FRIENDS INDEED
EEN THUIS, EEN SCHOOL, EEN TOEKOMST

Een van de boten uit ons programma, voor het dorp Sardukopa

JAARVERSLAG 2006
met:
• Tsunami: afronding boten programma
• Tsunami: herstel 100 hectare zoutvelden
• 4 scholen voor de vissersdorpen klaar
• De 22 sloppenscholen zijn klaar
• Het Krushi home is klaar
• Kostenpercentage Friends Indeed 2006: …..

Doelstelling van Friends Indeed
De doelstelling 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.
Motto van Friends Indeed
Het motto van Friends Indeed is en blijft: voor ieder kind een thuis, een school, een toekomst! Wij steunen daarom
vooral projecten op het gebied van onderdak, onderwijs, opleiding en gezondheid voor kinderen
In onze wijze van werken is belangrijk:
.
de projecten worden regelmatig bezocht
.
er is regelmatig contact per mail, post en telefoon
.
de afspraken worden schriftelijk vastgelegd
.
de projecten moeten financieel transparant zijn
.
grotere bedragen worden gefaseerd en eerst na evaluatie overgemaakt
.
toezending van visueel materiaal situatie vooraf en als het klaar is
.
een goede schriftelijke evaluatie

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.
Verklaring van geen bezwaar CBF
Friends Indeed heeft in het jaar van oprichting de driejaarlijkse verklaring van geen bezwaar van het CBF ontvangen.
Binnenkort wordt de verlenging verwacht.
Fiscus
De fiscus heeft op 17.07.01 Friends Indeed aangemerkt als een instelling zoals bedoeld in art. 24 4e lid Successiewet
1956, waardoor er vrijstelling van schenkingsrecht wordt verleend conform de vigerende regeling.
Samenstelling bestuur
In het jaar 2004 is de samenstelling van het bestuur tot aan 1 november 2005 als volgt:
De heer A. Khan
voorzitter
Mevrouw mr. J.M. Legeland
secretaris
De heer N.C.G. Kuipers
penningmeester
De heer mr. J.D. Koster
lid
Mevrouw drs. I. Wieling
lid
Met ingang van 1 november 2004 is de samenstelling:
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 G. Remmelts
lid per 04.04.05
Mevrouw mr. J.M. Legeland

onbezoldigd directeur

Adresgegevens Friends Indeed
Stichting Friends Indeed
Heemsteedse Dreef 120
2102KP Heemstede
06 – 549 23 887
info@friendsindeed.nl
www.friendsindeed.nl
Bankgegevens
Giro Friends Indeed 500 222
Bank Friends Indeed 44 72 69 461
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Inhoudsopgave
Colofon

2

Inleiding
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De projecten in 2006
Hyderabad
•
Krushi home
•
22 sloppenscholen
Kakinada
•
het huis en de meisjes
•
HIV-aids: het werk van dr. Ravi
De vissersdorpen in de Ranasthalam Mandal
•
Tsunami: boten
•
Tsunami: herstel zoutvelden
•
Voortgang bouw scholen
•
Micro credit alleenstaande moeders en schakelklassen
•
Onderzoek Water, Sanitatie, gezondheidszorg
•
Onderzoek HIV-aids
•
Onderzoek straatkinderen
•
Campus Challenge
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Bezoeken over en weer
Fondsenwerving, Financiën & Plannen
•
De donateurs in 2006
•
Kostenpercentage 2006
•
De Plannen 2006
Bijlagen
•
Verkorte staat baten en laten jaarrekening 2006
•
Verklaring accountant
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Het 2e jaar na de Tsunami: boten en zoutvelden!
Ongemerkt ging het jaar 2005 over in 2006: wij zaten midden in het botenproject na de Tsunami.
In december 2005/januari 2006 gingen we weer op reis. Eerst naar de kust. We bezochten de dorpen, zagen de
boten, waren op de werf. En praatten met de vrouwen, vooral over het gebrek aan zout en de gevolgen
daarvan. U leest hoe we besloten om 100 ha zoutvelden te herstellen. En hoe dit uiteindelijk ‘dorpsprojecten’
werden. Ook zijn er weer scholen klaar in het vissersgebied.
Eind 2006 was het moment van de grote eindrapporten:
.
het 22 sloppenscholenproject was klaar
.
het Krushi home was af
.
het botenproject was klaar
.
het zoutproject was klaar
We kunnen denk ik tevreden kijken naar de resultaten. Onze doelen in deze projecten, beter onderwijs voor
7500 kinderen, een thuis voor 150 straatkinderen, een bestaan voor 2000 vissersfamilies, zoutwinning voor
357 families,waren allemaal gehaald! Het was ons gelukt!
Zo’n eindrapportage, dat is trouwens een grote klus. Want deze rapporten worden heel minutieus bekeken:
door o.a. de NCDO, Wilde Ganzen, ICCO, ABN-AMRO foundation en kleinere fondsen. Ieder fonds heeft zo
z’n eigen eisen en wensen qua rapportage. Er moet heel veel worden uitgezocht en alle bijlagen moeten erbij.
Maar toen de rapportages goedgekeurd waren, hadden we het gevoel dat Friends Indeed een examen had
afgelegd. Want we hadden, in drie jaar tijd, het hele proces vier keer doorlopen:
.
van verzoek tot onderzoek
.
van onderzoek tot projectaanvraag
.
van projectaanvraag tot geld,
.
van uitvoering tot eindrapportage
En we waren geslaagd!
Toen die grote rapportages weg waren en de Tsunami drukte wat afnam lukte het om voor het eerst een goede
Nieuwsbrief voor u te maken; u kreeg er twee dit jaar, in juli en december. En zo zal het blijven!
Ondertussen ontwikkelden we onze ‘aanpak op maat’ voor de dorpen. Want een school bouwen, dat is pas
het begin. Daarna komt het echte werk. Samen met ARDAR hebben we een aantal nieuwe projecten in het
vissersgebied ontwikkeld:
.
kwaliteitsverbetering onderwijs
.
micro credit voor 500 alleenstaande moeders
.
schakelklassen voor hun kinderen, komende uit kinderarbeid
.
water, sanitatie, gezondheidzorg voor 15 dorpen
.
HIV-aids pilot in 15 dorpen
Ook hierover leest u meer in dit jaarverslag. Kortom: 2006 was een heel goed jaar!

De dorpsboten: twee boten met 30 vissers trekken een net: iedereen te eten
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DE PROJECTEN VAN FRIENDS INDEED
HYDERABAD
Partner
:
Project
:
Budget
:

Association Saikorian (AS)
Krushi Home
€ 120.000

Krushi home
Nadat er vorig jaar een goed stuk grond beschikbaar kwam, ging het snel. De vergunningen kwamen, er werd
water aangeboord, er kwam elektriciteit. Daarna arriveerden de bouwvakkers. We zagen hoe het bouwen
ging: geen kruiwagens, geen hijskranen, alles gaat op het hoofd: vooral van de dames.
De kinderen zijn al verhuisd – de huisbaas van het oude pand zei de huur op het half juli 2006.
Maar toen was het huis nog lang niet af. De planning is dat het huis eind 2006/begin 2007 helemaal klaar zal
zijn. Dan biedt het plaats aan 125 voormalige straat kinderen. Zij vinden een veilig thuis en gaan naar school
in het naburige dorp.
Goed nieuws is ook dat het geplande opleidingscentrum gebouwd gaat worden met hulp van lokale donateurs!
Twee bedrijven, waaronder een Nederlands bedrijf, nemen de kosten op zich. Het centrum krijgt de volgende
opleidingen: elektricien, timmerman, loodgieter, computer, industrieel naaien. En de kinderen uit de naburige
dorpen zijn ook welkom!
De officiële opening zal zijn in februari 2007, dan berichten we nader.
Het project is eind december 2006 afgerapporteerd bij de NCDO en goedgekeurd.

De 1e foto’s in en rondom het Krushi home

September 2006 de toekomstige eetzaal is bijna klaar en de buitenkant
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HYDERABAD
Project
:
Partner
:
Budget
:

22 Sloppenscholenproject
Association Saikorian
€ 137.616

U weet het nog? In 2003 startte Friends Indeed met het 22 sloppenscholen programma in Hyderabad.
Het doel
Ons doel was het verbeteren van het onderwijs voor circa 5500 kinderen door:
• Opknappen van 22 bestaande gebouwen en het bouwen van 30 nieuwe lokalen
• water, elektriciteit, omheining, toiletten, meubels, lesmateriaal, sportmateriaal, computers
Het resultaat: 51 extra lokalen
De resultaten van dit programma zijn, vooral omdat we een goede samenwerking tot stand konden brengen
met de lokale overheid, goed:
• de 22 bestaande gebouwen zijn opgeknapt
• niet 30, maar 51 nieuwe lokalen werden in dit programma gebouwd, dit kon omdat de lokale
overheid en de lokale Naandi Foundation haar fondsen aanhaakte
• voor bijna alle scholen werd water, elektriciteit, omheining, toiletten, meubels, lesmateriaal,
sportmateriaal gerealiseerd
De lijst met scholen veranderde af en toe; in totaal hebben 35 scholen hulp gehad via het programma
Het resultaat: 37% meer kinderen naar school
Per school hebben we geteld hoeveel kinderen, onderwijzers etc. er waren in 2003 en 2006 en we zien het
volgende:
.
aantal kinderen
toename 37%
.
aantal onderwijzers
toename 12%
.
aantal vrijwilligers, aangesteld door overheid toename 23%
.
aantal concierges
toename 33%
In totaal zaten er, bij de afronding van het programma 7500 kinderen in het programma.
In december 2006 is de eindrapportage naar de NCDO en de Wilde Ganzen gezonden. Beiden keurden de
rapportage goed.
Toekomst
Natuurlijk hebben we, de eindrapportage schrijvend, nagedacht over de toekomst. Alle scholen vroegen ons
om het programma niet te beëindigen. Maar ons systeem is immers: eerst een project, dan geld werven.
Dus wij kunnen niet zomaar doorgaan met ondersteuning.
Maar we hebben wel een plan. We hebben een bedrag gereserveerd, om precies te zijn € 7.526, om acties te
organiseren voor een fonds voor de sloppenscholen. Darbij denken we aan acties van de scholen in Nederland
die betrokken waren bij het project, maar ook acties in India. NCDO en Wilde Ganzen zijn zeer
geïnteresseerd, dus we komen hier in 2007 op terug!

De Babbu Guda school: helemaal af!
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KAKINADA
Project
Partner
Budget

:
:
:

MSI Home
Maharshi Sambamurty Institute
€0

MSI Home
Er was dit jaar telefonisch contact en mailcontact vooral met dr. Ravi, bestuurslid van MSI.
HIV-aids
Voornaamste onderwerp van gesprek met Dr. Ravi is HIV-aids. Hij draait, naast zijn eigen praktijk als
dermatoloog, een spreekuur voor honderden landarbeiders en vissers en hun gezinnen met HIV/aids
Vorig jaar woonde Friends Indeed zo’n spreekuur bij. Voor Friends Indeed was dit aanleiding om regelmatig
met dr. Ravi te brainstormen.
We leerden de bevolking van de oostkust van Andhra Pradesh meer dan gemiddelde risico’s lopen door de
samenkomst van een aantal factoren:
• de snelweg Madras/Calcutta loopt door de kustdistricten
• de vissers migreren ieder jaar met de vis mee naar het noorden
• de landarbeiders reizen de oogsten achterna
Het gevolg: de mannen hebben seksuele contacten elders en brengen HIV-aids de dorpen binnen. En dat in
een samenleving waar polygamie niet wordt afgewezen en er heel vroeg getrouwd wordt. De vrouwen raken
binnen de kortste keren besmet en hun kinderen ook. Daarna is het een kwestie van tijd: mannen, vrouwen en
kinderen sterven. Er is geen gezondheidszorg, er is geen medicatie. Hooguit kan dr. Ravi hen 2 jaar langer in
leven houden, wat heel belangrijk is want dan kan men twee jaar langer voor het gezin zorgen.
Dr. Ravi heeft een plan: hij wil het hele district voorlichten en iedereen laten testen. De Rotaryclubs willen
meewerken; zij stellen hun ruimtes beschikbaar en vrijwilligers om het werk te doen.
Maar voorlichten en testen is niet genoeg. Er moet aansluitend concrete hulp komen: klinieken en medicatie,
maar ook economische hulp voor de achterblijvers, de kinderen.
Samen met dr. Ravi hebben we een concept projectplan opgesteld, maar we hebben een vraag vooraf:
namelijk wat is het besmettingspercentage in het vissersgebied. De meningen variëren; van het landelijke
gemiddelde van India (2%) tot meningen van gezondheidswerkers dat er wel eens hele dorpen besmet konden
zijn. We realiseerden ons dat we, i.v.m. de te verlenen hulp, dit moeten weten. Maar dat we wèl willen
beginnen! Daarom hebben we een eenjarige pilot opgezet voor de districten Srikakulam en Vizianagaram.
We pakken HIV/Aids aan in de districten Srikakulam en Vizianagaram als volgt:
.
voorlichting in alle dorpen
.
het testen van zoveel mogelijk mensen
.
medische en praktische hulp aan volwassen en kinderen die besmet zijn/wees zijn geworden
Zodra we de cijfers hebben, weten we waar we het over hebben en kunnen we plannen. Aan de hand van de
pilot resultaten gaan we verder. De pilot start in 2007. We houden u op de hoogte.
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DE VISSERSDORPEN KUST ANDHRA PRADESH
Partner
:
ARDAR
Project
:
Boten na Tsunami
Budget
:
€ 458.478
Boten, boten, boten. Voor de dorpen in de districten Srikakulam, Vizianagaram, West Godavari en Krishna.
U weet het, we begonnen meteen na de Tsunami met een eigen werf en bouwden boten voor de 1e 2 districten.
Daarna verplaatsten we de werf naar het zuiden en bouwden verder. We hebben gebouwd:
• 278
6-persoons boten
• 10
30 persoons aila boten
---------288
boten
Met deze boten gingen meer dan 2000 vissers weer de zee op en werken aan een bestaan op voor hun gezin.
Bijzonder waren de boten voor het dorp Mollaparu, wat in het rustige krekengebied van de rivier de Godavari
ligt. Hier vissen man en vrouw samen.
Totale kosten boten en zoutvelden
2005
0.
Noodhulp
I.
52 boten Vizianagaram/Srikakulam
III
153 boten West Godavari en Krishna
10 aila boten
2006
IVa
73 boten Mollaparu
IVb
Herstel 100 ha zoutvelden
IVc
Slotbetaling zoutvelden

€
€

9.500
79.220

€

256.080

€
59.075
€
42.720
€
11.901
------------------€
458.478

We bouwen voort

35 Mollaparu: Carpe Diem

51. Mieke

55. Esmée
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DE VISSERSDORPEN KUST ANDHRA PRADESH
Partner
:
ARDAR
Project
:
Herstel zoutvelden
Budget
:
Zie totale kosten boten en zoutvelden
Tijdens ons 3e bezoek na de Tsunami, in december 2005, vroegen de vrouwen van de dorpen in West
Godavari een gesprek aan. Ze legden ons uit hoe een zoutveld werkt: In het voorseizoen bevloei je het veld
iedere dag een beetje en stamp je het veld met je blote voeten aan. Meestal werkt een groep van zo’n 10-15
vrouwen en kinderen de velden af.
Het zout bleek veel belangrijker te zijn in de voedselketen dan we dachten:
.
de vis die ’s avonds niet verkocht is, wordt ingezouten en bewaard voor eigen gebruik, vooral voor de
tijden dat er geen verse vis is
.
de vrouwen oogsten het zout en verkopen het in de binnenlanden
Het jaar 2005 waren ze nog doorgekomen op oude zoutvoorraden, opgetast onder een dik pak palmbladeren.
Maar dat was nu bijna op. Er was bijna geen zout meer in de dorpen. Het gevolg: ze hadden minder te eten
want ze moesten de overgebleven vis aan het einde van de dag weggooien.
We keken over de eindeloze zandvlakten met de vernielde velden. Het was al december en het zoutseizoen
zou beginnen in februari. Het ging om ongeveer 100 hectare, voor 347 families, wisten we. ‘Wat is een
hectare ook al weer’, vroegen we aan elkaar en kwamen erachter dat we het hadden over 1.000000 m2!
Eerst moest daar zowat een halve meter zand en slik vanaf gehaald worden, die de zee naar binnen had
geworpen. Daarna moest er klei uit de rivier gehaald worden, enige kilometers verderop, om waterdichte
dijken van maken: buitendijken en binnendijken. Voor veldjes van meestal zo’n 10 x 20 meter.
We keken elkaar aan. Was dat haalbaar? Konden we dat? Op tijd? We besloten: oké we gaan terug en we
gaan kijken of we fondsen kunnen vinden. En het lukte: wij vonden de fondsen, o.a. omdat medefinancier
ICCO opnieuw investeerde. En u investeerde ook!
Ondertussen praatte ARDAR met de dorpsraden. Eerst kwamen er offertes van aannemers voor de héle klus,
inclusief machines. De dorpelingen en ARDAR twijfelden. Wilde men dat wel? Uiteindelijk kregen we een
bijzondere mail: de drie dorpsraden wilden zelf de klus doen en stuurden een combivoorstel:
.
het huren van de grote machines
.
al het handwerk zou gedaan gaan worden door de dorpelingen samen
.
iedereen werkt gratis op zijn/haar eigen veld
`.
iedereen die op meehelpt bij de andere velden, krijgt een dagbedrag
.
ARDAR zou de dorpsraden, voornamelijk bestaande uit jongeren, aansturen
We keken even bedenkelijk. Zou dat wel lukken? Hadden de jonge dorpsraden voldoende deskundigheid en
overwicht? Zouden er geen ruzies komen? Dat de klus echt afgemaakt werd? En hoe moest dat als die velden
opnieuw uitgezet moesten worden? Wat was er eigenlijk van wie?
Maar het was ook een enorme uitdaging beseften we: de dorpsbewoners, die niet bij de pakken gingen
neerzitten, maar zelf aan de gang gingen. En de lonen voor deze arbeidsintensieve klus gingen niet - met
overhead naar de aannemer – maar rechtstreeks naar de dorpsbewoners. We gingen akkoord.

De bronnen worden uitgegraven en de zandlaag wordt verwijderd
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Groot participerend dorpsproject: 457 families aan het werk!
Iedere ochtend deden we de mail open en zagen de foto’s en grinnikten. Bij de boten werkten de toekomstige
eigenaren altijd al mee. Maar nu bleken we bezig te zijn met het grootste participerende project dat we ooit
gehad hadden! Alle 347 families, zeg maar zo’n 1000 mensen, verdeeld over drie dorpen, deden mee.
Iedereen was op het strand, droeg de zandlaag op het hoofd het strand af, bouwde daarna dijken met klei.
Mannen en vrouwen. En het lukte! In het voorjaar was er zout. En zoals altijd heeft ARDAR de documentatie
uitstekend verzorgd: we hebben een lijst met de namen van alle families, met precies de maat van hun
zoutveld erop. En per zoutveld een foto met de trotse familie erop!

Het zand wordt afgevoerd en de velden worden opnieuw uitgelijnd

Zo was het na de Tsunami………

72. mr./mrs. Thirumai Somaraju 0.2 ha

en zo is het geworden!

19. mr/mrs. Myla Mutyala Rao, 0.22 ha
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DE VISSERSDORPEN KUST ANDHRA PRADESH
Partner
:
ARDAR
Project
:
De bouw van 9 scholen
Budget
:
€ 178.000
Het 9 scholen plan.
De Para Siempre school draait sinds 2003. Zoals we al vertelden, vroegen de dorpsraden van 9 dorpen toen of
we ook voor hen een school konden bouwen. ARDAR had al een onderzoek gedaan en wij hadden ook al een
projectplan geschreven, maar vanwege de Tsunami drukte begonnen we pas met de werving en de bouw in
2005. Tot aan eind 2006 realiseerden we het volgende:
Dorp
Donipeta
Kotha Mukam
Chinna Kovada
Allivasa
Thammayyapalem

aantal lokalen kosten
3
€
3
€
3
€
4
€
pomp
€

14.931
14.963
14.471
20.191
1.203

De opening in alle vier de dorpen was een feest. Kinderen, ouders, leerkrachten, iedereen was er.
En zo ook de onderwijs inspecteur en de overheid. In het dorp Kotha Mukam, waar de school vlakbij het
strand ligt, kwam een oude visser op ons af. Het was duidelijk dat hij niet goed kon zien. Hij had een vraag:
’s avonds kon hij niet altijd zijn eigen dorp vinden en kwam hij met zijn boot nog wel eens op het verkeerde
strand uit. Zouden we misschien een licht boven op de school kunnen zetten? Als baken?
‘Een vuurtoren’, lachten we, ‘dat moet kunnen.’ En zo is het gebeurd: er staat een licht op de school dat
aangaat als de boten van het dorp onderweg zijn. Zo vinden de vissers hun weg terug.

1. De eerste school: Donipeta

3.

2 De tweede school voor Kotha Mukam:

De derde school: Allivasa

4. De vierde school: Chinna Kovvada
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DE VISSERSDORPEN KUST ANDHRA PRADESH
Partner
:
ARDAR
Project
:
Water, Sanitatie, gezondheid
Budget
:
95.000
Ergens in het jaar 2005 liepen we het dorp Barriepeta binnen want daar staat een school gepland. Het dorp ligt
tussen de zee en een bos van de een landeigenaar. De hutten staan er vlak op elkaar. Op sommige stukken is
geen weg, je steekt over van erf naar erf, over de open riolen heenstappend. Overal was het smerig. Overal zal
je dieren, die hun neus in de kookpotten staken, insecten, kinderen aan de diarree op het erf, etc. En de
moeders vroegen: ‘onze kinderen zijn steeds ziek, kan er een dokter komen?’
Zorgend dat we zo schoon mogelijk het dorp uitkwamen vroegen we aan ARDAR: ‘wat is de kindersterfte
hier?’ ARDAR antwoordde: ‘veel kinderen sterven aan diarree, aan koorts, aan slecht water, aan
ondervoeding, aan malaria.’
We keken nog eens om ons heen. Oké we gingen hier een school bouwen, we gingen beginnen met micro
credit. Maar het leek erop dat we moesten beginnen met de zorg voor de kinderen vanaf hun geboorte.
‘Zoek het eens uit, zoek uit wat hier aan de hand is,’ vroegen we aan ARDAR.
Een paar maanden later kregen we een dik rapport over water, sanitatie en gezondheidszorg in het gebied.
Het bleek dat bijna 3 kinderen van de 10 sterven voordat ze 5 jaar zijn. ARDAR had een participerend
onderzoek gedaan in Barriepeta: alle dorpsbewoners kwamen een aantal keren bijeen om samen te praten
over de situatie in hun dorp. Wat voor ziektes waren er? En hoe zouden die er komen?
Waar hadden de mannen last van? De vrouwen? De kinderen? Kon het komen door dingen in het dorp zelf,
die opgelost zouden kunnen worden? De volwassenen tekenden het dorp en gaven aan wat er misschien mis
zou kunnen zijn: Plekken met stilstaand water met veel muskieten, vuilnis op de erven, een besmette
waterput, noem maar op. De kinderen zagen wat hun ouders deden en zij wilden ook zo’n tekening maken.
Even later tekenden ze de school en de omgeving. Ze bleken exact aan te kunnen geven wat er daar mis was:
open riool, het middageten op vieze borden, vieze vloer in de school om op te zitten, geen toiletten, noem
maar. Aan het einde van de dag presenteerden ze hun werk aan de ouders, die stomverbaasd waren dat de
kinderen zo goed doorhadden wat er mis was.
Op basis van dit rapport hebben we een plan ontwikkeld: daling kindersterfte, gezondheidszorg voor de 15
vissersdorpen, waar 20.000 mensen wonen, waaronder 10.000 kinderen. De werving is begonnen in 2006;
we gaan in 2007 beginnen. Het plan is heel praktisch:
.
een rijdende dokterspost
.
voorlichting over hygiëne en sanitatie
.
schoon water, toiletten, rookloze ovens,
.
de erven en de paden moeten schoon
.
HIV-aids programma

We vertellen er meer over in het volgende jaarverslag.
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DE VISSERSDORPEN KUST ANDHRA PRADESH
Partner
:
ARDAR
Project
:
Campus Challenge
Budget
:
Nog onbekend
In 2003 begonnen we met de 1e zorg voor gehandicapte kinderen in het dorp Potthayapetta.
Maar n alle dorpen waar we kwamen zagen we kinderen met een beperking en we hielpen ze waar we
konden, zie de foto’s. Maar er waren er zo veel, meestal verscholen in de hutten. Hoe moesten we dit
aanpakken? Was een kindertehuis wel voldoende?
Onze partner ARDAR deed een veldonderzoek en rapporteerde. In de districten Srikakulam en Vizianagaram,
inclusief onze dorpen, wonen 5000 gehandicapte kinderen, waarvan de helft weeskind. Ons plan voor een
kindertehuis hingen we, na het horen van deze cijfers, maar aan de wilgen. Want wat nu? Hoe konden we iets
gaan doen voor deze grote groep? Deze kinderen moeten hun hutten uit, hebben evenveel recht op een goede
kans als andere kinderen!
Langzaam ontstond er een beeld:
• Een ambulant team dat per jeep naar de dorpen gaat
• Een gezondheidscentrum
• Een opleidingscentrum
• Een kinderdorp
Het ambulante team
Dit team krijgt een zeer belangrijke rol. Dit team gaat zorgen voor de kinderen die verspreid over 300 dorpen
wonen, bij hun ouders of familie. Leeftijdsgroep 0 – 14 jaar. Zij kijken wat er medisch moet gebeuren en wat
er nodig is zodat het kind in het dorp naar school kan gaan.
Het gezondheidscentrum
Het team opereert vanuit het gezondheidscentrum. Daar werken artsen, een gezondheidswerkster, de
fysiotherapeuten samen. En ook is er een orthopedische werkplaats, voor beenbeugels, rolstoelen, etc.
Het opleidingscentrum
Op het terrein komt een opleidingscentrum voor de kinderen vanaf 14 jaar. Zij kunnen tijdelijk naar de
Campus komen, voor een praktische opleiding van 3 maanden, gevolgd door een stage van 3 maanden op de
Campus zelf. Ook slapen ze er, in de hostel.
Het kinderdorp
De gehandicapte weeskinderen kunnen vaak niet in de dorpen blijven. Voor hen bouwen we een kinderdorp
met 10 huizen, geschikt voor in totaal 120 kinderen. In ieder huis woont een ‘moeder’, afkomstig uit de
vissersdorpen, met 12 kinderen.
En zo ontstond Campus Challenge! We gaan aan het werk met het projectplan, U hoort van ons.
De werving zal starten in 2007.

Kinderen in eerdere projecten: Peedi heeft krukken, Raitu een fiets, Sunita kan weer horen. En …allemaal naar school!
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DE VISSERSDORPEN KUST ANDHRA PRADESH
Partner
:
ARDAR
Project
:
Straatkinderen
Budget
:
Nog onbekend
ARDAR deed in 2006 ook een onderzoek naar de straatkinderen in de dichtstbijzijnde havenstad
Visakhapatnam. Veel van deze kinderen bleken uit de vissersdorpen te komen. Ze slapen op straat, ze krijgen
onvoldoende te eten en gaan niet naar school. Ze drinken onbetrouwbaar water, ze kunnen niet naar een
toilet,. Jongens en meisjes worden seksueel misbruikt met alle gevolgen van dien. Er is diefstal onderling, is
zijn drugs, er is lijm. Straatkinderen zijn bijna altijd ziek; ze krijgen de ene na de andere infectie na de andere.
Om te kunnen overleven, moeten ze een paar Rupees per dag verdienen. Daarna een slaapplek zoeken, onder
een afdak, in het station. En de volgende dag: maar weer zien.
Veldonderzoek
In februari 2006 heeft onze locale partner ARDAR een onderzoek gedaan. Twee stafleden trokken enige
weken op met 63 kinderen, 42 jongens en 21 meisjes. Deze kinderen zijn geïnterviewd en er waren
groepsdiscussies. De redenen waarom ze op straat wonen zijn: mishandeling, verlating, dood van de enige
nog levende ouder, extreme armoede, gebrek aan voedsel in het gezin.
Hun beroepen zijn : vuilnis sorteren op de vuilnisbelten, ijsblokkenverkoper, schoenenpoetser, netten
repareren, dienstmeisje, schoonmaakster in hotel, veger in winkels, verkoper van kleine artikelen in station,
werken in de bouw, bedelaar, prostituee en drugskoerier
De visie van de kinderen zelf
De kinderen bleken een duidelijk idee te hebben wat er moest gebeuren om hun situatie te verbeteren. Ze
maakten een tijdspad:
• Eerst de basis:
voedsel, kleren, onderdak, veiligheid, medische hulp, persoonlijke begeleiding
• Daarna:
onderwijs, een vak, werk, liefde en warmte, een familie, een groep
Bovenstaande was een verrassing voor ons, wij dachten de ingang te maken via een vakopleiding, via werk.
Maar dat blijkt dus stap twee. Ook werden we verrast door het grote aantal zeer jonge kinderen. We moeten
dus eerst zorgen voor een dak boven hun hoofd, goed eten, medische hulp, een veilige situatie en een
persoonlijke coach. Pas wanneer deze basis geregeld is, kan via de persoonlijke coach de volgende stap aan de
orde komen: naar school en werk.
We gaan dus aan de slag en een projectplan ontwikkelen. U hoort van ons in het volgende jaar!
De werving voor dit project zal beginnen in 2007

Madhu, 10, vuilnisbeltexpert

Devi, 13, prostituee, Sunita, 6 jaar, veger Asha, 10 jaar, bedelaar
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Bezoeken over en weer
Naar India
2002 December
Anne Legeland en Azad Khan
2003 December
Anne Legeland en Azad Khan
2004 Februari
Anne Legeland
December
Azad Khan en Jeroen Koster
2005 Februari
Anne Legeland en Azad Khan
Oktober
Anne Legeland
December
Anne Legeland en Azad Khan
2006 februari Anne Legeland en Azad Khan
In Nederland
2002 Hari Kumar and Amarnat, bestuursleden Association Saikorian
2003 Sri Navasao Rao, directeur MSI
2004 Dr. Ravi, dermatoloog and zijn vrouw Lalitha, chirurg, bestuurslid MSI
2004 Hari Kumar, bestuurslid Association Saikorian
2005 T.L. Reddy, programma-coordinator Association Saikorian
2006 Dr. R.R. Ramana, director ARDAR
De bezoeken in Nederland zijn buitengewoon zinvol. Er is een gezamenlijke bestuursvergadering en we
bezoeken de Nederlandse scholen die actie voeren. We voeren gezamenlijke besprekingen met onze
medefinanciers, Wilde Ganzen en Impulsis.
Natuurlijk gaan we ook naar Volendam, de Zaanse Schans en varen we door de Amsterdamse grachten!
En dan worden vaak de beste ideeën geboren.

T.L. Reddy houdt een presentatie voor FI

TLReddy op basisschool Twickel Hoofddorp

T.L.Reddy op het Haarlemmermeerlyceum Hoofddorp
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Onze donateurs in 2006
De vrienden van Friends Indeed
U bleef ons trouw in 2006. U gaf, voor de Tsunami, voor de zoutvelden, voor de scholen, noem maar op!
Acties door de Vrienden van Friends Indeed
Ook dit jaar waren er weer acties voor Friends Indeed:
• Het Haarlemmermeerlyceum in Hoofddorp hield een kerstkaartenactie; de opbrengst ging deels naar
de sloppenscholen in Hyderabad en deels naar de inrichting voor het Krushi home
• Theo Bezuijen startte een actie voor de inrichting van het Krushi home
• Een groep studenten begon de actie ‘Nacht van de Fooi’, een groot aantal cafés koos het project:
micro credit voor alleenstaande moeders en schakelklassen voor hun kinderen, komende uit
kinderarbeid
• Jan Legeland, wetende dat hij deze aarde spoedig zou gaan verlaten, besloot dat hij niet omringd
wilde worden voor bloemen, maar vroeg - als wegenbouwer - een gift voor het sanitatie project
• Aan het einde van het jaar stuurde Friends Indeed een bericht aan onze donateur-bedrijven:
‘Hoe is het met uw kerstgevoel?’ Er werd ruim gedoneerd.
Wij danken jullie allemaal, voor jullie hulp en steun!
Verdubbeling door ICCO
Vorige jaar steunde ICCO het botenproject met € 100.000.
Dit jaar steunde ICCO met nogmaals € 60.000 voor het botenproject Mollaparu en de zoutvelden.
Voorwaarde wederom: eerst dat bedrag zelf werven en dan verdubbelt het ICCO. En dat lukte!
Vermeerdering door Wilde Ganzen
Wilde Ganzen koppelde Friends Indeed aan de Kamer van Koophandel in Breda: daar werd € 10.000
opgehaald, vermeerderd door Wilde Ganzen voor het botenproject.

Kostenpercentage 2006
De ‘omzet’van Friends Indeed groeide, o.a. door de Tsunami, naar ….
Het kostenpercentage voor 2006 is:

Fondsenwerving: de plannen voor 2007
Publieksacties
De voornaamste fondsenwerving in 2007 zal zijn voor het vissersgebied:
• micro credit alleenstaande moeders en schakelklassen
• het 9 scholenprogramma
• water, sanitatie, gezondheidszorg en HIV-Aids
• Campus Challenge voor gehandicapte kinderen
• Straatkinderen in de havenstad Visakhapatnam
• Stammengebied ARAKU
Scholen voor scholen
We zoeken weer scholen die ons willen helpen met een sponsorloop of een actie.
Het gaat niet alleen om geld. Het is even belangrijk dat Nederlandse kinderen kennis maken met het leven
van kinderen in een ander land.
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DE PROJECTEN: DE PLANNEN VOOR 2007
Hyderabad
• De inrichting van het Krushi home
• Een fonds voor de 22 sloppenscholen
Kustgebied Vizianagaram en Srikakulam
• De bouw van 9 scholen
• Micro credit voor 500 alleenstaande moeders
• Schakelklassen voor 500 kinderen, komende uit kinderarbeid
• Campus Challenge: ambulante zorg, opleiding en werk voor gehandicapte kinderen
• Straatkinderen: een thuis, opleiding en werk

TOT SLOT
Het jaar 2006 was wederom een belangrijk jaar, want we rondden een aantal grote projecten af:
• Het Krushi Home is klaar
• De 22 sloppenscholen zijn klaar
• We bouwden 276 gewone boten en 10 dorpsboten
• Er is 100 hectare zoutvelden hersteld, voor 347 families
Af en toe bladeren we door de mappen met de boten, kijken we naar de families met de zoutvelden, hebben
we contact met een van de scholen in Hyderabad, we mailen regelmatig met het Krushi home. We zijn best
een beetje trots. En we gaan door, er liggen prachtige plannen op tafel, samen met U!

Friends Indeed
Giro 500 222
Abn-Amro 44 72 69 461
Stichting Friends Indeed, Heemsteedse Dreef 120, 2102 KP Heemstede, tel. 06 – 549 23 887,
info@friendsindeed.nl www.friendsindeed.nl

Met de hulp en steun van:
De donateurs: de Vrienden van Friends Indeed
Stichtingen: Anton Jurgens Fonds, J.C. Ruigrokstichting, Johanna Kinderfonds, Stichting Manasu, Stichting Pan,
Stichting ‘t Maagdenhuis, Stichting Sport & Orthopedie, Stichting Trein 8.28, Van Dusseldorp Fonds, Zusters der
Voorzienigheid, Stichting Van Leeuwen-Rietberg, Stichting De Groot Fonds
Fondsen: Cordaid, Impulsis, Novib-Oxfam, NCDO, Wilde Ganzen,
Bedrijven: Clifford Chance, DDBAmsterdam,, Kaleos Educatie B.V., Peoplegroup Procurement, Pharmeon BV,
ABN-AMRO Foundation, , Schakenraad Herman & PartnersVNG The Hague, Gravemaker Prepress
Serviceclubs: 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
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