hij zijn school heeft afgemaakt is hij 
Engels gaan studeren. En nu is hij de Engelse leraar bij ons. Daarmee is de cirkel rond. Hij is 
inmiddels getrouwd en heeft een kindje.  
 
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 elk jaar 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 af in juli 2022 
*Miss Tamilselvan  Boekhouden  studie afgerond in juli 2021 
*Master Praveen  Techniek  studie afgerond in juli 2020 
*Master Manalakshmi Scheikunde  studie afgerond 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. 
 
Plannen voor 2022 en daarna: 
Girish verwacht dat het nog even gaat duren voordat het leven in het zeer zwaar getroffen 
India weer naar “back to normal” zal gaan. Ook in 2022 blijven we de kinderen en hun families 
zoveel mogelijk ondersteunen. Het onderwijs en andere activiteiten zijn weer opgestart en 
hopelijk blijven de scholen nu open. We zullen ook een aantal nieuwe initiatieven starten die 
op milieu en gezondheid, schoon water en hygiëne, gendergelijkheid en zorg voor moeders en 
kinderen zijn gericht. 
Om weer extra inkomsten te generen gaan wij in 2022 meedoen aan de Dam tot Dam loop en 
wordt de Indiase lunch weer georganiseerd. 
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Voedsel en kleding uitgifte  
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Chitra en Maheshwari, de leraren van Eco-Club van respectievelijk Vilvarani en Wonderland  
praten bij tijdens de lockdown en kijken uit naar het moment dat de kinderen weer terug naar 
school mogen. 


