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Bestuur: 
De samenstelling van het bestuur is 2015 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 
 
Begin van het jaar heeft Tedje van Erck zich aangemeld als mogelijke opvolger van de 
secretaris van het bestuur. Gedurende het jaar heeft zij de vergaderingen bijgewoond en 
enkele keren het verslag verzorgd. In die tijd heeft zij zich verder georiënteerd op wat haar 
mogelijkheden binnen het bestuur waren.  Aan het eind van het jaar heeft zij zich om 
persoonlijke redenen teruggetrokken.  

 
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: 
25 maart, 10 juni, 2 september en 10 december. Als het nodig was vond tussentijds overleg 
plaats, zoals op 9 oktober ter voorbereiding op de te houden Kerstmarkt. 

 
Contact met sponsoren, donateurs en belangstellenden: 

In mei en november verschenen de nummers 34 en 35 van de Eco-Trust Nieuwsbrief onder 
de redactie van Maaike Stam. Voor beide nummers verzorgde Michael Dukker de te plaatsen 
foto’s. Vanaf nummer 35 is overgegaan op het kleinere A5 formaat. De gekozen thema’s 
waren voor 34: “Water” en voor 35 “Scholing”.  
Dankzij sponsoring door Kelly Printing & Copy te Amsterdam is het printwerk geen 
kostenpost. De vorig jaar ingezette wijziging van verzending door Sandd is naar wens 
verlopen, de verzending is daardoor financieel een stuk voordeliger geworden. 
Het gebruik van een adresetiket met logo en adres van het secretariaat maakt drukken van 
enveloppen overbodig, eveneens een besparing op de kosten. 
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De informatiefolder over de opzet van het project is qua vormgeving en kleurstelling 
aangepast door Maaike Stam en de inhoud is geactualiseerd. Bij verschillende gelegenheden 
wordt de folder uitgereikt en is verder op aanvraag beschikbaar. 
Voor actuele berichten en algemene informatie is er de website www.eco-trust.nl  
Om persoonlijk contact met donateurs mogelijk te maken was op 12 december een 
Kerstmarkt georganiseerd. Helaas was de belangstelling minder dan gehoopt. Gelukkig 
waren er wel enkele waardevolle ontmoetingen en kon de penningmeester een positief 
resultaat bijschrijven.  

  

Contact met India en overzicht van de activiteiten. 
Begin 2015 bezochten bestuursvoorzitter Louisa de Bie en haar echtgenoot, adviseur Hans, 
zoals gebruikelijk is geworden, het project. Zij verbleven weer geruime tijd op Wonderland. 
Penningmeester Helma Burgmeijer en adviseur Dyone de Bie waren in die periode op 
bezoek. Vrijwel dagelijks was er gelegenheid voor lange of kortere gesprekken met 
projectleider Girish Nampoothiri over allerlei aspecten van zijn leiding van het project en ook 
over de benodigde financiële middelen.  
Zijn zakelijke werkzaamheden en de zorg voor zijn gezin zijn in de loop der jaren meer tijd 
gaan vragen. Het is daarom bijzonder prettig dat hij erin is geslaagd een goede staf van 
medewerkers te vinden die zorg draagt voor de dagelijkse gang van zaken. Regelmatig is hij 
aanwezig voor overleg en toezicht op hun functioneren; zijn leiding is nog altijd 
onontbeerlijk. 
De bemoeienis van de overheid vormt een steeds grotere belasting voor Girish. Moest hij in 
het verleden 1x per 3 jaar stapels formulieren invullen en de boeken laten inzien. Nu is 
ingevoerd dat dit elk jaar moet gebeuren. Hij moet dan met alle stukken naar Chennai, ruim 
4 uur reizen, om alles in te leveren en kan dan alles een week later weer komen ophalen. 
Omdat hij niet voor een speciale behandeling wil betalen, laten ze hem dan rustig de hele 
dag wachten voor hij aan de beurt is. De verschillende overheidsinstanties voeren een 
juridische strijd over wie waarvoor verantwoordelijk is. Wachtend op de gerechtelijke 
uitspraak moeten daarom nu ook jaarlijks alle vergunningen worden aangevraagd voor 
brandpreventie, gebouwen en sanitair, zuiver drinkwater enz. Het maakt hem af en toe 
moedeloos. 
Gelukkig is er ook positief nieuws over de overheid. In het verleden was het vaak niet 
mogelijk een kind-huwelijk te voorkomen. Met de nieuwe wetgeving lukt dat nu wel, bij 
signalering kan de politie sneller ingrijpen. Wat bij een geval nabij het project met succes is 
gebeurd. Ook strenger toezicht op de identiteit van kinderen om misbruik en kinderhandel te 
voorkomen is een goede zaak. Zorgvuldige naleving daarvan is gebleken bij de aanmelding 
van een nieuwe jongen voor verblijf op Wonderland. Er is onduidelijkheid over wie de vader 
van de jongen is, dit wordt nu uitgezocht.  
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 en 
rond de overmaking van de toegezegde financiering en over de details daarvan. Het is steeds 
moeilijker keuzes te maken waaraan het beschikbare geld zal worden besteed. Stijgend 

http://www.eco-trust.nl/
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prijspeil in India, de vaak ongunstige wisselkoers en teruglopende inkomsten in Nederland 
met elkaar in overeenstemming brengen, maakt lastige keuzes maken soms noodzakelijk. 
Voorstellen en begrotingen worden door Girish aangeleverd en onzerzijds beantwoord. Het 
contact is altijd positief en verloopt in een prettige sfeer. 
 

Financiële positie. 
Door de steun van trouwe donateurs en speciale giften is het nog net mogelijk aan de 
basisbehoeften van het project te voldoen. De penningmeester geeft in de nieuwsbrief 
regelmatig een overzicht van speciale donaties die wij mochten ontvangen. Extra uitgaven 
zijn uitsluitend mogelijk als er ook extra geld binnenkomt. In 2015 is dat met veel succes 
gelukt voor het slaan van een diepere boor voor de watervoorziening. Vooral ambassadeur 
Raymond Niemeijer is daar in zijn omgeving actief mee bezig geweest. Na jarenlang zeer 
weinig regenval was dat heel hard nodig en kon in de zomervakantie van de kinderen met 
het werk begonnen worden. Een prachtig resultaat! 
De grillen van de natuur werden kort nadat dit in orde gekomen was duidelijk. Toen zorgde 
extreme regenval voor grote wateroverlast. Hierdoor werd Tamil Nadu ernstig getroffen. In 
de dorpen in de directe omgeving van het project verloren de kinderen van de Eco-club al 
hun bezittingen en hadden nieuwe kleren, schooluniformen en boeken nodig.  Ook hier kon 
vanuit Nederland geholpen worden dankzij extra binnengekomen giften. 
Voor de noodzakelijke vervanging van de verouderde zonnepanelen zal de penningmeester 
een aanvraag doen bij de stichting K.O.O.K. 
Gebleken is dat een groot percentage van de jaarlijkse inkomsten aan het eind van het jaar 
binnenkomt. Besloten is daarom de acceptgiro’s met de nieuwsbrief mee te blijven sturen. 
De functie van “herinnering” blijkt vooralsnog waardevol en de geringe kosten waard. 

 

Plannen voor 2016 en daarna 

Medio 2015 is door Girish een verzoek voor uitbreiding van de slaapruimte van de jongens 
ingediend. Dit plan is voor ons te kostbaar en daarom niet in de plannen voor 2016 
opgenomen. Inmiddels is door een andere indeling van de gebouwen op Wonderland een 
oplossing gevonden die behoorlijk voldoet. Voorlopig is daarmee het probleem verholpen. 
Het bestuur beraadt zich over een planning voor de komende jaren en is daarover ook in 
overleg met Girish. Niet alleen de financiële crisis van de afgelopen jaren, ook het 
toenemend aantal stichtingen voor het behartigen van allerlei belangen, maakt 
fondsenwerving in Nederland lastiger. Ook de visie op de ontwikkelingen in de wereld, de 
verhoudingen tussen arm en rijk in ontwikkelingslanden, maken deel uit van de 
problematiek. Het bestuur vindt het belangrijk hier een visie op te ontwikkelen en deze met 
Trust India te delen.  
 


