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NIEUWSBRIEF - december 2010
Beste supporters en belangstellenden voor het werk van onze Stichting
Het is weer tijd om u bij te praten over het werk van
onze Stichting. De projecten van Zr. Francina in ZuidIndia, door DOZ ondersteund, hebben wij aan het
begin en eind van het jaar kunnen bezoeken.
Dit jaar zijn er, ondanks beperktere inkomsten dan we
gewend waren, toch flinke vorderingen geboekt.
Naast de financiële inbreng door DOZ blijkt nu vooral
ook het nut van de goede samenwerking door
regelmatig overleg bij planning en uitvoering.
Wij maken ons hard voor de Millennium Doelen van
de VN, waarbij voor ons de doelstellingen van
Zr. Francina voor de aanpak van armoede, Empowerment van vrouwen, slachtoffers van HIV/aids, Drugs
en TBC centraal staan.
De duurzaamheid van de activiteiten en resultaat
gerichtheid staan steeds voorop. DOZ is uit op
overzichtelijke controleerbare projecten van particuliere initiatieven.
Activiteiten 2010 in het kort
Met uw steun heeft onze stichting in het jaar dat
achter ons ligt, het bedrag van € 22.300/overgemaakt naar India.
 Hiervan zijn ca. € 19.000/- bestemd voor de
voortgang van bouw en inrichting van het
Vrouwentraining- & Service Centrum in Kakkaveri.
Van dit bedrag wordt € 8.000/- bestemd voor opzet
en inrichting van de wasserij van het HIV/aids
ziekenhuis.
 Midden december j.l, tijdens het bezoek van Lidy
en Kees Beudeker aan de projecten in Kakkaveri,
zijn de definitieve locatie en de uitvoering van de
wasserij besproken met Zr. Francina en de
bouwkundige. De definitieve begroting volgt
binnen twee weken.
 De overige € 3.300/- gingen naar ons onderwijs
project en eerstehulppost in de Kolli Hills.
Voor de volledige realisatie van het Service Centrum
zijn nog nu ca. € 9.000/- benodigd, die we hopelijk
met steun van uw allemaal binnenkort bijeen kunnen
sprokkelen.
Daarnaast zoekt Zr. Francina gericht naar verlaging
van haar dagelijkse uitgaven. Hiervoor zal ze
dolgraag de warmwatervoorziening van het
ziekenhuis en het koken in het trainingscentrum in
Kolli Hills omzetten naar zonne-energie en biogas.
Wij zoeken naar goede gevers, die deze aanpak
graag willen steunen.
1. De biogas-installatie in Kolli Hills, door middel van
gaswinning uit de mest van 6 – 8 koeien, met
melk als neven opbrengst (€ 0.15 per liter) wordt
geraamd op een kostenbedrag van € 1.250/-

2. Voor de installatie van de benodigde zonne
collectoren voor het ziekenhuis in Kakkaveri wordt
de begroting opgesteld. „n Voorzichtige schatting
komt uit op een bedrag van € 4.500 – 5.500/-.
Dankzij de openheid en goed overleg kunnen wij u
garanderen, dat heel zorgvuldig wordt omgegaan met
de besteding van uw donatie, onder strikte kosten
bewaking.
Door onze stichting wordt nog steeds minimaal 96%
voor de projecten overgemaakt. Zelfs dit jaar, met
aan lager bedrag aan giften, zijn onze kosten voor
fondsenwerving, bankkosten en administratie niet
meer dan 4% van de totale inkomsten.
Zoals u weet is het werk dat DOZ financieel steunt
een onderdeel van zorg op veel grotere schaal.
De steun van DOZ en die van nog één heel
belangrijke donor uit België, maken samen het totale
werk van Zr. Francina financieel mogelijk.
De belangrijkste sectoren van ontwikkeling zijn de
zorg voor:

1. Verstoten en misbruikte vrouwen en kinderen

In het Blijf van mijn lijf huis verblijven op dit
moment 13 vrouwen met 18 kinderen, van baby
tot kinderen, die door Francina op kostschool of
beroepsopleiding zijn geplaatst. De vrouwen leren
in hun eigen levensonderhoud te voorzien en
krijgen daarvoor een beroepsopleiding en eventueel een baan in ziekenhuis of service centrum
2. HIV/aids gedupeerde gezinnen, TBC patiënten en
drugsverslaafden in Salem, Kakkaveri en de Kolli
Hills
 Crisis-opvang-centrum voor HIV/aids in Salem,
met dagelijks gemiddeld 30-40 nieuwe
patiënten, en heeft 20 bedden voor
noodopvang.
 Het thuiszorg team begeleid ruim 230 HIV/aids
gezinnen.

 Waar nodig hulp aan woonruimte bij
gedwongen uitzetting.
 Beroepsopleiding voor kinderen uit deze
gezinnen om de kostwinnerstaak over te
kunnen nemen.
 Verstrekking van geneesmiddelen en voedingsupplementen.
 Bouw van tot nu toe 55 wooneenheden voor
gedupeerde HIV/aids gezinnen, die elkaar
kunnen steunen.
 Dit jaar rehabilitatie van 23 gezinnen, die nu
weer op eigen benen kunnen staan.
 Aanpak van de resistente nieuwe (Chinese)
TBC variant. Het ziekenhuis is door de overheid
gekwalificeerd als centrum voor registratie,
onderzoek, behandeling van het snel groeiend
aantal besmettingen uit de wijde omgeving
(bevolking van een half miljoen)
 Het ziekenhuis krijgt daarvoor op korte termijn
een gesloten afdeling en een afzonderlijk
laboratorium. Het is dan noodzakelijk de
behandelingen
van
HIV/aids
en
TBC
gescheiden te houden.
 Voorlichtingscampagnes voor HIV/aids en TBC.
3. Geïsoleerde tribal-gemeenschappen met grote
ontwikkelingsachterstand in de bergen van de Kolli
Hills.
 Begeleiding van bijna 200 Zelf-Help-Groepen in
de Kolli Hills en Kakkaveri, voornamelijk voor
vrouwen (nu ook 19 groepen voor mannen).
Een groep bestaat uit 12–20 deelnemers. Doel
is ontwikkeling van kennis over landbouw,
veeteelt, hygiëne, maatschappij en economie.
 Micro kredieten worden via deze groepen aan
de individuele deelnemers verstrekt, waarmee
zij onder begeleiding,

een eigen activiteit voor het verdienen van
inkomen voor hun gezin kunnen opzetten.
 De training centra in Kolli Hills en Kakkaveri
vormen de basis van vorming- en opleidingswerk
voor deelnemers van de Zelf-Help-Groepen.
 In de Kolli Hills is de anthurium kwekerij van de
grond gekomen. Sinds een half jaar worden de
bloemen via de groothandel verkocht voor
export. Zo is een bescheiden bron van inkomsten
voor de organisatie opgang gebracht. (één jumbo
anthurium brengt € 0,25 op.)
 Voortzetting van de plaatsing van twee onderwijzeressen op de basisschool voor de Tribal
kinderen, met naschoolse opvang.
Hoe staat de verdeling van welvaart en armoede
er in INDIA voor?
De Indiase ECONOMIE groeit flink (méér dan 8%
per jaar) en voor vele miljoenen mensen in de
steden en rond industrie centra neemt ook de
welvaart duidelijk toe.
De verschillen in
ontwikkeling van platte land ten opzichte van de
bevolkingscentra, en zeker in de afgelegen
streken, nemen nog steeds toe.
De inflatie ligt tussen 7.5 en 10% per jaar. De
lonen in de economische centra stijgen snel.
Daardoor zijn prijzen van basis voedingsmiddelen
als rijst verdrievoudigd. De agrarische bevolking
profiteert nauwelijks van de groei, krijgt géén hoge
loonsverbeteringen en verarmt verder door de
kostenstijging. De jaarlijkse groei van het
afgelegen platte land ligt slechts rond de 2 %.
De doelstelling van DOZ om speciaal op het
achterblijvende platte land te werken is daarom
nog steeds zeer actueel.

De zorg voor minstbedeelden en zieken kent geen economische activiteit van enige omvang. Daarom heeft
de DTMC Trust nauwelijks eigen inkomen. Daar waar overheidssubsidies bestaan, zijn deze ontoereikend.
Daarom blijft zij nog zeker een aantal jaren afhankelijk van mensen zoals u en wij, om degenen die nú in de
knel zitten ook nú te kunnen helpen.
Met haar 10 zusters en een staf van dynamische jonge mensen met héél veel vrijwilligers, veelal (ex)HIV/aids
patiënten, runt Zr. Francina haar organisatie, die, waar nodig, 24 uur per dag paraat is.
Lidy en Kees hebben dikwijls kunnen mee maken hoe bekwaam en creatief het werk wordt uitgevoerd.
Stichting DOZ steunt Zr. Francina rechtstreeks en wij zijn er zeker van dat er absoluut geen enkele “Indian
Rupee” aan de strijkstok blijft hangen.
Het bestuur van Stichting DOZ-India en Lidy en Kees Beudeker-Wegdam bedanken alle gevers hartelijk
namens Zr. Francina en haar staf.
Wij wensen u fijne feestdagen, een goede jaarwisseling, een voorspoedig en gezond 2011. U, die kampt met
zorg, ziekte of lijdt onder het verlies van dierbare, wensen wij extra sterkte en voorspoed.
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