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Inleiding 
 
De Stichting Jeevan Jyot Nederland (SJJN) is in maart 1995 opgericht door Rogier 
Verschoor met als doelstelling het financieel en moreel ondersteunen van school en 
kinderhuis Jeevan Jyot te Dhandhuka, India.  
 
De SJJN is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel van Utrecht onder nummer 
41187474 en heeft haar secretariaat op de Pinksterbloem 82 in Culemborg. Conform 
de statuten stelt de SJJN haar jaarstukken vast na afloop van het boekjaar (gelijk 
aan een kalenderjaar). Dit jaarverslag bevat een inhoudelijk en financieel jaarverslag 
met korte toelichting. Het jaarverslag wordt via onze website beschikbaar gesteld.  
 
In 2013 is de bezetting van het bestuur hetzelfde gebleven: John Zevenbergen 
(voorzitter), Robert Boldewijn (secretaris), Margreeth van den Dool (penning-
meester), Gideon Bolt, Mariëtte Haasbroek, Dieuwertje Verschoor en Amke 
Zevenbergen. 
 
 
“Jeevan Jyot” en de Christi Ashram Dhandhuka in Gujarat, India 
 
Al de activiteiten van de stichting zijn gericht op ondersteuning van de school en het 
kinderhuis Jeevan Jyot, dat onderdeel is van de Christelijke kerk te Dhandhuka. 
 
Dhandhuka ligt in de Indiase deelstaat Gujarat. Sinds 1976 heeft de kerk daar een 
centrum dat tal van ontwikkelingsactiviteiten biedt aan de bevolking zoals kleuter- en 
basisonderwijs, middelbare school (sinds 2002), gezondheidszorg, moeder-en-kind-
zorg, bewustwordingscampagnes, technische assistentie en kleinschalige leningen 
aan boeren. Alle activiteiten zijn voor iedereen, ongeacht geloof, geslacht, leeftijd of 
kaste. Er is speciale aandacht voor verbetering van de positie van vrouwen en 
meisjes en van de laagste kasten en kastelozen. Zo draagt de Ashram actief bij aan 
de bestrijding van armoede op het platteland van Dhandhuka. 
 
Eén van de belangrijkste taken is het toegankelijk maken van basis- en middelbaar 
onderwijs voor de armen in Dhandhuka regio. In 2013 (schooljaar 2013/2014) gingen 
er zo’n 750 kinderen naar school op Jeevan Jyot. Daarvan verblijven er 430 (230 
jongens en 200 meisjes) in het kinderhuis. Zij komen uit dorpjes in de regio. Er zijn 
geen dagelijkse busverbindingen en kinderen komen soms van wel 100 km; zij 
blijven het grootste deel van het jaar in het kinderhuis (hostel) waar ze niet alleen 
onderwijs krijgen, maar ook goede voeding, onderdak, kleding en de kans om kind te 
zijn.  
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Verslag van de activiteiten van de stichting 
 
Het belangrijkste middel van SJJN voor ondersteuning van “Jeevan Jyot” is het 
werven van donateurs in Nederland via een financieel adoptieplan. Een donateur 
kan één of meer kinderen financieel adopteren voor € 6 per kind per maand. 
Alhoewel de maandelijkse bijdrage is gebaseerd op de algemene kosten voor 
levensonderhoud van één kind, wordt de bijdrage niet slechts aan dat ene financieel 
geadopteerde kind besteed, maar komen alle bijdragen samen ten goede aan de 
school en het hele kinderhuis Jeevan Jyot, om te voorkómen dat er ongelijkheid 
tussen kinderen kan ontstaan. Eind 2013 hadden we 75 vaste donateurs (een daling 
van 5 ten opzichte van 2012) en daarnaast zijn er ook incidentele giften 
binnengekomen. Relevant voor zowel de vaste donateurs als de donateurs die 
incidenteel giften overmaken, is dat de stichting door de belastingdienst is 
aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dat betekent dat de 
giften aan SJJN voor de belasting aftrekbaar zijn.  
 
Via de jaarlijkse nieuwsbrief houdt de stichting haar donateurs op de hoogte van de 
ontwikkelingen bij Jeevan Jyot in India. De nieuwsbrieven staan ook op onze eigen 
website: www.sjjn.nl. Uiteraard onderhoudt de SJJN niet alleen de relaties met haar 
donateurs, maar ook met de mensen in Jeevan Jyot. De contacten van de 
bestuursleden lopen vooral via Ignace. Hij krijgt vanuit Nederland een geactualiseerd 
adressenbestand van de donateurs (met het oog op de kerst- en de paasbrief die hij 
jaarlijks vanuit India stuurt). Verder houdt hij ons op de hoogte van de situatie in 
Jeevan Jyot en de omliggende regio. 
 
 
Verbetering basisvoorzieningen in Jeevan Jyot 
In de loop der jaren zijn de slaap- en sanitaire voorzieningen in het kinderhuis onder 
een behoorlijk niveau gezakt. Het gebouw was toe aan grondige reparaties en en 
algehele opknapbeurt. De sanitaire voorzieningen waren berekend op hooguit 300 
kinderen en flink vervallen. Zodoende heeft Jeevan Jyot Dhandhuka de alarmbel 
geluid en SJJN verzocht om extra financiële middelen in te zamelen met als 
specifieke doel het vernieuwen van de basisvoorzieningen voor het Jeevan Jyot 
kinderhuis. Daartoe heeft Jeevan Jyoy bij de Emmaus in Bilthoven een aanvraag 
ingediend. Deze aanvraag is gehonoreerd met een bedrag van € 6400,-. Daarnaast 
is er in de Protestantse Gemeente te Culemborg  gecollecteerd voor dit doel, 
hetgeen € 1044,53 heeft opgeleverd. In het voorjaar 2014 zijn de werkzaamheden 
uitgevoerd voor een bedrag van 780 duizend Indiase rupees (ongeveer € 9620,-). 
Dat betekent dat Jeevan Jyot Dhandhuka een kleine € 2200,- uit eigen middelen 
heeft bijgedragen aan het project. 
 
Hieronder staat een verslag van de werkzaamheden (geschreven door Ignace) 
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+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
The 1st activity: Construction of 9 toilets with all fittings and water taps, bathing facilities. 
Improvement of the sanitary facilities for our children is a very important activity towards 
proper hygiene, good health of the children and cleanliness of the Jeevan Jyot school and 
hostel. Before we had the same toilets for all the age group of children. From age 5 to 18 the 
same toilets and bathrooms were used by all. But now we have 2 separate toilets blocks. The new 
toilet block is to be used only by the young children. Taking bath daily is very much in the 
culture and tradition of people in India, and of the children in Jeevan Jyot too. With the new 
bathing facilities hostel children are able to take bath every day, which makes them healthy and 
happier. We believe that a good health, hygiene and happiness contribute to a better education.  
The 2nd activity: repairing and replacing small windows of the hostel so that proper air 
circulation is maintained. We have repaired 44 small windows of the Jeevan Jyot hostel. In 
Dhandhuka boarding we need constant air circulation. The climate is very severe and extreme in 
winter and in summer. The rough handling of windows and the years of usage had spoiled many of 
the windows. We repaired many windows. 
The 3rd activity: repair and replace the old and dilapidated doors of old toilets. These doors 
have been replaced with new ones. The privacy was no longer maintained with the broken and 
non-functional doors. A total of 12 old toilet doors were repaired. Some of the doors could not 
be repaired and had to be replaced altogether. We have made 9 doors of new toilets. We have 
also made a new gate for new toilets block. 
The 4th activity: repairs of walls, ceiling and painting of the hostel. Twenty five years have 
passed since the hostel was built. At that time we used chuno and not the cement. Because of 
the weather, many walls and ceiling had been damaged, cracked and looked very bad. Walls and 
ceiling had to be repaired. Cracks in the buildings and in the floor needed repair as well. After 
painting and repairing the out-look of hostel is great. It looks like a new building. The children 
are happy to have a new look for their home.   
The 5th activity: repairs of the stage. Inside the hostel there is a stage where children 
practice drama, music and dance. The old stage of the hostel was in need of very urgent repair 
which have been repaired and made it functional, so that the children can put up their 
programmes again. Cultural and other programs are important for overall growth of the children 
and so, we constantly use the area of the stage for all kinds of activities ranging from drama to 
dance, practice to prayers. The  floor of the stage is changed  by using polished kota stone. 
Children liked the change. It gives them a special motivation to enhance their talents. The stage 
is also used for putting up special entertainments programmes for example for Christmas, 
Eastern, school annual cultural programs, sports announcements besides the daily use of small 
group gatherings, recreations and games etc. The stage also serves as the entrance of the 
boarding. With an attractive floor it enhances the beauty of the boarding and visitors, 
especially the parents of the children feel great about it.  
 
+++++++++++++++++++++++++++++++ 
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Financieel verslag 2013 
 
Het financieel jaarverslag omvat een overzicht van de beginsaldi (op de rekening bij 
de Postbank en spaarrekening bij de ASN), de totale ontvangsten en totale uitgaven 
gedurende het jaar, de eindsaldi en een korte toelichting op deze overzichten.  
 
Aangezien de stichting geen eigen vermogen (gebouwen, apparatuur, materialen, 
auto’s e.d.), schulden (leningen, te betalen rekeningen e.d.) noch enige financiële 
voorzieningen (reserves e.d.) heeft, vormen de beginsaldi van giro en spaarrekening 
tegelijk de beginbalans van de stichting en zo vormen de eindsaldi van betaal- en 
spaarrekening tegelijk de financiële eindbalans van de stichting over 2013 (zie Staat 
van inkomsten en uitgaven).  
 
 
  Staat van inkomsten en uitgaven 2013 

 

 Debet Credit 

Beginsaldi: 
- Beginsaldo op ING-rekening 
- Beginsaldo op ASN spaarrekening 

 
Totaal beginsaldo 

  
 1281,44 
 6971,- 
 

8252,44 

Ontvangen inkomsten: 
- Donateurs 
- giften particulieren 
- giften kerkelijke instellingen 
- giften instellingen 
- creditrente ASN spaarrekening 

 
Totaal inkomsten 2013 

  
   9703,31 
     625,- 
   4103,97 
   6400,00  
     245,49 
    
                  21077,77 

Uitgaven: 
- overmakingen aan Jeevan Jyot India 
- kosten overschrijvingen buitenland 
- kosten bijschrijvingen op ING-bank 
- diverse onkosten (website, porti e.d.) 

    
 
Totaal uitgaven 2013 

 
21191,05 
      53,00 
    161,85 
    147,72 
       
   

21553,62 

 

Foutieve bij- en afschrijving ING bank     298,30     298,30 

Eindsaldi: 
- Eindsaldo op ING -betaalrekening 
- Eindsaldo op ASN spaarrekening 

 
Totaal eindsaldo 

 
    560,10 
  7216,49 
 

7776,59 

 

 
TOTALEN 

 
29628,51 

 
29628,51 
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Toelichting op het financieel verslag 2013 
 
De totale inkomsten in 2013 bedroegen €  21077,77, wat een stijging van 17% 
inhoudt ten opzichte van 2012 toen er in totaal € 18010,79 binnenkwam. De stijging 
is te danken aan het bedrag van €6400 dat we van Emmaus Bilthoven hebben 
ontvangen (zie hierboven).  
 
De bijdrage van kerkelijke instellingen is in 2013 (€4104,-) hoger uitgevallen dan in 
2012 (€3617,-). Van de diaconie en de zendingscommissie van de Gereformeerde 
Kerk in Rijnsburg hebben we € 2750,- ontvangen en van de diaconie van de PKN in 
Culemborg € 1354,-. Naast de collectes voor de basisvoorzieningen is bij het 
kinderkerstfeest van 2012 ook gecollecteerd voor Jeevan Jyot (€309,44; 
overgemaakt in 2013).    
 
De inkomsten die we via vaste donateurs kregen is in 2013 (€9703,-) gedaald ten 
opzichte van 2012 (€10550,-). Onze donateurs hebben daarmee 46% van de 
inkomsten ingebracht (zie tabel 1 en figuur 1). 
 
De particuliere giften in 2013 bedroegen €625,-, een daling ten opzichte van 2012 
(€1156,-). De grootste bijdrage kwam van de familie Vrolijk (€ 500,-).  
 
In 2013 heeft de SJJN een totaalbedrag van € 21.191,05 overgemaakt naar India. 
Het eindsaldo in 2013 op de SJJN bankrekeningen is €7776,59. 
 
 
Tabel 1: Percentages van totale inkomsten van afgelopen 5 jaar naar herkomst 

                                        Jaar 
Herkomst 

2009 2010 2011 2012 2013 

Donateurs financieel adoptieplan 58,3 77,8 57,0 51,3 46,0 
Giften particulieren en bedrijven 19,0   3,0 33,4 30,1 3,0 
Giften kerkelijke instellingen 22,1  18,3 8,9 8,0 19,5 
Giften andere instellingen    13,9 30,4 
Overig (o.a. rente-inkomst) 0,6   1,0 0,8 1,0 1,2 

Totaal (percentages)     100     100 100     100     100 
Totaal (absoluut) in € 14240 12006 16209 18011 21078 

 
Door de eenvoudige bestuurlijke vorm en administratie betreffen de jaarlijkse 
uitgaven van de SJJN alleen operationele kosten van het secretariaat, kosten van de 
jaarlijkse nieuwsbrieven en verder de kosten van de directe overschrijvingen naar 
Dhandhuka. In totaal gaat het om een bedrag van € 309,-, wat neerkomt op slechts 
1,4 % van de totale uitgaven.  
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Figuur 1: Overzicht van giften (in €) in de afgelopen vijf jaar naar herkomst 
 

 
 
 


