
FRIENDS INDEED 
EEN THUIS, EEN SCHOOL, EEN TOEKOMST 

 

 

 

 
Rijdende dokterspost 

Dr. Das en verpleegkundige Deevi gaan op weg naar de dorpen 

 

 

 

 

 

JAARVERSLAG 2007 
Kostenpercentage 2007: 4,37 % 

 

 

 

Opening Krushi Home 

12 Scholen voor de vissersdorpen klaar 

360 Vissersvrouwen een pre micro credit 

9 Schakelklassen: 379 kinderen uit de kinderarbeid en naar school 

Start pilot HIV-aids 

Noodfonds HIV-aids  

Start water, Sanitatie en gezondheid programma 

Met rijdende dokterspost 
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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: 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 zijn financieel transparant  

. 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. Overwogen wordt om thans het Keurmerk aan te vragen 
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. Tevens heeft Friends Indeed in 2007 de zg. .ANBI verklaring aangevraagd en verkregen. 
Samenstelling 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 
Mevrouw drs. I. Wieling   lid 
De heer drs. G. Remmelts   lid 
bureau 

Mevrouw mr. J.M. Legeland   onbezoldigd directeur 
 
Adresgegevens Friends Indeed  

Stichting Friends Indeed 
Nieuwendammerdijk 329 
1023 BJ Amsterdam 
020 - 3630246 
06 – 549 23 887     
info@friendsindeed.nl 
www.friendsindeed.nl 
 
Bankgegevens 

ABN-AMRO 44 72 69 461 
Postbank  500 222 
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Het jaar 2007: een goede oogst 

 
 
Friends Indeed heeft goed nieuws:  
 

Hyderabad 

• Begin februari 2008 werd het gloednieuwe Krushi Home in Hyderabad, een thuis voor 125 
voormalige straatkinderen, geopend door de gouverneur van Andhra Pradesh 

 
Het vissersgebied 

• We bouwden onze 12e school 

• 360 alleenstaande moeders gingen aan het werk via een micro krediet 

• Hun 579 kinderen gingen voor het eerst naar school, naar een van de negen schakelklassen 

• Het driejarige water, sanitatie en gezondheidsprogramma startte op 15.08.07 

• Ook de eenjarige pilot HIV-aids startte op 15.08.07 
 
Het concept van Friends Indeed: we kiezen voor een gebied 
Destijds – in 2001 – begonnen we in het vissersgebied aan de afgelegen kust in Andhra Pradesh, India,  met 
een eerste school. Ondertussen hebben we veel geleerd. Willen we werkelijk de omstandigheden van kinderen 
verbeteren, dan is een school bouwen niet genoeg. In de afgelegen vissersdorpen ontwikkelen we samen met 
onze lokale partner ARDAR een uniek concept, waarbinnen we de meeste millennium doelen raken: 

• Onderwijs 
 . 12 goede scholen, ingericht, met leesmateriaal en waterputten 
 . 9 Schakelklassen voor kinderen afkomstig uit kinderarbeid 
 . avondklassen voor hun ouders 

• Armoedebestrijding 

 . micro credit alleenstaande moeders 
 . steun alleenstaande moeders/kindergezinnen getroffen door HIV-aids 

• Gezondheid algemeen 

 . Rijdende dokterspost 
 . Waterprogramma 
 . Sanitatieprogramma 

• HIV-aids  

 . pilot; in kaart brengen situatie 
 . begeleiding vrouwen en kinderen met HIV-aids 
 . twee HVI-aids klinieken op lokatie 

• Gehandicaptenzorg 

 . Voor Campus Challenge, regionale ambulante gezondheidzorg en educatieve zorg, 
  is de werving een eind op streek 

• Straatkinderen 
 . plan is in ontwikkeling 
 

Ons doel is dat, als we op streek zijn met alle onderdelen uit ons  programma, er duizenden kinderen goed 
onderwijs hebben gekregen, gezond zijn en een kans hebben gekregen. Daar doen we het voor!  
 
Op een betere toekomst! 
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DE PROJECTEN VAN FRIENDS INDEED 

 
HYDERABAD 

Partner :  Association Saikorian (AS) 

Project  : Krushi Home 

Budget  : € 120.000 

 
Het Krushi Kindertehuis is geopend op 24 februari 2007 
Half februari pakte Friends Indeed de koffers, om naar de opening van het Krushi Home te gaan. 
Toen we aankwamen, renden de stukadoors nog rond en stopte net de vrachtauto met de stapelbedden.  
En dat terwijl de opening al binnen enige dagen was. Bestuursleden, kinderen, staf, iedereen heeft iedereen 
geholpen om de binnenplaats puinvrij te krijgen zodat het podium kon worden opgebouwd en de stoelen voor 
de gasten geplaatst konden worden. 
 
Maar het lukte! Een paar dagen later, op 24 februari, werd het pand geopend door de gouverneur van de Staat 
Andhra Pradesh de heer H.E. Sri Rameshar Thakur. Hij vond het Krushi Home geweldig!  
Zijn toespraak ging over de positie van straatkinderen en wat er allemaal kan verbeteren. En natuurlijk over 
het werk van onze lokale partner de Association Saikorian en de hulp van de donateurs van Friends Indeed! Er 
staat nu een prachtig gebouw waarin 150 voormalige straatjongeren een nieuw leven kunnen beginnen:  

een thuis, een school, een toekomst! 

 
De investering van Friends Indeed: € 120.000.-. De eindrapportage is beschikbaar, goedgekeurd door de 
NCDO. De volgende stap is het opleidingscentrum met de vakopleidingen lassen, timmeren, metselen, 
industriële textielverwerking en de algemene cursussen informatica en Engels. Dit centrum wordt gebouwd in 
samenwerking met het lokale bedrijfsleven. We hebben nog ca € 35.000.-  nodig: voor de inrichting! 

 

                   
                                De ingang                 De kinderen 
 

                   
                     De gouverneur krijgt bloemen             Friends Indeed krijgt een aandenken  
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DE VISSERSDORPEN KUST ANDHRA PRADESH  
Partner :  ARDAR  

Project  : De bouw van 12 scholen 

Budget  : € 234.208 
 
 
 

     
1.  Donipeta         2.  Kotha Mukam           3. Allivasa 

 

 

 

     
 4. Chinna Kovvada        5. Pedda Kovvada                6. Barriepeta 

 

 

 

     
 7. Potthayapeta                   8. Komaravanipeta   9. Thippalava Highschool 

 

 

 

     
 9. Kothuru   11. Maduru   12. Jeerupalem 
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De 12 scholen zijn klaar! 

  
Met veel plezier melden we dat het scholenplan klaar is! We begonnen zoals u weet met de 1e school in 
Potthayapetta, waarna de omliggende dorpen vroegen of zij ook een school konden krijgen. Er staan er nu 
twaalf, voor vijftien dorpen. Hoewel er nog één dorp is dat we nog graag zouden willen toevoegen, stoppen 
we nu. De scholen zijn de basis in onze dorpen voor ons werk. En daar gaan we ons nu op concentreren. 
Ziehier het resultaat van het bouwprogramma: 

 
Nr. Dorp   aantal  water toilet om-  prijs 

    klaslokalen put  heining  

 
1. Potthayapeta**   7 1 4 yes  €  15.000* 
2. Donipeta   3 1 3 yes  €  15.349 
3. Kotha Mukam   3 1 3 yes  €  15,230 
4. Chinna Kovvada   3 1 4 yes  €  13,829 
5. Allivasa    4 1 4 yes  €  19.985 
6. Pedda Kovvada   9 1 4 yes  €  44.024 
7. Barriepeta   4 1 2 yes  €  20.285 
8. Komaravanipeta   2 1 4 yes  €  12.066 
9. Thippalavasa highschool  4 1 4 no  €  19.270 
10. Thippalavasa Kothuru  2 1 2 no  €    9.980  
11. Thippalavasa Maduru  2 0 2 no  €    9.980 
12. Jeerupalem   6 0 4 yes  €  30.025 
13. Thammayapalem   0 1 0 no  €    1.158 
     ---- ---- ---    
     49 11 37     
 Extra lesmateriaal       €     2.250 
 Naar noodfonds HIV-aids       €     3.500 
          ------------------- 
          € 216.931 

 
* niet in de optelsom want gebouwd en betaald in 2003 

 
    Klaslokalen   Kinderen  Leraren 

    2005    new 2007  2005 2007  2005     2007 

    

         
1. Potthayapetta  1 7 8  40 280  3 6  
2. Donipeta  1 3 4  39   95  1 2 
3. Kotha Mukam  1 3 4  51 125  2 4 
4. Chinna Kovvada  3 3 6  110 240  3 7  
5. Allivasa   3 4 7  100 295  3 8  
6. Pedda Kovvada  4 9 13  170 345  4 9  
7. Barriepeta  1 4 5  50 170  1 2  
8. Komaravanipeta  1 2 3  34 120  2 4  
9. Thipp highschool  2 4 6  60 112  4 6  
10 Thipp Kothuru  1 2 3  30 125  2 3  
11. Thipp Maduru  1 2 3  48 84  2 3 
12. Jeerupalem  2 6 8  112 230*  2 6* 
13. Thammayapalem  0 0 0  0 0  0 0 
    ---- ---- ----  ------ -----  ------ ----- 
    21 49 70  844 2221  29 60 
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DE VISSERSDORPEN KUST ANDHRA PRADESH  

Partner :  ARDAR  

Project  : Pre-micro credit 360 vrouwen 

Budget  : € 20.420 
 

 
In 2007 kregen 360 alleenstaande moeders een micro credit. Zij kunnen daarmee aan het werk. Voorwaarde: 
zodra zij hun kinderen één maaltijd per dag kunnen geven, stoppen de kinderen met werken en komen ze naar 
school.  

 
Dorpen  aantal vrouwen 
Allivasa   88 
Barriepeta  54 
Thippalavasa  116 
Donipeta  31 
Pedda Kovvada  71 
   ---------- 
   360 

 
Het micro credit wordt uitsluitend gegeven aan de ‘armsten der armsten’, aan wie de toegang tot de reguliere 
thrift groepen wordt geweigerd vanwege schulden. Deze schulden zijn veelal ontstaan doordat de man is 
overleden of ziek geworden. Het gevolg is dat er geleend moet worden voor de dokter, voor medicijnen, maar 
ook om eten voor het gezin te kopen.  
Het pre-micro credit bestaat uit twee gedeelten: een gift van € 25 en een lening van € 25.-. 
Met het giftgedeelte worden de schulden afgelost. Met het leninggedeelte worden de 1e benodigdheden 
aangeschaft om aan het werk te gaan. Bijna alle vrouwen betalen af conform het vastgestelde schema. Met dat 
geld krijgenweer nieuwe vrouwen een pre micro credit. Hun beroepen: visverkoop, kruidenierswinkel, touwen 
knopen, rijst verkopen, kruiden verkopen. 
 
In 2008 gaat Micro credit II van start voor ongeveer 500 vrouwen. Binnen het budget wordt een deel 
gereserveerd voor vrouwen met HIV-aids en gezinnen waar een kind aan het hoofd staat.  Ook wordt een deel 
gereserveerd om een combinatie te maken met investeringen, waardoor er kleine bedrijfjes kunnen worden 
opgezet. 

 

    
Winkel in Thipallavasa             Visverkoop    Touw knopen 

     
Visverkoop langs de weg  winkel in Donipeta   Visverkoop 
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DE VISSERSDORPEN KUST ANDHRA PRADESH  
Partner :  ARDAR  

Project  : Eenjarige schakelklas 479  kinderen 

Budget  : 2007: € 26.880 

 
In de dorpen gaan in totaal ca 900 kinderen niet naar school. De redenen: kinderarbeid, ziekte van de ouders, 
ziekte van het kind, migratie. Dit programma is nauw verwant met het micro credit programma, waarbinnen 
de afspraak is: zodra de moeder haar kinderen één maaltijd per dag kan geven, komen ze naar school. De 
afspraak is: als een moeder een kind één maaltijd per dag kan geven, haalt ze het kind uit de kinderarbeid en 
komt het naar school. 
 
We hebben in 9 dorpen, waar onze nieuwe scholen staan, eenjarige schakelklassen georganiseerd. In deze 
schakelklassen leren de kinderen – tussen de 8 en 14 jaar – rekenen, lezen en schrijven. Ook worden de 
kinderen medisch gecheckt, is er waar nodig medicatie en/of bijvoeding, kleding, een schooltas enz. Na 
ongeveer een half jaar stromen ze in bij hun leeftijdsgenootjes. 
   

Instroom 
 

Mainstreamed in to Government Schools - Class wise    

S.No Village name 1st 2nd 3
rd

 4th 5th 6th Total 

1 Tippavalasa 12 10 14 8 16 15 75 

2 Thammayyapalam 0 3 6 4 7 11 31 

3 Barripeta 3 6 3 8 13 22 55 

4 Donipeta 5 0 11 8 8 9 41 

5 Chinakovvada 15 12 9 11 8 8 63 

6 Pedakovvada 12 8 18 10 12 7 67 

7 Allivalasa 16 6 15 14 16 9 76 

8 Kothamukkam 2 6 8 4 9 8 37 

9 Komaravanipeta 6 3 6 8 7 4 34 

               Total 71 54 90 75 96 93 479 

 
Eerlijk gezegd verwachtten we de nodige uitval. Voor veel van deze kinderen, al gepokt en gemazzeld op 
straat en aan het werk, was het voor het eerst dat ze in de schoolbanken zaten. 
Maar het bleek ontzettend goed te gaan. Kerst 2007 zijn alle kinderen ingestroomd op de gewone school.  
Slechts een enkeling zit in een lagere klas, vooral vanwege problemen met rekenen. 

 

    
De schakelklassen!  
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DE VISSERSDORPEN KUST ANDHRA PRADESH  
Partner :  ARDAR  

Project  : Water, Sanitatie, gezondheid 

Budget  : 95.000; een driejarig project 

 
Op 15 augustus 2007 keken we hier in Nederland op zeker moment op de klok, want op de veldpost van 
ARDAR startte op dat moment het water, sanitatie en gezondheidsproject. En we hieven het glas omdat we 
dat voor elkaar gekregen hadden. Al twee jaar was ons duidelijk dat er dringend iets moest gebeuren op dit 
gebied: in de dorpen sterven bijna 3 van de 10 kinderen voordat ze 5 jaar zijn. 
Uit het veldonderzoek en de gesprekken met de ouders was gebleken dat er drie belangrijke oorzaken waren: 

• Slecht water 

• Slechte Sanitatie 

• Geen gezondheidszorg 
De meeste kinderen sterven aan diarree, aan koorts, aan slecht water, aan ondervoeding, aan malaria. 
We keken nog eens rond in de dorpen en begrepen het volkomen. Overal open riolen, overal muskieten, 
overal waterpompen die stuk waren of besmet, overal afval, nergens een toilet. En de dichtstbijzijnde dokter 
was op drie uur lopen afstand en daar moest nog grif voor betaald worden ook. 

 
We ontwikkelden het plan ‘daling kindersterfte’. De werving begon in 2006 en verliep aanvankelijk 
moeizaam. Terwijl we wisten: dit plan gaat levens redden! Maar ergens in 2007 lukte het om de begroting 
rond te krijgen. Het plan is heel praktisch:  

• een rijdende dokterspost die de dorpen bezoekt, gecombineerd met speciale spreekuren voor 
oogziektes en aandoeningen waar een chirurg bij moet komen 

• zwangere vrouwen gaan – voor het eerst – per dorp voor controle naar het ziekenhuis 

• tweemaandelijkse voorlichting over hygiëne en sanitatie 

• In ieder dorp  een paar ‘modelfamilies’; waardoor er kennis in het dorp komt 

• schoon water en onderhoud van de waterputten 

• toiletten 

• de erven en de paden moeten schoon; de riolen dicht 

• Pilot HIV-aids 

• In ieder dorp 15 vrijwilligers die opgeleid worden tot gezondheidswerksters 
 
Het programma draait als een trein! Dokter Das gaat met de ambulance naar de dorpen en houdt daar 
spreekuur. De bijeenkomsten over hygiëne en sanitatie worden druk bezocht. De modelfamilies zijn erg trots 
en iedereen komt bij hen kijken en wil dezelfde spullen. De waterputten: een kostbaar bezit. De Dorpsraad zet 
er zelfs borden aast: wee degene die daar nog afval neergooit, wil wassen of de afwas gaat doen en zo het 
water vervuilt. Daar gaan we dus aparte betonnen platforms voor bouwen.  
En de schoonmaak acties: het hele dorp doet mee! Alleen de toiletten, dat vindt men maar rare dingen. Iets  
invoeren waar de dorpen het nut  niet van inziet heeft geen zin. Wel bouwen we toiletten bij de scholen, waar 
vooral de meisjes gebruik van maken. En als de kinderen de voordelen ervan ervaren,  dan volgen de ouders 
vanzelf…. 

     
Het dorp moet schoon   Zwanger en goed nieuws: De nieuwe waterput, met afvoer….

     Niet besmet met HIV-aids   
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DE VISSERSDORPEN KUST ANDHRA PRADESH  
Partner :  ARDAR  

Project  : Pilot HIV-aids; eenjarig project 

Budget  : Kosten ca. € 11.000; financieel onderdeel van water, sanitatie en gezondheid 

 
 
Ook de pilot HIV-aids is gestart op 15 augustus 2007; een eenjarig project. De reden: HIV-aids is in opkomst 
in India en we hoorden de volgende risicofactoren over de kustgebieden: 

• De mannen migreren ca. een half jaar per jaar; zij gaan de vis achterna, naar b.v. Orissa of 
Goa. Daar hebben zij sexuele contacten. 

• De norm in dit gebied is gelijktijdige monogamie  

• Als er in de dorpen geen eten meer is in een gezin lopen de moeders naar de snelweg  
     en ruilen sex voor eten voor hun kinderen  

• Er zouden dorpen zijn met een hoog percentage besmettingen 

• Er is weinig respect voor vrouwen die in de velden werken  

• Het lijkt erop dat mannen HIV-aids de dorpen inbrengen 
 
We besloten een eenjarige pilot in de vijftien dorpen te doen, zodat we materiaal zouden hebben om een 
beleid te ontwikkelen. De pilot werkt als volgt: 
 

Fase 1 

• Voorlichtingscampagnes over HIV-aids verspreid wordt en hoe besmetting te voorkomen 

• Alle hutten in 15 dorpen worden in kaart gebracht (20.000 mensen) 

• De staf van ARDAR gaat met speciaal ontwikkelde vragenlijsten langs alle hutten en iedereen 
wordt geïnterviewd 

• Alle mensen met verdachte symptomen wordt gevraagd zich te laten testen 

• De Pilot heeft de steun van de Dorpsraad, zowel de ouderen als de jongeren 
Enigszins tot onze verrassing gebeurde wat twee jaar geleden ondenkbaar leek. De bevolking heeft al zoveel 
mensen op een raadselachtige manier zien sterven, dat men zich inderdaad laat testen. Eind augustus 2008 
hebben we de resultaten. Dan weten we een besmettingspercentage en kunnen we beleid maken. 
 
Fase 2: een noodfonds 

Ondertussen zijn we al een fase verder. In de pilot waren we ervan uitgegaan dat de overheid hulp zou geven 
aan de mensen die besmet zouden blijken. Helaas blijkt India daartoe nog niet in staat. Ook blijkt er extra zorg 
nodig te zijn voor de gezinnen waar een lid is overleden aan HIV-aids en de anderen wel/niet besmet zijn. 
Sinds november 2007 hebben we een noodfonds voor het volgende: 

• twee veldposten met spreekuren 

• de beschikbaarstelling van quicktests, CD4 tests, medicatie om de infecties te bestrijden, ARV 
medicatie wanneer de overheid niet heeft 

• voedselhulp voor besmette kinderen 

• herstel huishoudens - bij overlijden van de man worden de vrouw met kinderen vaak van het 
erf van 
de schoonouders weggejaagd 

• juridische hulp aan vrouwen met kinderen die recht hebben op een erfenis 

• hulp aan oma/kleinkinderen huishoudens 

• hulp aan kinderhuishoudens 

• fotoboeken  

• inkomstenprojecten 
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De stand van zaken qua intrede van HIV-aids in de samenleving laat zich duiden als volgt. 

• In een aantal gezinnen is de man overleden 

• In een aantal gezinnen is de vrouw besmet en het jongste kind besmet 
Meestal zijn de oudere kinderen niet besmet. 

• In andere gezinnen zijn beide ouders overleden en is het jongste kind besmet. 
 
Net als in Afrika wordt er een beroep gedaan op de oma’s,die ten tijde van de intrede van HIV-aids niet meer 
sexueel actief waren en de dans zijn ontsprongen. Zij zorgen nu voor de kleinkinderen. 
 
Per 31.12.07 maken er gebruik van het noodfonds: 

• 25 besmette kinderen en 130 besmette volwassenen  
     Dit zijn vooral jonge kinderen en hun moeders 

• 210 kinderen en 271 volwassenen, niet besmet 
 Het gezinsleven en de inkomenspositie van deze eenoudergezinnen is volledig ontwricht.  

Dit zijn vooral vrouwen en kinderen.  
 
De voorlopige schatting is dat er in het gebied circa 500 kinderen en volwassenen met HIV-aids zullen zijn. 
En dat er circa 1000 ontwrichte gezinnen zullen zijn als gevolg van HIV-aids. 
 
We houden u op de hoogte: per augustus 2008 starten we de werving voor een vijf-jaars plan. 
 

                  
             besmet                          besmet           besmet 

    
       HIV-aids team vergadert           oma zorgt           Dr. Das op de veldpost  
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DE VISSERSDORPEN KUST ANDHRA PRADESH  

Partner :  ARDAR  

Project  : Campus Challenge: ambulante regiozorg voor kinderen met een beperking 

Budget  : € 450.000.- 

 
Het jaar 2007 was een belangrijk jaar voor Campus Challenge. De plannen waren klaar eind 2006 en begin 
2007 zijn de gestart met de werving. Weet u het nog? 

• een ambulant team gaat naar de dorpen toe en gaat zorgen voor 5000 gehandicapte kinderen in 
300 dorpen 

• hun uitvalsbasis is het gezondheidscentrum, met artsen, fysiotherapeuten, opslagruimte voor 
materialen, een orthopedische werkplaats 

• als de kinderen 14 jaar zijn, komen een half jaar naar de Campus voor het leren van een vak in  
het opleidingscentrum met hostel 

• voor de kinderen die we niet in de dorpen kunnen opvangen komt er een kinderdorp 
 
Het plan is goed ontvangen in Nederland; mogelijk kan een dergelijke vorm van hulp ook bijdragen aan de 
grote problemen in bijvoorbeeld Afrika. Het bouwen van weeshuizen is daar een druppel op een gloeiende 
plaat. Met  de werving gaat het goed De grote partners zijn Impulsis, NCDO en Wilde Ganzen. Maar ook tal 
van fondsen doen mee. En natuurlijk onze donateurs! Eind december 2007 stond de teller op ongeveer 2/3. In 
februari 2008 moeten de vergunningen rond zijn en gaan we praten met aannemers.  
We verwachten in april 2008 met de bouw te starten. 
 

                      
Daganturi , 7 jaar              Maddilla, 10                     Yelakala, 5 jaar 

achtergelaten              bij grootmoeder        achtergelaten,  

Probleem rechterhand en been         probleem been        probleem been 

 

              
              Computertekening van de Campus 
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DE VISSERSDORPEN KUST ANDHRA PRADESH  
Partner :  ARDAR  

Project : Straatkinderen 

Budget : vijfjaars project, ca € 155.000 
 
Zoals we de vorige keer al meldden, zijn er in de dichtstbijzijnde havenstad Visakhapatnam heel veel 
straatkinderen die uit de vissersdorpen komen. 
Ze slapen op straat, ze krijgen onvoldoende te eten en gaan niet naar school. Ze lopen grote risico’s: 

• 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 

• Er 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.  
 
Hun beroepen zij : 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 
 
Basisbehoefte nr. 1: een dak boven hun hoofd 
Uit het veldonderzoek in 2006 kwam, dat de kinderen als eerste behoefte hebben aan een dak boven hun 
hoofd, goed eten, medische hulp, een veilige situatie, een persoonlijke coach. 
Pas wanneer dit rijtje basisbehoeften geregeld is, komt school en werk in beeld. 
 
We hebben een pand! 

We waren van plan een pand te huren in de stad, maar vonden dat de gemeente ons een pand moest geven. Het 
was even duwen en trekken, maar het is gelukt! De gemeente Visakhapatnam heeft een pand ter beschikking 
gesteld. Dit moeten we wel verbouwen om het geschikt te maken, maar dan kunnen de kinderen erin! Boven 
kunnen ze slapen, beneden kan een restaurant komen, de bank, kluisjes, schoolcoach en job coach 
 
Een driejaars project 
In principe wordt dit een drie-jaars project. Niet omdat er dan geen straatkinderen meer zijn. Maar omdat we 
er naar streven dat de gemeente of een serviceclub,  dan het huis overneemt.  

 

                                                             
Madhu, 10, vuilnisbeltexpert      1e verdieping, toekomstige slaapzalen    Asha, 10 jaar, bedelaar 
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ARAKU VALLEY  
Partner :  ARDAR  

Project : 12 scholen in stammengebied 

Budget : € 250.000 

 
In Araku valley, hoog gelegen in de heuvels, wonen ongeveer 60 stammen.  Zij leven van de natuur.  Geld is 
er nauwelijks. Op zaterdag  komen ze naar beneden en ruilen hun producten op de markt.  Als u in de buurt 
bent, ga er vooral heen; in Araku zelf is tegenwoordig een hotel. 
Kunst is dan wel om de afgelegen dorpen te bereiken; want dat betekent vaak uren lopen.  
 
De scholen verkeren er in erbarmelijke staat, zie de foto’s hieronder. U begrijpt het al.  
Nu we klaar zijn met het bouwprogramma voor de vijftien vissersdorpen en de rest van het programma daar 
goed draait, trekken we de wandelschoenen aan. 
Het zal nog een hele kunst worden om in deze dorpen te bouwen; het bouwmateriaal moet op veel plaatsen 
worden aangevoerd per ezel. Maar dat lijkt ons wel een uitdaging! 
En als de scholen er staat, natuurlijk. Dan willen we weer verder. Met pre-micro credit voor de alleenstaande 
moeders, met schakelklassen, enzovoort. 

 

    
  2007 bezoek aan de school in stammendorp Barolo, hoog in de heuvels 

 

Trackrecord Friends Indeed 

 
Vijftien vissersdorpen oost kust  

De 12 scholen voor het vissersgebied zijn klaar; voor 3000 kinderen  2005-2007 
Een groep van 360 vissersvrouwen krijgt pre micro credit en is aan het werk 2007-2008 
Er draaien 9 schakelklassen voor 379 visserskinderen    2007-2008 
Na Tsunami: de bouw van 288 boten voor 2000 vissers     2005-2006 
Na Tsunami: herstel van 100 hectare zoutvelden voor 357 families zijn  2005-2006 

Het water, sanitatie en gezondheidsproject start, voor 15 vissersdorpen  2007-2009 
Campus Challenge: voor 5000 kinderen met een beperking   in voorbereiding 
 

Hyderabad 
Bouw 1e sloppenschool in Hyderabad      2002-2003 
Steun aan 6 sloppenscholen in Hyderabad     2003-2004 
Het Krushi home in Hyderabad, voor 125 voormalige straatkinderen  2004-2006 
22 sloppenscholenproject Hyderabad klaar; voor 7500 kinderen   2004-2006 
  
Kakinada  

Opening MSI Home Kakinada, voor 125 meisjes met een beperking  2004-2005 
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Millennium doelen 2015: toespraak op Saynekschool 
 

Tijdens haar reis van oktober 2008 werd Anne Legeland gevraagd om een toespraak te houden voor de 
Saynekschool in Vizianagaram. Dit is een kaderopleiding voor mensen die vervolgens of carriere maken in de 
militaire dienst, of in het bedrijfsleven. Zij vroeg de studenten of zij ooit hadden gehoord van de millennium 
doelen per 2015 hetgeen niet het geval was. Vervolgens heeft zij de millennium doelen besproken en 
voorbeelden gegeven per doel van het werk van Friends Indeed in de omgeving van de school 
 

1. De armoede halveren en minder mensen honger 
 Op dit moment leven in India ca 500 miljoen mensen van minder dan $ 1 per dag. 
 . micro credit voor alleenstaande moeders 
2. Iedereen naar school 

 In India gaan 4.6 miljoen kinderen niet naar de basisschool 
 . 22 scholen in Hyderabad 
 . 12 scholen in het vissersgebied 
3. Mannen en vrouwen gelijkwaardig 
 In India gaan aanzienlijk minder meisjes dan jongens naar school (88/100) 
 . binnen de scholen speciale aandacht voor meisjes 
 . toiletten op de scholen 
4. Minder kindersterfte 

 In de vissersdorpen overlijden 3 op de 10 kinderen voor hun 5e levensjaar 
 . bestrijding kindersterfte via programma water, sanitatie en gezonheidszorg 
5. Verbeteren van de gezondheid van moeders 
 In India overlijden vele vrouwen aan de gevolgen van hun zwangerschap of houden  blijvend letsel 
over  
 . prenatale en postnatale zorg in de vissersdorpen 
6. Bestrijding van HIV/Aids, malaria en andere dodelijke ziektes 

 In India zijn 5.9 miljoen mensen geïnfecteerd 
 . pilot HIV-aids 
 . noodfonds HIV-aids 
7. Meer mensen in een duurzaam leefmilieu 

Zuid-Azie stoot 2.0 miljard kookdioxide uit. De omgeving van de dorpen wordt ontbost  omdat er op 
hout gekookt wordt. 

 . rookloze ovens voor de dorpen, koken op zonne-energie 
8. Mondiaal samenwerkingsverband voor ontwikkeling 

Friends Indeed is in Nederland lid van een aantal verbanden om invloed uit te kunnen  oefenen op 
het percentage dat aan ontwikkelingshulp gegeven wordt. 

 
 

        
Ontvangst door hoofd school  De studenten tijdens de speech 
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Onze donateurs in 2007 

 
De vrienden van Friends Indeed 
U bleef ons trouw in 2007. U gaf, voor de Tsunami, voor de scholen, voor het micro credit, voor Campus 
Challenge,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 Bollywoodfestival 

• Theo Bezuijen vervolgende zijn actie voor de inrichting van het Krushi home 

• LJC College 

• Brandsmaschool 

• 50 jarig huwelijk 
 
Wij danken jullie allemaal, voor jullie hulp en steun! 
 
Samenwerking Impulsis 

Vast verband! 
 
Samenwerking Wilde Ganzen 

Vast verband botenproject. 

 
Kostenpercentage 2007 

 
Beschikbaar voor de doelstelling, na aftrek kosten: € 397.046 
Het kostenpercentage voor 2007 is:  4,73% 
 

Fondsenwerving: de plannen voor 2008 
 
Publieksacties 

De voornaamste fondsenwerving in 2007 zal zijn voor het vissersgebied: 

• micro credit alleenstaande moeders en schakelklassen 

• water, sanitatie, gezondheidszorg en HIV-Aids 

• Campus Challenge voor gehandicapte kinderen 

• Straatkinderen in de havenstad Visakhapatnam 

• Scholen voor het 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 2008 

 
Hyderabad 

• De inrichting van het Krushi  home en het starten van beroepsopleidingen   
Vissersgebied Vizianagaram en Srikakulam       

• Micro credit II voor 500 alleenstaande moeders 

• Schakelklassen II  voor 500 kinderen, komende uit kinderarbeid 

• Water, Sanitatie en gezondheidszorg; driejarig, jaar 2 

• HIV-aids: afronding pilot, het schrijven van een programma 

• Campus Challenge: ambulante zorg, opleiding en werk  voor gehandicapte kinderen 

• Straatkinderen: een thuis, opleiding en werk  
Araku Valley 

• De bouw van twaalf scholen 
 

TOT SLOT 
 
Het jaar 2007 was wederom een belangrijk jaar, want we rondden een aantal grote projecten af: 

• We bouwden 12 scholen in het vissersgebied 

• 500 vrouwen kregen micro credit en gingen aan het werk 

• Hun 500 kinderen gingen naar een eenjarige schakelklas en stroomden in  

• Het water, Sanitatie en gezondheidsproject is opgestart 

• De Pilot HIV-aids is opgestart; de 1e hulpverlening kwam op gang 
We zijn trots: op u en op onze partners overzee! 

                                              
 

                                 
Friends Indeed 

Giro 500 222 

Abn-Amro 44 72 69 461 
Stichting Friends Indeed, Nieuwendammerdijk 329, 1023 BJ Amsterdam 

Tel 020 – 636 0246,  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, Dr. Hofsteestichting, Haella Stichting, 
Stichting Tinus de Boer, Stichting Carelshaven  

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 & Partners, VNG Den Haag 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, LJC College Haarlem, Brandsmaschool Bussum 


