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1.0 Voorwoord Lelita Bindraban, voorzitter 

 
Aan het begin van 2018 stonden we voor de opgave om onze werkzaamheden verder uit te 

bouwen en om onze successen van de voorgaande jaren te evenaren. Terugkijkend op het jaar 

2018 kan ik zeggen dat ik hier erg tevreden over ben. We hebben veel mensen kunnen helpen. Zo 

hebben we een grote groep mensen, bijna 400, voorzien van schoondrinkwater. We hebben 

medische zorg mogelijk gemaakt waar we konden en we hebben ervoor gezorgd dat de basis van 

elke samenleven beter gelegd kan worden; namelijk dankzij educatie. 

Wij zien de kinderen als de toekomst van de wereld en dus ook van de gebieden waar wij komen. 

De kinderen uit de laagste kaste voorzien van educatie is dan ook essentieel. Wij willen de weg van 

professionalisering en verbetering die we zijn ingeslagen dit jaar blijven bewandelen in de komende 

jaren. 

Dit jaarverslag geeft eenieder een inzicht in het handelen van de stichting in 2018, de behaalde 

resultaten en de plannen voor de toekomst. 

Met eigen ogen heb ik ook dit jaar weer kunnen zien hoe enorm de impact is van ons werk. Bij deze 

wil ik mijn dank uitspreken aan alle donateurs, onze vrijwilligers en onze bestuursleden die ook dit 

jaar weer mogelijk gemaakt hebben dat wij kunnen blijven helpen. Laten we samen blijven werken 

aan een betere wereld voor iedereen en onze bijdrage daaraan leveren.  

Helping hands in times of need! 

 

Lelita Bindraban 

Voorzitter Quality For Life Foundation 

 
 
  

Bestuur Quality For Life Foundation 2018 – Manodj Ramlagan (rechts), Lelita Bindraban & Rita Ramphal 



- Jaarverslag Quality For Life Foundation - 
  

  

4 

2.0 Jaarrekening 

2.1 Balans & toelichting 
 

 ACTIVA 

 31-12-2018 31-12-2017 
Vaste activa € 0 € 0 

Vlottende activa € 0 € 0 

Liquide middelen   

Lopende rekening  € 1.603,16 € 4.920,93 

Spaarrekening € 3.630,55 € 4.961,55 

Totaal € 5.233,71 € 9.882,48 

 

 PASSIVA 

 31-12-2018 31-12-2017 
Algemene middelen € 4.483,71 € 9.882,48 

Reservering waterpomp € 750,00 €0 

Totaal € 5.233,71 € 9.882,48 

 

De financiële positie van de stichting bedroeg op 31 december 2018 €5.233,71. Hiermee kan de 

stichting voldoen aan haar kortlopende verplichtingen. 

 

2.2 Staat van baten en lasten & toelichting 
 

BATEN 2018 

Algemene gift €    6.351,00 

Algemene periodieke gift €    2.980.00 

Projectgift €    9.188,00 

Totaal € 18.519,00 

 

LASTEN 2018 

Organisatiekosten €   2.096,37 

Projecten € 21.111,85 

Totaal € 23.208,22 

 

SALDO 2018 

Algemeen € - 5.439,22 

Reservering waterpomp € 750,00 

Totaal € - 4.689,22 
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In de staat van baten en lasten is te zien dat de stichting in 2018 €4.689,22 meer heeft 

uitgegeven dan dat het heeft binnengekregen. Gezien het feit dat 91% van dit geld is gegaan naar 

onze projecten is dit prima. Zolang we een kleine buffer hebben als stichting zijn we in een gezonde 

financiële situatie. Aan het einde van 2018 stond er nog steeds ruim vijf duizend euro op onze 

rekening, hiermee kunnen wij meer dan voldoende voorzien in onze kortlopende verplichtingen en 

dus onze projecten in India onderhouden. 

 

2.3 Ratio’s 
 2018 

Doelbestedingsratio 91% 

Marketing en fondsenwerving 3,6% 

Beheer & Administratie 5,4% 

Totaal Overhead 9% 

 

De stichting heeft geen mensen in vaste dienst gehad in 2018. De vrijwilligers in Nederland 

ontvangen alleen een reiskostenvergoeding en vergoeding voor gemaakte kosten. De projectleider 

en leraren in India ontvangen een vrijwilligersvergoeding. Voor de bouw van waterputten en het 

slaan van waterpompen wordt voor een deel lokale mensen ingehuurd. De voorzitter reist op eigen 

kosten naar India, verblijf en eten zijn haar privé kosten.  

 

  

Jongetje in het drop Chandasager, waar wij dit jaar 30 mensen voorzien hebben van schoon drinkwater 
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3.0 Inhoudelijk verslag – projecten 

3.1 Waterpompen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In 2018 hebben we 12 dorpen voorzien van 

schoon drinkwater. Er zijn 8 waterputten 

gegraven en 4 waterpompen geplaatst. 

In het dorp Pratabpurusotam Pur is geen schoon 

drinkwater gevonden. Er zou een put in dit dorp 

gegraven worden en na een diepte van 16 voet 

is besloten te stoppen met verder te graven, 

omdat er in het grondwater een olieachtige 

substantie dreef. 

In de volgende dorpen zijn er waterpompen 

geplaatst. De namen van de dorpen met het 

aantal inwoners ziet u hiernaast. Uit de tabel 

wordt onze impact in 2018 duidelijk, we hebben 

maar liefst 398 mensen van schoon drinkwater 

voorzien. 

 

                               

  

DORPSNAAM: 
MENSEN VAN 

WATER VOORZIEN: 

Teispur 30 

Biropurosotam Pur 25 

Chandasager 30 

Sahadapada 20 

Biramchandra Pur 23 

Balapur 25 

Nakuapada                                                              25 

Palanka 25 

Balisahi 22 

Rayachakradhar 130 

Pankala II 25 

Parabpurusotam Pur - 

Shihuli Malisahi 18 

Totaal 398 
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3.2 Educatie 

 

 

 

 

 

 

 

In 2018 hebben wij een bijlesschool geopend in Pateli. Het gehuurde gebouw is opgeknapt, 

ingericht en een watervoorziening is geregeld. Er zitten 52 kinderen op de bijlesschool. De kinderen 

zijn in de leeftijdscategorie van 9 tot en met 12 jaar, klas 4 tot en met klas 7. Het is een gebouw 

met 4 klaslokalen en 1 overdekte veranda.  

De kinderen zijn van ouders met diverse komaf die in het dagelijks leven op het land werken van 

rijke grondeigenaren. Een deel van de mensen werkt in de bouw waar ze hun beperkte kennis en 

ervaring inzetten. Zij verdienen hiermee een minimum salaris, waarvan een gezin amper kan 

rondkomen.  

Het onderwijs in India is verdeeld over overheidsscholen en particuliere scholen. Daarnaast volgen 

de kinderen als aanvulling bijlessen. Op de overheidsscholen hoeft er -in tegenstelling tot de 

particuliere scholen- geen schoolgeld betaald te worden. Het niveau is minimaal waardoor alle 

kinderen bijles nodig hebben. Een uniform is verplicht en wordt door de overheid vergoed. Hier 

krijgen de kinderen les in primaire vakken zoals taal, rekenen, aardrijkskunde, geschiedenis, Odia 

en Hindi. Voor bijles moet er betaald worden en hiervoor hebben de ouders vaak geen geld. 

Wij bieden bijles aan voor een symbolisch bedrag van 50 rupees. Dit is om te voorkomen dat 

ouders hun kinderen te pas en te onpas thuis houden in plaats van naar bijles sturen. Wij hebben 5 

leerkrachten en 1 schoonmaakster die samen de school runnen. Er worden 2 religeuze en 2 

landelijke festivals gevierd. Verder krijgen de kinderen sportlessen en helpen ze samen met de 

leraren hun omgeving schoon te houden. Daarnaast zijn er in 2018 tekenwedstrijden georganiseerd 

samen met andere (bijles-)scholen.    

Onderwijs in Nederland       

Naast onze aandacht voor educatie in India, proberen we ook via onderwijs in Nederland 

bewustzijn te creëren en de aandacht te vestigen op de voor ons belangrijke thema’s. Op het 

Calandlyceum in Amsterdam waren er twee doorlopende projecten in 2018. Een project met de 

kinderen uit de Technasium brugklassen en een project met de kinderen uit 4 VWO. 

De kinderen van het Technasium hebben de opdracht gekregen om na te denken over 

eenvoudigere, duurzame en goedkope manieren de waterputten te graven. Hier zijn mooie ideeën 

uit voortgekomen. Hoewel het op een niveau is van kinderen die nog niet zo onderwezen zijn in 
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deze materie hebben we een aantal goede tips gekregen. In plaats van stenen kokers, bamboe 

gebruiken als wand van de waterput en graven door met 2 man te draaien aan een handboor. De 

kinderen hebben geld opgehaald tijdens de weken dat ze bezig waren met het project en daar zal 

een waterput mee bekostigd worden. 

 

De kinderen van 4 VWO hebben 

uitgezocht hoe wij op een eenvoudige 

manier de waterkwaliteit in de dorpen 

kunnen testen. Nu brengen we het water 

in flessen vanuit de dorpen naar 

Bhubaneshwar, de hoofdstad van de 

staat Odisha. Dat ligt op ongeveer 70km 

van de dorpen. We hebben de 

mogelijkheid om per keer water vanuit 2 

dorpen te laten testen. Dit betekent dat 

het veel tijd en moeite kost om het 

water van alle 75 dorpen te laten testen. 

De kinderen hebben een kit ontworpen 

waarmee wij zelf het water op een 

eenvoudige manier kunnen testen. 

De kinderen hebben aanbevelingen 

gedaan naar aanleiding van testen die ze 

hebben gedaan met water middels de 

Indiase normen. Zij hebben vervolgens 

uitgezocht waar wij de materialen 

kunnen kopen en zelf een kit kunnen 

maken om mee te nemen naar India. 
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3.3 Werkgelegenheid 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Door met lokale mensen te werken creëren wij werkgelegenheid voor 50 vrouwen en mannen. Zo 

worden de waterputten en -pompen door lokale arbeiders gemaakt. De bijlesschool is gerenoveerd 

en geschilderd door lokale timmermannen en schilders. 

In het dorp Biramchandra Pur hebben 15 vrouwen twee paar touwmachines gekregen. Op deze 

manier kunnen ze de productie van het maken van touw verhogen waardoor ze meer inkomen 

kunnen genereren. Ook is het maken van touw op deze manier vele malen vrouwvriendelijker. 

Voorheen maakten de vrouwen het touw door het ruwe materiaal te rollen met hun handpalmen. 
 

3.4 Financiële adoptie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er zijn 12 gezinnen financieel geadopteerd. Deze gezinnen krijgen maandelijks een voedselpakket 

bestaande uit: 2 kg suiker, 3 kg gele erwten, 2 kg tarwemeel, 3 kg chera (geplette rijst), 2 liter olie, 

1 kg kikkererwten, thee, melkpoeder, beschuit, verschillende zakjes met kruiden, was zeep, 

douchezeep en verschillende soorten fruit. 
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3.5 Medische zorg 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er zijn 15 mensen naar ziekenhuizen gebracht voor uiteenlopende medisch zaken. Zo hebben wij 

Say (7) begeleid bij het proces om zijn zicht weer terug te krijgen. Hij heeft van ons een bril 

gekregen na zijn eerste oogoperatie en kan weer kijkend door het leven (foto rechts). 

Daarnaast hebben wij nog tal van anderen geholpen op medisch gebied. Zo hebben wij Badel (19) 

begeleid bij zijn openhartoperatie. Wij hebben Rishi (1) en haar moeder begeleid bij hun bezoek 

aan de oogkliniek voor een controle. De ogen van de baby werken namelijk niet goed. 

Het been van Prabath is door een cirkelzaag voor twee-derde afgezaagd. Hij is geopereerd en heeft 

een loopstoel en bed gekregen. Zo helpen wij zo veel mogelijk dorpsbewoners van de dorpen waar 

wij komen. Ook al ligt onze focus niet op medische zorg, het gaat ons aan het hart om de situatie 

van deze mensen te zien en wij kunnen en willen dit niet onopgemerkt laten. 
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3.6 Overig 
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4.0 De organisatie 
4.1 Doelstelling en ons werk 

Wij hebben als doel de levenskwaliteit van de Dalit, ook onaanraakbare genoemd, in de afgelegen 

dorpen van de Indiase staat Odisha (India) op duurzame wijze te verbeteren. Dit doen wij hen van 

schoon drinkwater te voorzien, het aanbieden van medische zorg, het verschaffen van 

werkgelegenheid, financiële adoptie, noodhulp, het bouwen van huizen en het mogelijk maken van 

educatie voor zowel jongens als meisjes. De projecten die wij opzetten zijn kleinschalig en zorgen 

voor direct zichtbare veranderingen in het dagelijks leven van deze mensen. 

 

4.2 Marketing & Fondsen 

Wij hebben ons in 2018 geprofileerd door middel van on- en offline media. We zijn actief geweest 
via ons YouTube kanaal en via onze Facebook. Daarnaast hebben we gebruik gemaakt van flyers en 
posters om meer bekendheid te generen voor ons werk. We zijn in 2018 volledig afhankelijk 
geweest van donateurs. 
 

4.3 Bestuur 

In 2018 werd de stichting bestuurd door de volgende bestuursleden:  

Voorzitter:  mevr. Lelita Bindraban 

Penningmeester:  dhr. Manodj Ramlagan 

Secretaris:  mevr. Rita Ramphal 

De stichting wordt beheerd door het gezamenlijke bestuur, welke minstens viermaal per jaar 

vergadert en tussentijds zijn er diverse Skype meetings. Indien de voorzitter dit nodig acht of indien 

een van de bestuursleden erom vraagt, zullen er tussentijdse vergaderingen worden gehouden. Het 

bestuur kan alleen dan geldige besluiten nemen indien de meerderheid van de bestuursleden ter 

vergadering aanwezig is of vertegenwoordigd is. De notulen van de vergaderingen worden door de 

secretaris opgemaakt en naar iedereen gezonden ter goedkeuring. Alle bestuursleden werken 

zonder vergoeding voor de stichting. 

 

 855217455 

 

63395568 

 

4.4 Vrijwilligers 

Ons team van vrijwilligers bestond in 2018 uit 13 vrijwilligers in India en 20 vrijwilligers in 

Nederland. Onderdeel van ons team van vrijwilligers in India is Basanta Kumar Barik. Hij is onze 

projectmanager ter plaatse en zorgt ervoor dat de projecten opgezet, uitgevoerd en beheerd 

worden.   
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5.0 Toekomst  

Voor 2019 hebben wij voor onszelf een aantal doelstellingen gesteld om aan te werken. 

▪ Wij willen het door ons verrichte werk van de afgelopen jaren controleren en beheren. Dit 

betekent onderhoud verrichten aan de waterpompen en de waterputten en bekijken of 

alles nog werkzaam is zoals het zou moeten zijn. 

▪ In 2019 willen wij onze impact vergroten op het gebied van schoon drinkwater. Wij willen 

minimaal 150 extra mensen voorzien van schoon drinkwater. 

▪ Onze bijles school op een hoger niveau brengen door de leraren te stimuleren en bij te 

brengen dat ze de kinderen ook veel meer algemene educatie kunnen geven zoals over 

hygiëne, normen en waarden. 

▪ Samenwerken met andere organisaties i.v.m. het schoonmaakproject in India en op het 

gebied van plasticreductie en afvalinzameling wat beide een groot probleem is in India. 

▪ Onze financieel geadopteerde gezinnen begeleiden zodat zij hun kinderen een betere 

toekomst kunnen bieden. 

 

 


