
 

 

FRIENDS INDEED 
EEN THUIS, EEN SCHOOL, EEN TOEKOMST 

 

 

 

 

 

 
Het 1

e
 toilet in de vissersdorpen …….. in een gebied waar 17.000 mensen wonen 

 

 

JAARVERSLAG 2008 
Kostenpercentage 2008 : 4,4% 

 

 

De 1
e
 toiletten, extra waterputten, de dorpen schoon, de 150 vrijwilligers 

Pilot  HIV-aids afgerond 

De bouw van Campus Challenge is begonnen 

Start kwaliteitsverbetering onderwijs op de 12 scholen 

Micro Credit Business Fund:  1
e
 fabriek 

800 kinderen uit de kinderarbeid en naar school 
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Doelstelling van Friends Indeed 

De doelstelling is gericht op kinderen en luidt: 

 “Het verbeteren van de levensomstandigheden van kansarme kinderen in alle delen van de wereld, 

 opdat zij kunnen opgroeien tot zelfstandige en zelfbewuste mensen die een menswaardig bestaan 

 kunnen opbouwen en zo op volwaardige wijze kunnen deelnemen aan de maatschappij en aan de 

 verdere ontwikkeling van hun land en de wereld.  

 

Praktisch samengevat:  voor ieder kind  een thuis, een school, een toekomst!  Wij steunen projecten op het 

gebied van onderwijs, opleiding en gezondheid voor kinderen 

 

Bestuur 

De heer A. Khan    voorzitter 

Mevrouw drs. I. Wieling   secretaris 

De heer N.C.G. Kuipers   penningmeester 

De heer mr. J.D. Koster    lid 

De heer drs. G. Remmelts   lid 

 

Bureau 

Mevrouw mr. J.M. Legeland   directeur 

Luuc Brans    kantoorassistentie 

Ineke Dijkman    boekhouding 

Erna Goudt    kantoorassistentie 

Rutger Legeland   vertalingen 

Anouk Niesink    vertalingen 

Karina Rethmeier   micro credit  

Joost Soontiens    database en website 

 

Zakelijke gegevens 

Inschrijving 

Friends Indeed  is op 29 mei 2001 opgericht en op 12 juni 2001 onder nummer 34157453 ingeschreven in het 

handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam.  

Fiscus 

Sinds 17.07.01 is Friends Indeed een instelling zoals bedoeld in art. 24 4
e
 lid Successiewet 1956 inzake 

vrijstelling van schenkingsrecht en sinds 2007 Friends Indeed de ANBI-status.  

 

Adres en contactgegevens 

Stichting Friends Indeed 

Nieuwendammerdijk 329 

1023 BJ Amsterdam 

020 - 3630246 

06 – 549 23 887     

info@friendsindeed.nl 

legeland@friendsindeed.nl 

www.friendindeed.nl 

Bankgegevens 

ABN-AMRO 44 72 69 461 

Postbank  500 222 

 

mailto:Info@friendsindeed.nl
mailto:legeland@friendsindeed.nl
http://www.friendindeed.nl/
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Het jaar 2008: de integratie van de projecten 

 

 

 

De resultaten van de integrale aanpak  

 

 

Het gaat goed met de twaalf scholen van Friends Indeed: ze staan! Maar alleen een school neerzetten is niet 

genoeg. Willen we kinderen werkelijk een toekomst geven, dan moeten we veel breder kijken. Samen met 

onze lokale partner ARDAR ontwikkelden we voor de 15 visserdorpen een integrale aanpak. 

 

We beginnen ervaren hoe de programma‟s in elkaar grijpen. We herinneren ons een verhaal van de 

alleenstaande moeders in 2003, in het dorp Potthayapetta. Ze vertelden: 

 „‟s nachts liggen onze kinderen naast ons te huilen van de honger. We liggen wakker en weten dat we 

 de volgende dag ook geen eten zullen hebben.” 

 

Nu lopen dezelfde moeders zelfbewust door de dorpen! Hun kinderen zitten op school, ze zijn aan het werk, 

ze zijn minder arm, ze hebben te eten, en ze dromen van een toekomst voor hun kinderen, die op school 

zitten. En als we vragen hoe het met ze gaan, dan zeggen ze stralend: 

 „Fine! Do you think we can have a new loan?‟ 

 

En wie schetst onze verrassing op de 1
e
 meeting van de vrijwilligers in het water en sanitatie project.  

Een groot aantal blijken micro credit vrouwen! We realiseren ons dat we zijn aangeland bij de kern: 

het versterken van de lokale gemeenschappen. Deze vrouwen, zij gaan het doen! 

 

Een uurtje later is geregeld dat per dorp twee vrouwen een instructie krijgen om de waterputten te 

onderhouden. Ook gaan ze nadenken hoe het onderhoud en het schoonhouden van de scholen geregeld kan 

worden. Dat komt goed! 

 

 

 

 

Anne Legeland 

directeur
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Verbetering kwaliteit onderwijs op de 12 vissersscholen 
 

Projectnumme r : 2009.002 

Periode  : 2009 - 2012 

Budget   : € 75.000 

Werving in 2009 : ja 

 
 

      
1.  Donipeta  2.  Kotha Mukam           3. Allivasa                    4. Chinna Kovvada 

           
     5.    Pedda Kovvada          6. Barriepeta                      7. Potthayapetta                 8. Komaravanipeta 

          
       9. Thippalava Highschool  10.. Kothuru  11. Maduru    12. Jeerupalem 
 

 
De scholen staan en hoe nu verder? 

 

Toen we begonnen met de bouw van deze scholen hoorden er 2088 kinderen op deze scholen te zitten, maar 

er was maar ongeveer 30% aanwezig; 700 kinderen. We maakten de volgende planning: 

. in 2008  80% op school  1670 kinderen (bleek 1350) 

. in 2009  90% op school 1879 kinderen 

 

Workshop met de leerkrachten 
Tijdens de novemberreis 2008 organiseerden we een workshop met de leerkrachten van de 12 scholen. We 

vroegen hen: 

 wat is de impact van de 12 nieuwe scholen op het onderwijs? 

 hoe komt het dat er wel een stijging is van 700 naar 1350 kinderen, maar niet meer? 

 wat zijn de volgende stappen op weg naar kwaliteitsverbetering van het onderwijs? 

 hoe organiseren we dat de 12 scholen excellente scholen worden? 

 

De impact van de nieuwe schoolgebouwen 
Alle scholen waren van mening dat de nieuwe scholen een grote aantrekkingskracht hebben op de kinderen: 

zij willen graag naar school. Er is lesmateriaal, er zijn banken en tafels, er is een waterput. Ook de 

hygiënische omstandigheden zijn veel beter, waardoor er ook meer meisjes komen.  
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Het aantal kinderen 

De leerkrachten merkten op dat het aantal kinderen verdubbeld is sinds de nieuwe scholen er zijn: van 700 

naar 1350 leerlingen. Er ontbreken er nog ongeveer 780 en dat komt door het volgende: 

a. terugloop leraren 

De staat Andhra Pradesh heeft de afgelopen 3 jaar geen enkele leerkracht benoemd, ook niet wanneer er een 

post openviel. Het gevolg is een tekort aan leraren waardoor de klassen weer overvol zitten, waardoor de 

kinderen weer wegblijven. Het probleem wordt hopelijk opgelost per 1 juni 2009 bij het begin van het nieuwe 

schooljaar. De verwachting is dat de staat Andhra Pradesh op dat moment – na de verkiezingen -  weer 

voldoende leraren benoemt.  

b. migratie 

De migratie neemt toe vanwege de recessie. Als het visseizoen is afgelopen gaan de vissers op zoek naar 

werk. Ze trekken b.v. met grote bouwprojecten mee. De kinderen gaan in deze migratieperiode niet naar 

school en ook aan het werk. Het gevolg is dat, wanneer ze terugkomen, ze in dezelfde klas moeten beginnen. 

De leerkrachten opperden dat hostels misschien een oplossing kunnen zijn: dan kunnen de kinderen in de 

dorpen blijven terwijl hun ouders elders werken. Friends Indeed vindt dit geen goed idee: dit probleem moet 

worden opgelost op een duurzame manier in de gemeenschap. Misschien kan er voor de kinderen een plek 

gevonden moet worden bij familie of buren. Zouden er dorpen zijn die een deel van de school als hostel 

willen gebruiken dan kan dat en dan zal Friends Indeed nadenken over een extra maaltijd. 

 

Stappen op weg naar kwaliteitsverbetering onderwijs 

Alle scholen noemden hun wensen op om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Dit varieerde van een 

keukenafdak, schoolborden op kindhoogte, aanleg electra, interactief lesmateriaal, bibliotheek, uniformen, 

cursus nieuwe lesmethoden voor de leerkrachten, een cursus engels. 

 

Organisatie 12 excellente scholen: Comité van Leraren 

Tijdens de vergadering de leerkrachten een comité van drie leraren benoemd, die alle wensen hebben 

geïnventariseerd. Vervolgens heeft het Comité een driejarenplan en een begroting gemaakt. 

Friends Indeed is zeer tevreden met deze ontwikkeling; want nu ligt het „ownership‟voor beter onderwijs bij 

de leerkrachten.  Samen met de leerkrachten en ouders zal de komende jaren gewerkt worden aan: 

 inhoudelijke verbetering van het onderwijs 

 teambuilding van de 12 Friends Indeed scholen, leerkrachten en ouderraden  

 team onderhoud 

 de infrastructuur 

 

        
Vergadering met de leerkrachten van de 12 visserscholen 



 7 

 

 

 

Schakelklassen 2
e
 batch 2008 

 

 

Projectnummer : 2008.002 

Periode  : 2007/2008 

Budget  2008  : € 11.217  

Werving in 2009 : ja 3
e
 batch € 12.500 

 

 

   
De batch 2008, foto schakelklas Pedda Kovada 

 

 

In  2008 gingen er 322 kinderen naar de schakelklassen. De meeste kinderen zijn tussen de acht en veertien 

jaar en hebben een aantal jaren gewerkt. Sommigen willen dolgraag naar school, voor anderen is het wennen.  

Maar iedereen heeft het met de hulp van leerkrachten en ouders volgehouden en is ingestroomd. Daarmee is 

het totale aantal kinderen dat de FI-schakelklassen bezocht op gekomen op 801 (De planning was 579). 

 

De kinderen, ouders en leerkrachten zijn apetrots. Deze kinderen zullen extra aandacht en zorg nodig hebben , 

maar dat het goed gaat met ze.  

 

Een aantal scholen heeft gevraagd om opnieuw schakelklassen te draaien. We willen dat dolgraag, want we 

zien dat deze schakelklassen een zeer goed hulpmiddel zijn om kinderen uit kinderarbeid terug naar school te 

brengen. In 2009 hebben we geen budget hiervoor, dus gaan we voor 2010!  

Dan hebben we ook meer zicht op 

 worden er inderdaad per 01.06.09 weer genoeg leraren benoemd en wat kunnen zij opvangen  

 wat moet er gebeuren om tijdelijke migratie van de kinderen tegen te gaan  

 

Want terugkijkend zien we dat een deel van de kinderen in de schakelklassen ook te maken had met de 

tijdelijke migratieproblematiek. Maar mocht blijken dat er in een bepaald dorp een zodanig groot aantal 

kinderen is dat een bridge class niet kan wachten, dan gaan we op zoek naar fondsen. 
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Kinderen uit kinderarbeid in de schakelklassen 

 
 

                                 
   Koday Yaja, 12 jaar     Satyavathi, 13 jaar 

        
Jaya werkte vanaf haar 7

e
 op een boerderij  Zij werkte vanaf haar 11

e
 bij een tuinder.  

Is nu ingestroomd in de 4
e
 klas    Ze is de 2

e
 dochter en moest werken. 

Haar leerkracht: ze doet het goed!   Nu zit ze in de 5
e
 klas. 

 

 

 

 

  

     
     Simhadri 13 jaar            Satya Roa 11 jaar 
 
Simhadri moest van school af om   De moeder van Satya Rao werd ernstig 

Zijn vader te helpen  met vissen.   ziek toen hij 9 jaar oud was. Ze moest 

Toen hij 10 jaar was. Hij had geen    een lening nemen voor dokterskosten 

keuze. Zijn ouders hadden een     en eten. Satya moest haar werk overnemen 

grote schuld. Nu is hij 13 jaar en terug!   op een boerderij. Nu, twee jaar later, 

       is hij terug op school. 

 

 

De ouders voelen zich vaak schuldig dat ze hun kind destijds van school gehaald hebben om te gaan werken.  

 

Een vader: 

 

 “We are happy by watching all our children now going to school.   

We may be economically not so sound but we want to make our children educated.”
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Micro Credit voor Moeders 
 

   

Projectnummer : 2008.001 

Periode  : 2008 2
e
 batch 

Budget  : 2008 micro credit €  20.000  

Werving in 2009 : ja, 3
e
 batch 20.000 

 

 

     
Gekocht met een micro credit  Business fund: touwfabriek 

 

Het micro credit programma heeft tot doel de moeders een inkomen te verschaffen, waardoor hun kinderen uit 

de kinderarbeid komen. Daarom is aan het micro credit de volgende voorwaarde verbonden:  

. zodra de moeder haar kinderen één maaltijd per dag kan geven 

. haalt de moeder haar kinderen uit de kinderarbeid 

. en komen de kinderen naar school naar de schakelklas 

 

Friends Indeed verleent de 1
e
 keer een zogenaamd pre-micro credit van € 50.- waarvan de helft een gift is, 

opdat de moeders de gezinsschulden kunnen aflossen. 

Hierdoor worden de vrouwen weer kredietwaardig. Dat laatste is vooral belangrijk voor de vrouwen die vis 

verkopen: ze krijgen ‟s ochtends als de boten aankomen de vis mee en ze kunnen ze ‟s avonds, na de verkoop, 

afrekenen. 

 

Soort lening   bedrag  regeling    rente 

. 1
e
 pre micro credit  € 50.-  50% gift, 50% terug betalen   0% rente 

. 2
e
 lening   € 50.-  100% terug betalen    0% rente 

. 3
e
 lening e.v.  € 70  100% terugbetalen     5% rente 

 

De 1
e
 periode kozen bijna alle vrouwen voor visverkoop. Naar het nadeel daarvan is dat het visseizoen maar 

een half jaar duurt. Langzamerhand kwamen er andere „business‟:  

. rijstverkoop, chilly powder selling, geien, tea shop, kruidenier, touw maken van 

 kokosnootbast, netten knopen, raagi verkoop, groente verkoop. 

Al deze beroepen vereisen geen opleidingen. De vrouwen doen het goed en onderhouden hun hele gezin, vaak 

ook nog grootouders. 

 

Stand van zaken leningen per 31.12.08 

 

Aantal vrouwen  1
e
 lening 2

e
 lening  3

e
 lening  4

e
 lening 

704    343  300  5   56 
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TRADE WISE DETAILS OF SINGLE WOMEN 

              

Sl.
N
o. 

Name of the 
village 

fish 

vendin

g 

Rice 

Busine

ss 

Vegeta

ble 

Grocer

y 

Petty 

Business 

Coconut 

Rope 

making 

Chilly 

powder 
Net wire Raagi 

Goatte

ry 
Hotel 

TOTA

L 

1 Barripeta 65 2 3 3 2  3 4   3 85 

2 Thammayapalem 19  1 1 0 7 1   1 1 31 

3 Thippalavalasa 63 2 2 6   4    1 78 

4 Kotturu 27 2 1 5        35 

5 Madduru 27 2 1 3   2    1 36 

6 Kotha Mukkam 15   1       1 17 

7 Komaravanipeta 6 4  3  10      23 

8 Jeerupalem 62 4 2 3  4 4 6 4   89 

9 Donipeta 15 2  3   2 7 2   31 

10 Pothayyapeta 25 2 1 2   2 2 2   36 

11 Gurayyapeta 16   3   4     23 

12 Chikatipeta 29   1   2     32 

13 Chinna Kovada 4   2   2 2    10 

14 Pedda kovada 21 5  6  6 4 8 12   62 

15 Allivalasa 76 4 2 2  26 2 2 2   116 

  TOTAL 470 29 13 44 2 53 32 31 22 1 7 704 

 

 
Toen het programma startte was het nog niet mogelijk om micro credit groepen te starten; eerst moesten de 

vrouwen hun gezinsfinanciën enigszins op orde hebben. Toen een aantal vrouwen de 1
e
 lening hadden 

afbetaald en een 2
e
 lening namen, werd begonnen met het vormen van groepen. 

Eind 2008 waren er 25 groepen in de 15 dorpen. Iedere groep heeft een leider die de vrouwen motiveert in het 

omgaan met de lening. De vrouwen helpen elkaar in planning en bij de uitgaven.  

Medio 2010 zullen er coöperaties worden gevormd.  

 

Rapport  ‘Micro credit to single women in 15 marine fishing villages 

participatory impact study 2004 – 2008’ 

 

In 2008 is op verzoek van Friends Indeed deze studie uitgevoerd door twee stafleden van ARDAR. 

Verrassend was het volgende. De interviewers hadden in gedachten om met de vrouwen alleen te spreken 

over de impact het micro credit. Maar de vrouwen trokken de gespreksonderwerpen breder: 

 de vrouwen denken niet alleen op gezinsniveau, maar vooral ook op dorpsniveau en beseffen dat hun 

verdere ontwikkeling mede afhankelijk is van goed leiderschap in de dorpen 

 deze omslag komt door het micro credit programma, het sanitatie programma en het 

gezondheidsprogramma 

 een aantal vrouwen denkt erover om bij de volgende verkiezingen op dorpsniveau politiek actief te 

worden opdat ze verbeteringen kunnen doorvoeren op dorpsniveau 

 

De interviewers waren verrasts door de groei van de vrouwen. Rama, verantwoordelijk voor het micro credit 

programma, werkt dagelijks met de vrouwen. Zij vertelde: 

 “I see the women regularly but I only now fully realize the value of the work and the important 

 changes that are happening in the villages physical, social and psychological‟. 

 

De totale inleg in het micro credit fonds 2004 – 2008 was € 35.200.-. De helft daarvan, € 17.500,  was gift. 

terugbetaling is uitstekend. Op dit moment zit er in het fonds € 15.000. Friends Indeed streeft ernaar om nog 

een bedrag van € 20.000 te investeren. 
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Business Fund voor Moeders 
 

Projectnummer : 2008.005 

Periode  : 2008 2
e
 batch 

Budget   : € 10.000  

    Balans per 31.12.08 € 8.471 

Werving in 2009 : ja 

 

 

De 1e fabriek 

Naast het micro credit heeft Friends Indeed een Business Fund. Groot succes is de touwfabriek in 

Thammayapalem, een dorpje met 75 families. De micro credit vrouwen daar deden een uitvinding: door 

fietswielen met een handvat eraan tegenover elkaar op een standaard te zetten kun je van kokosnootpluksel 

touw maken. De 1
e
 investeringen deden ze zelf: door het schenkingsdeel van hun 1

e
 pre-micro credit bij elkaar 

te sparen en in te leggen. Zomaar ineens hadden 20 vrouwen werk.  

Het grote voordeel, boven werk in de visserij, is dat dit werk er het héle jaar is. Bij het Business Fund is nu 

een aanvraag ingediend voor een lening om een extra afdak te bouwen, waardoor nog eens 20 vrouwen werk 

hebben. Deze lening ( € 833) is toegekend. 

 

De 2 ateliers 
Er zijn twee naai-ateliers met instructeurs gestart in Rajam en Ranasthalam, waarin HIV-aids vrouwen 

worden opgeleid. In 2009 zullen ze zover zijn dat ze opdrachten van Friends Indeed kunnen gaan uitvoeren: 

 de uniforms voor de kinderen op de 12 visserscholen 

 de kleding voor de kinderen op Campus Challenge 

 het linnengoed, gordijnen etc. voor Campus Challenge 

En daarna zullen ze zo goed zijn, dan er ook andere opdrachtgevers komen! 
 

 

   
Opening van het naai-atelier in Rajam door Azad Khan en Gijs Remmelts november 2008 

 

    
Naai-atelier Rajam HIV-aids groep: een opleiding, werk en het gezin blijft in stand 
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Daling kindersterfte: water, sanitatie, gezondheidszorg 

 
Projectnummer : 2006.001 

Totaal budget  : 86.250 

Duur Project  : 2007 - 2010 

Status   : 2
e
 jaar 

Uitgegeven 2007 ; €  30.538 

Uitgegeven 2008 : €  30.000 

Nodig 2009                 : €  25.712 

 

 

    
Visboxen        1

e
 toilet                                      waterputten gerepareerd          rookloze ovens              

 
Het programma 

In 2007 is het programma „daling kindersterfte‟ gestart in de 15 vissersdorpen. De reden: 3 op de 10 kinderen 

stierf voor het 10
e
 levensjaar, vooral aan diarree. Het programma heeft drie delen: 

 

Voorlichting 

In alle dorpen worden iedere 2 maanden voorlichtingsbijeenkomsten gehouden. Op deze bijeenkomsten 

komen alle thema‟s van het programma aan de orde: het belang van schoon water, geen feces meer in de 

dorpen, hygiënisch koken, gezondheidszorg 

 

Schoon water 

In alle dorpen worden de bestaande waterputten gerepareerd en waar nodig nieuwe geslagen. 

Het onderhoud zal gedaan worden door de vrijwilligers. 

 

De nieuwste rage: een toilet ! 

Al jaren zeiden we tegen de dorpsraden: wordt het niet eens tijd dat we over toiletten gaan nadenken? Maar 

iedere keer werd er gefronst. Toiletten? Wat moest je daar nu mee? 

Totdat de dorpen in het kader van dit programma waren schoongemaakt en de vrouwen per straat regels 

hadden opgesteld. Daardoor was het niet meer mogelijk om ‟s nachts de hut uit te gaan en de directe 

omgeving als toilet te gebruiken. Op een dag had één  man, in het dorp Pedda Kovvada er schoon genoeg van 

dat zijn vrouw midden in de nacht zo ver weg moest. Hij vroeg om een toilet. 

We zeiden oké, maar er zijn eisen: 

. . het toilet wordt 2m x 1 m, zodat er ook een waterkan in kan en vrouwen zich kunnen wassen 

 het toilet wordt betegeld zodat het kan worden schoongehouden 

. het wordt geen opslagplaats 

. er is een eigen bijdrage 

. 

Gezondheidszorg 
De rijdende dokterspost bezoekt alle dorpen. Er is speciale aandacht voor de kinderen en de ouderen. 
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Zwangere vrouwen 
Vanwege de afstanden was er voor deze vrouwen geen professionele hulp. Voor het eerst gaan ze nu naar het 

ziekenhuis: per dorp met z‟n allen in de ambulance. Zij krijgen controles, een check HIV-aids en begeleiding 

bij de bevalling. Het is een feest om ze, al giechelend, te zien vertrekken. Ook in het ziekenhuis gaat het nu 

veel beter: de vrouwen worden serieus genomen voelen zich gezien. Onlangs  heeft een HIV-aids moeder een 

„schone‟ baby ter wereld gebracht!   

 

De modelfamilies 

Bij de start van het programma is per dorp een oproep gedaan met de vraag: wie wil er modelfamilie worden  

in dit programma.  Nou, dat hebben we geweten, we mikten op 75 families, maar het werden  er 150. Alle 

modelfamilies kregen hetzelfde:  

. plastic boxen voor het vervoer van vis 

. deksels voor de waterpotten, plastic boxen voor rijst, rekken voor de groente, 

 Rekken voor de afwas, prullenbak, smokeless ovens (link overheidsprogramma) 

 

De vrijwilligers 

Ook deden we een oproep: wie wil er vrijwilliger worden. Er meldden zich in totaal 155 dames, waarvan 109 

ongeletterd. Zij hebben vele taken: 

 Zij geven voorlichting aan andere gezinnen 

 Zij houden hun eigen hut en erf schoon, het eten en eetgerei is van de vloer, het water wordt afgedekt, 

afval gaat in een prullenbak 

 Ze gaan de waterputten onderhouden 

Het nieuwste: de dames hebben besloten allemaal een straat voor hun rekening te nemen. Wee de gene die 

daar nog vuil neergooit. En al twee dorpen hebben zichzelf uitgeroepen tot modeldorp! 

 

Vergadering vrijwilligers 

Tijdens de novemberreis was er een vergadering met de vrijwilligers. Het was een vrolijke boel en weerzien, 

want er bleek een groot aantal micro credit vrouwen tussen te zitten! De dames vertelden per dorp hoe het 

ging en wat er nog moet gebeuren, wat allemaal werd opgeschreven.  

Een hilarisch moment: de vertegenwoordigster van een van de laatste dorpen vertelde over het 1
e
 toilet in hun 

dorp. Als één vrouw stonden de vertegenwoordigsters van de andere dorpen overeind. Toiletten? Kon dat? 

Die wilden ze ook! Onlangs kregen we mail: de dames hebben een begroting gemaakt voor: een 1
e
 hulp box, 

schoonmaakmiddelen, bleekwater, stripboek met uitleg, slippers, een tas en een identiteitskaart. Kortom, ze 

nemen hun werk heel serieus en wij koesteren ze.  

 

Het programma werkt 

Friends Indeed bezocht een aantal dorpen en modelfamilies. Het verschil met de situatie die we aantroffen in 

2003 is niet te beschrijven.  We zijn onder de indruk: 

 vroeger waren er 2 diarree uitbraken per jaar met vele doden. En nu: geen één! 

 Vroeger waren er vele muskieten met als gevolg o.a. malaria; nu zijn er al twee dorpen clean 

 De dames beseffen dat ze invloed op hun leefomgeving kunnen uitoefenen 

 De dames blaken van het zelfvertrouwen 

 

      
Eetspullen    van de vloer               water afgedekt                               kookspullen van de vloer 
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Pilot HIV-aids 

 
Projectnummer : 2007.002 

Duur   : Pilot 15.08.07 -  15.08.08  

Budget  pilot  : € 10.000   

    Onderdeel van water, sanitatie en gezondheid 

Status   : vijfjarig programma per 01.01.09 

Werving in 2009 : ja, voor het vijfjarige programma 

 

         
HIV-aids kinderdag november 2008 

 

Pilot HIV-aids afgerond 

In ons vorige jaarverslag vertelden we dat de vissersdorpen in zg. „high risk area‟ liggen; een reeks van 

factoren maakt dat er mogelijk een hoog percentage HIV-aids is. Alvorens een beleid te ontwikkelen, wilden 

we weten wat de situatie is in het gebied. De pilot hield het volgende in:  

 

Huis-aan-huis onderzoek 

De staf van ARDAR bezocht 2800 hutten in de 15 dorpen en ging aan de hand van een vragenlijst na of er 

mensen met verdachte symptomen waren. Zo ja, dan werd er één persoon per gezin getest. Zou deze persoon 

positief zijn, dan volgt de rest van het gezin.  

 

Awareness meetings 
In alle dorpen werden awareness meetings gehouden. Aan de orde kwam: wat is HIV-aids, wat zijn de 

symptomen,  hoe wordt het overgebracht, hoe HIV-aids te voorkomen, acceptatie en discriminatie. 

 

Testkampen 

Aanvankelijk waren de dorpsbewoners aarzelend over testen. Maar toen de Youth groups de ernst van de 

situatie inzagen en begrepen dat er hulp kwam, besloten de Dorpsraden dat er testdagen moesten komen per 

dorp. In totaal zijn er 15 testkampen gehouden en werden er 3.121 personen getest. Hiervan bleken 65 

personen positief. Dat is 2.1% van de testpersonen. Vervolgens werden de echtgenotes en jongste kinderen 

getest, waarvan het overgrote deel positief bleek te zijn. 

 

Besmettingspercentage 
Bij de berekening van het besmettingspercentage moet meegewogen worden dat een aantal groepen, soms een 

hele straat waarbij HIV-aids vermoed wordt, zich nog niet heeft laten testen.  

Ook is een van de grootste risicogroepen niet getest want was weg: de 374 migrantenfamilies die 6-8 

maanden per jaar weg zijn en terugkomen naar het dorp voor het visseizoen en festivals. 

Tevens is gekeken naar het aantal mannen dat de afgelopen jaren is overleden. 

Alle factoren in acht nemend in de berekening wordt het besmettingspercentage geschat op 5%. 
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Noodfonds HIV-aids 
 

Projectnummer : 2007.006 

Duur   : 01.01.08 – 31.12.08  

Budget  pilot  : € 17.327   

Status   : beëindigd en opgevolgd door vijfjarig programma per 01.01.09 

Fondsenwerving : ja, voor het 5 jarige programma, € 50.000 per jaar 

 

 

 

      
HIV-aids staf       demonstratie gezond koken  ziek of  niet ziek? 

 

Eind 2007 zijn we een Noodfonds HIV-aids gestart omdat tijdens de pilot tal van kinderen en hun moeders de 

Indiase overheid niet in staat bleek om hulp te bieden aan besmette kinderen en hun ouders. Het beeld was: 

HIV-aids komt de gezinnen in via de vader, die vaak al is overleden. De moeder is besmet en vaak ook het 

jongste en het een na jongste kind.  

Al deze gezinnen staan op de rand van bankroet: er zijn kosten gemaakt voor de ziekte van de vader en eten 

voor het gezin. Meestal heeft de moeder, zeker indien ze besmet is, geen werk meer. 

De noodhulp wordt verleend via veldposten in Ranasthalam en Poosapati Rega. 

 

Wie  krijgt er hulp 

We kennen vier groepen die hulp krijgen: 

a. infected Child  besmet kind 

b. infected parent besmette ouder (meestal moeder) 

c. affected Child  kind wiens ouder(s) besmet is 

d. affected parent moeder wiens man besmet is en vaak al is overleden 

 

In de 1e twee gevallen is er sprake van kinderen en ouders besmet met HIV-aids. Deze groepen hebben 

medische, economische en sociale hulp nodig. 

In de laatste twee gevallen gaat het om kinderen en ouders niet besmet, maar waar binnen het gezin een ouder 

is overleden aan HIV-aids. Deze kinderen hebben geen toekomstperspectief, hun gezinnen zijn economisch 

ontwricht. Zij hebben economische en sociale hulp nodig. 

   

Het programma Indamming HIV-aids  

 

Per 1 januari 2009 start het vijfjarige programma HIV-aids 

Het doel is: het terugdringen van HIV-aids in 240 dorpen en het creëren van een toekomst voor de kinderen 

die besmet zijn of van wie een of beide ouders  is besmet/overleden vanwege HIV-aids. 
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Campus Challenge voor kinderen met een beperking 
 

Projectnummer : 2006.002/2008.003/2008/004 

Budget   : €  450.000 

Status   : de bouw is gestart op 1 mei 2009 

Werving 2009  ; ja, voor bouw, inrichting en implementatieperiode 

 

 

    
Het 1

e
 kinderhuis   eetzaal en keuken  watertore 

 

 
Campus Challenge is een project voor kinderen met een beperking. Friends Indeed werkt hieraan sinds 2006. 

Het doel is zoveel mogelijk kinderen in de dorpen educatieve en medische zorg geven. 

Hierbij gaan we uit van de Rechten van het Kind en de Rechten van kinderen meteen beperking. 

 

Er komt: 

 Ambulante regionale medische en educatieve zorg in 300 dorpen 

 Een gezondheidscentrum met artsen, fysiotherapeuten, orthopedische werkplaats 

 Opleidingscentrum met hostel voor jongeren vanaf 14 jaar 

 Kinderdorp voor 120 weeskinderen en half-weeskinderen 

 

Begin mei 2008 waren alle vergunningen rond, de besprekingen met de aannemers klaar en kon er gestart 

worden. Tevens is er in 2008 heel veel aandacht besteed aan:het draagvlak in Nederland, het draagvlak in 

India en de implementatie in de Indiase samenleving. 

 

Begeleiding van de bouw 

De Campus wordt ondersteund door een door Friends Indeed ingestelde Advisory Board die als volgt is 

samengesteld: 

. dr. V.V. Ramana  projectdirecteur ARDAR 

. mr. J.M. Legeland  directeur Friends Indeed 

. Dr Das    arts en  voormalig manager Appolo Hospital Hyderabad 

. Dr. Subba Raju   Rotaryclub Vizianagaram en waterbouwkundig ingenieur  

. mr. N.M. Reddy  voorzitter Association Saikorian en zakenman 

. mr. P.K. Prasad   voorzitter Pydah Education Institutions  

. G.V. Babu   vice-voorzitter Association Saikorian en commodore Marine 

 

De opening is gepland in oktober 2009. 
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Straatkinderen centrum Visakhapatnam 
 
Projectnummer : 2006.003 

Budget   : € 155.000 

Periode  : 2009-2013 

Status   : wacht op pand 

Werving 2009  ; ja, voor bouw, inrichting en implementatieperiode 

 

 

 

 

     
Straatkinderen: dringend een plek nodig 

 
 

Friends Indeed heeft een bedrag beschikbaar van € 25.000 voor de verbouwing en inrichting van een pand en 

verzocht de gemeente Visakhapatnam om een pand ter beschikking te stellen zonder huurverplichting. De 

gemeente ging akkoord. Er werd een pand gelokaliseerd en er was een rondleiding in februari 2008. Het pand 

werd zeer  geschikt bevonden en de papieren zouden geregeld worden. 

 

In de tussentijd werd gewerkt een tripartiet samenwerkingsverband: 

. ARDAR   management en uitvoering gedurende 3 jaar  

. Friends Indeed   verbouwing en inrichting 

     50% exploitatiekosten 3 jaar 

. Association Saikorian  50% exploitatiekosten 3 jaar 

     Vanaf 4
e
 jaar: 100% exploitatiekosten en management 

 

In november 2008 was bezocht Friends Indeed de gemeente. Ons werd verzekerd dat het pand binnenkort 

beschikbaar zou zijn. Echter, eind 2008 was het pand nog steeds  niet vrijgegeven.  

 

Bij het schrijven van deze rapportage, maart 2009, is bekend dat de situatie onveranderd is. 

Friends Indeed, ARDAR en de Association Saikorian hebben afgelopen week besloten om een pand te gaan 

huren.  
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Implementatie Friends Indeed programma in Araku 
 

Projectnummer : 2007.005 

Period   : 2008 - 21013 

Budget  : €  250.000 voor 12 scholen 

Werving in 2009 : ja 

 

    
     Een veel te kleine school   Werken op de rijstvelden  

  

De plannen 

Friends Indeed wil in 2010 graag haar gehele programma implementeren in Araku, te beginnen met 12 

scholen en micro credit. 

 

Actieve fondsenwerving voor Araku zal daarom van start gaan in 2009.  

 

 

En hoe gaat het in het Krushi Home in Hyderabad? 
 

         
    De kinderen                                     de binnenplaats                             Grace en George 

 

Een vrouw in huis! 
In het Krushi Home is een belangrijke verandering: Grace en George Koshy zwaaien er de scepter. Dat 

betekent dat er nu ook een vrouw in huis is en dat is voor de kinderen helemaal geweldig. 

 

De tuin 

Vorig jaar is de tuin aangelegd door een Indiaas bedrijf: al het personeel kwam met bussen één dag werken. 

Aan het eind van de dag was er een metamorfose: het huis nu helemaal aangekleed. 

 

Wensen 

Natuurlijk zijn er nog wensen:   

 een internet aansluiting voor het computercentrum 

 bedden voor de 2
e
 slaapzaal 

 tafels en stoelen voor de eetzaal 
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Reizen 
 
Er zijn in 2008 de volgende reizen gemaakt: 

 februari 2008  Anne Legeland 

 November 2008 Azad Khan en Gijs Remmelts 

 December 2008  Anne Legeland 

 

 

De websites van onze partners 

 
Hyderabad  Association Saikorian Chapter Hyderabad  www.saikors.com 

Vissersgebied  ARDAR      www.ardar.org.in 

Visakhapatnam  Association Saikorian, chapter Visakhapatnam www.saikors.com 

Kakinada  MSI 

 

Onze donateurs in 2008 

 
De vrienden van Friends Indeed 

U gaf, wederom. Voor de 1
e
 huizen op Campus Challenge, voor de micro credit vrouwen, voor onderwijs, 

voor waterputten, toiletten, lesmateriaal, noem maar op. Enorme hulp daarbij was de verdubbeling door 

Impulsis, Wilde Ganzen of NCDO. Daardoor konden we weer enorm veel doen! 

 

Acties door de Vrienden van Friends Indeed 

 

Afscheid huisarts Krien Visser 

Huisarts Krien Visser nam afscheid van zijn patienten en wilde geen cadeautjes. 

 „een huis op Campus Challenge, met een moeder,  dat lijkt me wel wat.” 

Zijn patiënten vonden het een heel goed plan. Zij brachten de helft van een kinderhuis bij elkaar. 

Binnenkort de foto‟s van „The Fisher House”‟ 

 

LJC College 

Opnieuw ging het LJC college aan de slag: de 2
e
 klassers hielden een bedrijvendag voor de kinderen op de 

school in het vissersdorp Kotthuru. Zij gingen voor: een waterput, het 1
e
 toilet, bibliotheekboeken en 

lesmateriaal. 

 

Don en Jennifer 

Een wereldreis, met als tussenstop Campus Challenge. Hun goede doel: een jeep voor de ambulante zorg voor 

Campus Challenge 

 

Wij danken alle Vrienden, stichtingen, bedrijven, serveclubs, scholen en 

medefinanciers voor jullie vertrouwen, hulp en steun! 

 
 

       
Aktie op het LJC College te Haarlem   Don en Jennifer op reis 

http://www.saikors.com/
http://www.ardar.org.in/
http://www.saikors.com/
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Met de hulp en steun van: 
 

De donateurs:  

De Vaste Vrienden van  Friends Indeed 

 

Stichtingen 

 Anton Jurgens Fonds, J.C. Ruigrok Stichting, Johanna Kinderfonds, Stichting Manasu, Stichting Pan, 

Stichting „t Maagdenhuis, Stichting Sport & Orthopedie, Stichting Trein 8.28, Van Dusseldorp Fonds,  

Maria Strootfonds, Stichting Van Leeuwen-Rietberg, Stichting De Groot Fonds, Dr. Hofsteestichting, Haella 

Stichting, Henriettefonds, Stichting Tinus de Boer, Stichting Carelshaven, Stichting Burgerweeshuis 

 

Medefinanciers en fondsen 

 Cordaid, Impulsis, Novib-Oxfam, NCDO, Wilde Ganzen, Edukans 

 

Bedrijven 

Clifford Chance, DDB Amsterdam, Kaleos Educatie B.V.,  Peoplegroup Procurement, Pharmeon BV,  

ABN-AMRO Foundation, , Schakenraad Herman & Partners, VNG Den Haag Gravemaker Prepress, Atos 

Origin, All Seas, Provid Hardware B.V., ABBOTT Nederland BV, Intres 

 

Serviceclubs 
 Rotary Club Amsterdam-Nieuwendam, Rotary Club Amsterdam-Noord, Stichting Inter-Adam, Rotary Club 

Amsterdam-Landsmeer, Lion‟s Club Amsterdam-Overamstel, Ladies Circle Amstelland, Rotary Club 

Hilversum, Rotary club Amsterdam-Zuid-Oost 

 

Scholen 

 Haarlemmermeerlyceum Hoofddorp, Het Wespennest Amsterdam, De Twickel Hoofddorp, ‟t Twiske 

Amsterdam, De Markesteen Zwolle, De Achtbaan Zwanenburg, M.M. Boldingh Den Haag, 

LJC College Haarlem, Brandsmaschool Bussum 

 

 

+ edukans logo 

                                              
 

 

 

 

 

 

 

                                 
Friends Indeed 

Nieuwendammerdijk 329, 1023 BJ Amsterdam 

Tel 020 – 636 0246, gsm  06 – 549 23 887 

 Giro 500 222 Abn-Amro 44 72 69 461 

info@friendsindeed.nl  www.friendsindeed.nl 
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http://www.friendsindeed.nl/

