Wat wij deden in India in 2020

15
jaar

Huiswerkklassen
De juffen van de huiswerkklassen gebruikten, toen de scholen gesloten waren, de werkboeken van de scholen zodat het onderwijs
voor de kinderen toch enigszins doorging.
Bijdrage 2020: Green India Trust € 2.200

Corona in India

Beste vrienden en donateurs,

Corona heeft ook in India hard toegeslagen. Het was een
zwaar jaar voor onze projecten. Tijdens de lockdown heeft
Colourful Children aan 4 projecten meerdere keren noodhulp gegeven, dat besteed is aan voedsel en medicijnen.
Bijdrage 2020: € €6.048,50

Computer project Father Amal
Kinderen uit arme gezinnen worden getraind
in computervaardigheden en de belangrijkste
programma’s. Zo krijgen ze meer kansen op
een goede opleiding en werk. Dit project is
betaald uit de opbrengst van het sponsordiner
2020 en een bijdrage van Wilde Ganzen.
Bijdrage 2020: € 11.453

Educatieproject
jongens Father Amal

Vervolgopleiding

50 jongens uit het internaat leren voedsel
verbouwen en de grond bewerken.
Bijdrage 2020: € 1.400

Dropout project jongeren
Anbu Ilam

In het begin van 2021 konden de jongens van
het dropout project eindelijk weer naar school.
Bijdrage 2020: € 6.963,55

5 oudere talentvolle
jongeren kunnen een
vervolgopleiding doen. Een
van hen is Logeshwari. Zij
is wees en 20 jaar oud. Zij is in het
2e-jaar van haar studie voor laborante.
Binnenkort starten ook van 5 jongens
met een opleiding.
Bijdrage 2020: € 6.339,54

Microkrediet
Green India Trust
In 2020 is in een 5e dorpje een
vrouwenzelfhulpgroep met een
‘small bussiness’ gestart.
Bijdrage 2020: € 4.700

Colourful Children huis
Microkrediet father Amal
In 2020 is een start gemaakt met een
geitenproject: iedere vrouw koopt 2
vrouwtjesgeiten en per groep van 10
vrouwen kopen zij 1 mannetjesgeit.
Afbetaling in 10 termijnen.
Bijdrage 2020: € 8.175

Afscheid van Paul Kokke

We nemen afscheid van Paul Kokke die 15
jaar lid was van ons bestuur. Hij werkte op het
Koning Willem 1 College en was de verbindende schakel voor o.a. het sponsordiner. Sinds
enkele jaren is Paul met pensioen. Nu heeft hij
besloten het stokje over te dragen. Dank Paul
voor al die jaren inzet en betrokkenheid!

Noteer 15 augustus tot 14 november in je agenda: verkoopexpositie
in Museum Slager Den Bosch. Alles onder voorbehoud i.v.m Corona.
Meer dan 30 bekende Nederlandse en Brabantse kunstenaars bieden
hun werken te koop aan. Bij verkoop is de helft van de opbrengst
voor de kunstenaar, de andere helft voor het goede doel: Colourful
Children en het Lilianefonds.

Sponsordiner
Het sponsordiner dat wij
ieder jaar organiseren vormt
een substantieel deel van onze
inkomsten. In 2020 ging het niet
door vanwege Corona. Dit jaar kan het
diner helaas weer niet doorgaan. De tafels
blijven leeg. Aan iedereen die Colourful Children een
warm hart toedraagt vragen we om dit jaar virtueel
een couvert, dan wel een tafel te kopen. De prijzen
zijn: een couvert € 100 en een tafel € 800. Over te
maken op onze rekening. Dank, dank, dank!

Uw gift blijft altijd
welkom en komt de
kinderen in India voor
100% ten goede!
Rabobank: NL18 RABO 0120 5366 84

Stichting Colourful Children
Achter de Kan 5, 5211 GM ’s-Hertogenbosch • 06-20737427 • info@colourfulchildren.nl • www.colourfulchildren.nl

ook fiscaal aftrekbaar

Verkoop kunst in Museum Slager

De zusters hebben zoveel mogelijk
contact met de kinderen gehouden:
online of via huisbezoek.
Bijdrage 2020: € 3.000

Op 23 februari 2006 werd de Stichting Colourful Children opgericht. De Stichting
bestaat dit jaar dus 15 jaar. Het eerste jaar maakten we al een vliegende start. We
konden meteen beginnen met de bouw van een school en internaat voor kinderen
met een verstandelijke beperking in Zuid-India. Drie jaar na de oplevering werd er
nog een verdieping op gebouwd. Het Colourful Children huis wordt vanaf dag één
gerund door de Sisters of St. Anne, een Indiase organisatie. Er wonen nu 60 kinderen.
In de afgelopen 15 jaar hebben wij als Stichting ook een ontwikkeling doorgemaakt.
Kort gezegd van meer sturend en controlerend naar ondersteunend. We hebben
geleerd hoe belangrijk het is dat de mensen daar zeggenschap hebben over hoe zij
het onderwijs en de opvang van de kinderen willen inrichten. Ook al strookt dat niet
altijd met onze (westerse) ideeën.
Vanuit die gedachte zijn we in 2013 ook andere mooie Indiase initiatieven voor
kansarme kinderen gaan steunen. We leerden door onze jaarlijkse bezoeken
Indiase mensen kennen met lokale projecten. Het begon met de ondersteuning
van huiswerkklassen in arme dorpjes van Denish Kumar, die zijn eigen Stichting
Green India Trust heeft. En dit breidde zich uit. We steunen nu arme kinderen met
huiswerkbegeleiding, jongeren om weer perspectief te krijgen met een opleiding en
moeders met microkredieten zodat zij een eigen bedrijfje kunnen beginnen en de
kinderen daardoor (weer) naar school gaan.
In de afgelopen15 jaar hebben wij een bedrag €750.000 naar diverse partners in
India kunnen overmaken. Daar zijn we heel trots op. Alle projecten worden door ons
gemonitord. Jaarlijks worden de projecten (op eigen kosten) bezocht. Ook als kleine
Stichting kunnen we echt het verschil maken voor veel moeders en kinderen in
India.
Wij krijgen op dit moment veel aanvragen die wij niet altijd financieel kunnen
honoreren.
Daarom willen wij dit jaar onze donateurs uitbreiden. In deze Nieuwsbrief laten
we een aantal donateurs aan het woord. Misschien dat hun verhalen u inspireren
donateur te blijven of te worden. U kunt daar ook bij helpen. U ontvangt een extra
pakketje. Wilt u de kaart, de machtiging en de nieuwsbrief sturen naar een goede
vriend of familielid van wie u denkt dat hij/zij Colourful Children een warm hart
toedraagt?
Tot slot: een woord van grote dank aan allen die ons in de afgelopen 15 jaar
ondersteund hebben.
Jef Oomen, voorzitter

nieuwsbrief 2021

Sponsors aan het woord
Wij hebben een aantal trouwe sponsors gevraagd om een stukje te schrijven
waarom ze Colourful Children sponsoren. Wij kregen mooie reacties.
‘Wij waren al sponsors van het eerste uur en
konden ook in 2010, op een reis door Zuid-India,
zien wat de Stichting doet. We bezochten het
huis Anbagam in Madurai. We realiseerden ons
hoe deze kinderen met een beperking een warm
en vormend leven wordt gegeven. We blijven
Colourful Children steunen in de wetenschap dat
onze bijdrage vrijwel 100% ten goede komt aan
de allerarmste kinderen en moeders’.

Fred van Doorne en
Leonie Stockmann:
“100%”

‘Door een mooi vormgegeven
Nieuwsbrief van Colourful Children
kwamen wij in contact met
Colourful Children en was er vanaf
het eerste contact een klik met de
Stichting Leaf. Wij ondersteunen
kleinschalige, duurzame projecten
op het gebied van gezondheid en
onderwijs. Net als onze Stichting
werkt Colourful Children op
basis van belangenloosheid en
vrijwilligheid. Colourful Children
neemt de donateurs én hun
netwerken serieus en betrekt hen/
ons bij de verschillende activiteiten,
eventuele wijzigingen (ook van
tegenvallers) via nieuwsbrieven plus
een gezellig jaarlijks sponsordiner’.

Noëlle Leufkens, voorzitter van
de Stichting Leaf in Nijmegen
“Een klik”

‘Samen met Els Schouten heb ik al 5 keer de projecten van
Colourful Children in India bezocht. Iedere keer is het weer
een ervaring. In India steun ik al jaren jonge mensen die een
beroepsopleiding willen doen. Zij hebben wel de capaciteiten
maar komen uit een gezin waarin het niet mogelijk is om door
te leren. Ik betaal de 3 of 4-jarige opleiding. Zo bouw ik een
persoonlijke band op. En zo’n kleinschalig project past ook in mijn
eigen budget. Momenteel steun ik Vinothini in de kosten van de
verpleegster opleiding. Ik gun het haar heel erg dat ze die afmaakt
en werk vindt’.

‘Mark Thuring, mijn man, en ik
kenden Colourful Children en
bezochten in 2009 het huis
Anbagam waar verstandelijk
beperkte kinderen wonen en naar
school gaan. De zusters lieten ons
daar vol trots de drukwerkplaats
zien waar oudere kinderen aan het
werk waren. De grote Heidelberg
drukpers liep op zijn laatste benen.
Op een vraag van de zusters hebben
wij de drukwerkplaats helemaal
vernieuwd en de imposante
Heidelberg vervangen. Onze missie
is, met de nodige hoofdbrekens,
volbracht en onze Stichting is
opgeheven. Het resterend geld
hebben we overgemaakt naar
Colourful Children voor de opleiding
van een aantal jongeren in India.
Mark is in 2016 overleden en hij
heeft de afronding van ons project
niet meegemaakt. Ik ben blij dat
ik Colourful Children verder kan
ondersteunen als ambassadeur
voor het jongerenproject bij Don
Bosco, en zo via Colourful Children
verbonden blijf met India’.

Luce Vrancken:
“Ik heb een band
opgebouwd in India”
Jan Nelissen:
“Hoe laat ik deze wereld na,
nu ik 75 jaar ben?”
‘Dat vraag ik me de laatste jaren steeds meer af. Colourful Children heeft de
afgelopen 15 jaar veel dromen van kinderen kunnen waarmaken. Ik hoop dat we die
dromen met Colourful Children nog lang waar kunnen blijven maken. Daarom ben
ik afgelopen maand naar de notaris gestapt en heb in mijn testament bepaald dat
Colourful Children een legaat krijgt. Zo weet ik dat het geld goed terecht komt en
kunnen mijn kinderen later bepalen welk project ondersteund wordt. Is het iets wat
u aanspreekt? Bel of mail mij: 06- 21466734, adk5211@gmail.com.’.

‘Twee keer heb ik tijdens mijn vakantie in het Colourful Children
huis in India gewerkt. Ik heb al veel collega’s kunnen ´besmetten’.
Ik ben van de korte lijntjes en dat waardeer ik ook zo in het
werk van Colourful Children. In 2018, toen ik voor de tweede
keer in India was, werd ik verrast door de verbeteringen: de fysio
materialen, het oefenen ermee, maar ook de ruimtes en de
tuin. Ik hoop heel erg dat er voldoende aandacht blijft voor de
kinderen en de gezinnen in deze moeilijke tijd.

Sakira Lanting:
“Een vraag uit India”

In 2017 ging ik met mijn
gezin naar Kenia. Wij hadden
een geweldige reis en
hebben ook diverse kleine
ontwikkelingsprojecten
bezocht, bijvoorbeeld
het project om weduwen
te stimuleren een eigen
bestaan op te bouwen. Hier
zag ik wat kleine stichtingen
met kleine projecten kunnen
betekenen voor mensen.
Dit stimuleerde mij om
jaarlijks Colourful Children
te steunen met name met
de Mikro kredieten voor
vrouwen in arme dorpjes’.

Angelique Somers werkt
als fysiotherapeut bij Cello:
“Je raakt ermee besmet”

G en M uit den Bosch
die anoniem
willen blijven:
“De rijkste 1 procent”
Wij hebben beiden, begin zestigers,
een goed inkomen en een eigen
huis. Onze kinderen zijn het huis
uit en hebben zelf al kinderen. Wij
werden in januari 2020 gegrepen
door een stukje van Ionica Smeets
in de Volkskrant: ‘De rijkste 1 procent
van de bevolking heeft samen meer
dan twee keer zoveel vermogen als
6,9 miljard mensen.’ Wij dachten
meteen aan Bill Gates en andere
grote geldmagnaten. Maar we lazen
door: ‘Hoeveel geld moet je eigenlijk
hebben om daarbij te horen?’ en
lazen met rode oortjes verder: ‘Je
behoort al tot de rijksten als je een
vermogen hebt van €700.000.’ Dat
was een schok voor ons: met ons
huis, spaargeld en pensioenopbouw
behoorden we tot die 1% waartoe Bill
Gates ook behoort! Dat motiveerde
ons om vijf jaar lang €2000 per jaar
te schenken. Maar voor wie? Na wat
zoeken kwamen we op Colourful
Children: kleinschalig en geen kosten
zodat onze gift geheel terecht komt
bij arme vrouwen en kinderen. In
overleg met Colourful Children
hebben we besloten dat onze
jaarlijkse bijdrage wordt besteed aan
voorzieningen voor huiswerkklassen.
(een goede vloer, een dak, goede
verlichting etc.).

Wat is een legaat?
Joop Fiedler:
“Het begon allemaal
in Kenia”

Een legaat is een bepaling in jouw
testament waarbij je een geldbedrag
nalaat aan bijvoorbeeld een goed
doel en dat na jouw overlijden als
eerste door jouw erfgenamen moet
worden uitgekeerd aan dat goede
doel. De erven hoeven over dat deel
geen erfbelasting te betalen en het
goede doel (mits het een Anbi status
heeft) hoeft ook geen erfbelasting te
betalen.
Als je al een testament opmaakt
hoef je voor het opnemen van een
legaat geen extra kosten te betalen.
Wil je het bestaande testament
alsnog veranderen om een legaat
op te nemen dan zijn de kosten
ongeveer € 300. Je kunt het
goede doel ook nog altijd tot enig
erfgenaam of voor een bepaald
gedeelte (percentage) tot erfgenaam
benoemen.

