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Introductie 
 
De Stichting Charity Fund Rijsholt is opgericht in 2011.  Het eerste operationele jaar van de 
stichting was 2012.  Dit document doet kort verslag over de werkzaamheden in 2020. 
Allereerst zullen de begunstigde projecten/doelen uiteengezet worden, gevolgd door een kort 
status overzicht per project/doel. 
 
 
Begunstigde projecten/doelen 2020 
 
In 2020 werden de volgende doelen/projecten/personen financieel gesteund: 
 
Organisatie/Doel Bedrag 2020 (in euro) 

Stichting Fusion Study Foundation 100.000 

Humanistisch Verbond 75.000 

Humanitas Noord (kinderkampen) 75.000 

Liliane Fonds (India Noord) 75.000 

IMC Weekendschool 75.000 

A.V. Jakimenko - 

Sem Pringpuangkeo Foundation  25.000 

MVF 75.000 

Rainbow Homes/Partnership 
Foundation 

75.000 

Stichting Sathiko Sath - 

Reserve 25.000 

Totaal 600.000 

 
  



 

Stichting Fusion Study Foundation 
 
Stichting Fusion Study Foundation is in 2005 opgericht met als doel het geven van bijdragen, ten 
titel van schenking of op basis van (renteloze) leningen aan personen en/of instelling met het doel 
die personen een opleiding te volgen tot bachelor of master of om bijdragen te geven aan 
instellingen of personen in Nederland en in het buitenland die anderen een kans geven een 
opleiding tot bachelor of master te volgen.  FSF is vooral werkzaam in India, in de staat Gujarat, in 
samenwerking met United Way of Baroda. 
Zoals overal stond ook het leven in India in het teken van COVID-19 maatregelen.  Scholen, 
Universiteiten en organisaties gingen in lockdown, en zo ook openbaar vervoer.  De selectie in 
2020 is via ZOOM gebeurd en er zijn 102 studenten geselecteerd (34 juniors, 68 seniors). 
Aan Stichting Fusion Study Foundation is vanaf 2017 tot en met 2021 100.000 euro per jaar 
toegezegd en de bijdrage voor 2021 is reeds uitgekeerd.  Verdere kengetallen en significante 
ontwikkelingen in het project zullen in de bestuursvergadering van Stichting Fusion Study 
Foundation besproken worden. 
 
 
Humanistisch Verbond 
 
In 2020 heeft het Humanistische Verbond 75.000 euro ontvangen.   Het Humanistisch verbond is 
vrij in de besteding van de bijdrage zolang het maar gebruikt wordt voor het uitdragen van het 
Humanistisch gedachtengoed en niet aan de reserves van de organisatie wordt toegevoegd. 
Het jaarverslag van het HV van 2020 is nog niet af, maar directeur Christa Compas heeft een 
verslagje over de belangrijkste activiteiten van 2020 gestuurd. 
Naar aanleiding van de sluiting van verpleeghuizen in verband met de eerste Corona golf (maart 
2020) is er door het Humanistisch verbond een manifest opgesteld met de titel “Isoleer het Virus, 
niet de Mensen”.  Het HV pleitte voor een oplossing waarin het medische veiligheidsmodel 
mensen niet van eenzaamheid laat sterven.   
Verdere aandachtpunten in 2020 waren de vrije toegang tot abortusklinieken, euthanasie bij 
vergevorderde dementie, en een actie tegen anti-homo verklaringen in het onderwijs.  Verder 
werd in het kader van vrijheid van geloof een bijdrage geleverd aan de nota “Vrij zijn om niet te 
geloven” die in de Tweede Kamer werd behandeld.  In deze nota geeft de Nederlandse overheid 
aan ook internationaal te willen opkomen voor rechten van hen die anders of niet geloven. 
Voor het eerst in 50 jaar werd een ledenaantal bereikt van meer dan 17.000 leden. 
Aan het Humanistisch Verbond is ook in 2021 nog 75.000 euro toegezegd.  De bijdrage voor 2021 
is eind januari overgeboekt en ontvangst bevestigd. 
 
 
Humanitas District Noord 
 
Aan Humanitas District Noord is in 2020 75.000 euro uitgekeerd.  Dit bedrag is geschonken met als 
specifiek doel besteding aan kinder- en jeugdvakantieweken, en speelgoed- en sinterklaasactie. 
In totaal biedt Humanitas jaarlijks met 25.000 vrijwilligers hulp aan meer dan 70.000 deelnemers in 
hun programma’s.  Deze programma’s zijn ingedeeld in de thema’s eenzaamheid, verlies, 
opvoeden, opgroeien, detentie en thuisadministratie.  Alle programma’s hebben de “Humanitas 
Waarden” als grondslag.  Deze zijn: 

• Samenleven op basis van gelijkwaardigheid 
• Regie behouden over je eigen leven 
• Verantwoordelijkheid nemen voor jezelf en voor een ander 



 

• Vraaggericht werken: kijken naar wat er leeft in de maatschappij en de activiteiten daarop 
aanpassen 

 
Een belangrijk onderdeel van het werk van Humanitas District Noord zijn de jaarlijkse 
kindervakantieweken.  Deze kindervakantieweken zijn er voor kinderen met een rugzakje, maar 
ook voor jonge mantelzorgers, en over het algemeen zijn de deelnemers tussen de 6 en 14 jaar.   
 
Vanwege Corona zijn de kindervakantieweken afgelast in 2020.  Met Humanitas is afgesproken dat 
ze de jaarlijkse bijdrage niet terug zouden storten maar zo veel mogelijk door zouden schuiven 
naar 2021.   
Om toch iets te doen voor de kinderen die het zo hard nodig hebben zijn op 13 locaties 
verschillende dagactiviteiten georganiseerd, op sommige plaatsen wekelijks.  Met dank aan veelal 
lokale donateurs (soms ook in natura) konden kinderen spelen in het bos, knutselen, klimmen, 
boogschieten, patat eten, een huifkartocht maken, een bezoek aan de zeehondencrèche brengen, 
aan de slag met de brandweer en meer.   Deze activiteiten bezorgden in totaal 255 kinderen heel 
leuke dagen.   Humanitas heeft een kort filmpje van deze dagen gemaakt, waarop goed te zien is 
hoeveel plezier de kinderen aan deze dagen beleefden: 
https://www.youtube.com/watch?v=CevnzCZR4tA 
Voor deze activiteiten is de schenking van SCFR niet aangesproken.  Er zijn wel kosten gemaakt ter 
voorbereiding van de vakantieweken, deze voorbereiding was al in gang gezet voordat Corona 
roet in het eten gooide.  De annuleringskosten van locaties, kosten van kindervakantie commissies 
en van hoofdleiding die de weken voorbereiden bedragen 10.135,78 euro, ten laste van het SCFR 
budget.  
De jaarlijkse speelgoedactie van Humanitas ging wel gewoon door.  In 18 afdelingen hebben 2341 
kinderen een cadeautje gekregen.  In 2018 waren dat er 2500 en in 2019 2354.   
De totale kosten voor de speelgoedactie waren 29.269 euro, waarvan 16.017 euro uit de bijdrage 
van SCFR is betaald. 
 
Speelgoedactie Aantal 

kinderen 
Totale 
kosten 

Bijdrage Charity 

Groningen 514 6.424 4.196 
Friesland 756 9.453 2.491 
Drenthe 1071 13.392 9.330 
Totaal 2341 29.269 16.017 
 
 
Van de SCFR bijdrage van 2019 was een bedrag over van 7.850 euro.  SCFR heeft gevraagd om dit 
niet terug te storten maar te kijken naar een nuttige besteding in het kader van jonge 
mantelzorgers en/of schuldhulpverlening.   Humanitas zou dit inzetten voor 
schuldhulpverlening in de regio’s Delfzijl/ Appingedam/Loppersum en Emmen/Borger-Odoorn. 
Deze beide regio’s behoren tot de minder welvarende gebieden van Nederland. 
Humanitas wil daar graag meer mensen ondersteunen bij het voorkomen van schulden en het 
verwerven van meer inkomsten.  In beide regio’s zijn momenteel ca 12 met name doe-vrijwilligers 
actief.   Deze vrijwilligers ondersteunen momenteel 25 tot 30 deelnemers per regio per jaar, zowel 
tijdelijk als meer structureel (veelal laaggeletterden of ouderen).  
In beide regio’s is het belangrijk dat er verder gebouwd wordt aan een stevige zelfstandig 
draaiende vrijwilligersgroep thuisadministratie met vrijwillige coördinatie en aan de uitbreiding 
van het aantal vrijwilligers.   Scholing en ondersteuning is daarbij belangrijk, mede omdat de 
vragen van deelnemers soms complex zijn. 



 

Binnen deze regio’s wou Humanitas extra inzetten op het bereiken van gezinnen met kinderen om 
meer mogelijkheden voor kinderen te creëren. 
Humanitas wil tevens meer jongeren bereiken, en dan vooral voordat ze moeilijk oplosbare of niet 
oplosbare schulden hebben.   Aangegeven werd dat de ervaring leert dat jongeren niet makkelijk 
om hulp vragen.  Vanwege Corona heeft de organisatie de handen momenteel vol hebben aan de 
huidige ondersteuning van deelnemers binnen de Corona regels.  Pas als er weer meer vrijheden 
komen en meer vrijwilligers zich veilig voelen in het contact met anderen, kan Humanitas zich in 
deze regio’s volop gaan richten op ouders met kinderen en op met name ook jongeren. 
 
Ook voor 2021 is aan Humanitas District Noord 75.00 euro per jaar toegekend.  De bijdrage voor 
2021 (ter besteding aan vakantieweken in 2022) is eind januari reeds overgemaakt en ontvangst 
van de fondsen is bevestigd. 
 
 
Lilliane Fonds (India Noord) 
 
Aan het Liliane Fonds is tot en met 2021 75.000 euro per jaar toegezegd.  In januari 2020 is de 
bijdrage voor 2020 overgemaakt.  In India Noord werkt het Liliane Fonds met verantwoordelijke 
strategische partner Jan Vikas Samiti (JVS).  JVS werkte in 2019 samen met 70 lokale 
partnerorganisaties en dit werd van 67 begin 2020 nog afgebouwd naar 66.  De begroting van JVS 
in 2020 (jaarplan februari 2020) was 665.988 euro.  Het werk wordt op een aantal thema’s 
toegespitst.  De thema’s zijn: 

• Onderwijs 
• Gezondheid 
• Werk en inkomen 
• Sociale inclusie 

Alle activiteiten binnen deze thema’s zijn gericht op de ontwikkeling van het kind en/of het 
toegankelijker maken van de omgeving.  De doelstelling voor 2020 was om directe kind hulp op 
het gebied van deze thema’s te bieden aan 6200 kinderen en jongeren met een handicap.  
Natuurlijk zijn niet alleen de kinderen en jongeren zelf geholpen door de interventies en steun van 
JVS, maar zijn er ook indirect begunstigden als ouders en verzorgers, leerkrachten, klasgenoten en 
overheidsmedewerkers.  Bij directe steun aan 6200 kinderen gaat het om indirecte steun aan nog 
eens 34000 mensen. 
De volgende begroting is door JVS aan het Liliane Fonds gepresenteerd in 2020: 
 

Activiteiten Bedrag 

Bedrag dat door de partnerorganisaties (PO’s)     wordt besteed aan        
directe kind hulp: 

sociale inclusie, onderwijs, gezondheidszorg en  werk & inkomen. 

€ 665.988 

Netwerken, communicatie en bewustwording € 18.480 

Capaciteitsontwikkeling van de 
partnerorganisaties 

€ 45.294 

Capaciteitsversterking JVS € 5.208 
Kantoorkosten JVS € 24.592 
Programma management 
(programmamedewerkers & sociaal werkers) 

€ 60.159 

Totaal € 819.721 



 

* Een ouderorganisatie is afgekort een DPO (Disabled People Organisatie), opgezet door de mensen met een 
handicap zelf maar vaak door hun ouders. De motivatie van deze DPO’s is zeer groot en hun kennis als 
ervaringsdeskundige is hoog. 

 
De onderwerpen in het jaarplan van JVS waren: 
 

- Vroege interventie en ontwikkelen van potentieel van mensen met een handicap 
staat hoog in het vaandel. JVS zal een workshop organiseren voor meer dan 
honderd revalidatie- en gezondheidsprofessionals om hun kennis op dat gebied 
te verhogen. 

- JVS kijkt naar mogelijkheden en niet naar onmogelijkheden. Ze willen 
talenten op o.a. muzikaal of vocaal gebied opsporen en een podium bieden. 

- JVS zal op staatsniveau een workshop organiseren om meer bekendheid te 
geven aan de rechten van mensen met een handicap. 

- Seksualiteit bij mensen met een handicap vormt voor velen nog een taboe. 
JVS zal een workshop organiseren over dit thema voor jongeren met een 
handicap en hun ouders/verzorgers. 

- De partnerorganisaties krijgen meer kennis en vaardigheden op het gebied van 
preventie, vroege opsporing en interventie. 

- Door een nationale conferentie zullen ‘best practices’ op gebied van 
handicap en ontwikkeling gedeeld worden. 

- Door deelname aan internationale workshops zal JVS een netwerk ontwikkelen 
met gelijkgestemde internationale organisaties voor lobby en 
belangenbehartiging. Als actief lid van LINC-Azië (een kennis uitwisseling groep) 
zal JVS activiteiten ontplooien om scholen toegankelijk te maken en te pleiten 
voor inclusief onderwijs. 

- JVS zal pleiten voor een wettelijke status van ouderorganisaties (DPO’s)* in Uttar 
Pradesh. 

- JVS wil een overkoepelend orgaan opzetten van DPO’s* en kinderen met een handicap. 
- JVS zal pleiten voor inclusief sporten. 
- JVS zal partnerorganisaties meer leren over het brede begrip ‘toegankelijkheid’. 
- Een campagne om kinderen met een handicap protheses en ortheses te 

verschaffen moet het voor hen makkelijker maken om naar school te gaan. Vaak 
ontberen zij deze protheses. 

- Verschaffen van inclusief en kwalitatief goed onderwijs op alle niveaus. Ook 
technisch en beroepsonderwijs vallen daaronder. 

- De campagne ‘Trek aan de Bel’ zal ook dit jaar door partnerorganisaties 
uitgevoerd worden om aandacht te vragen voor het recht van kinderen met een 
handicap op onderwijs. 

- Een seminar over wettelijke rechten van mensen met een handicap en slachtoffers 
van zuuraanvallen** zal er voor zorgen dat dit breder onder de aandacht komt van 
de bevolking. 

 
 

 

** Het gebeurt nogal eens dat de echtgenoot als straf het gezicht van de vrouw overgiet met zuur waardoor zware 
verminking ontstaat. Deze vrouwen (soms meisjes) hebben voor hun leven een handicap. 



In maart 2020 sloeg ook in India COVID-19 in alle hevigheid toe en ging India in 
lockdown. De scholen gingen dicht maar de CBR en Muscaan teams van JVS bleef 
bij de mensen thuis op bezoek gaan voor counseling, thuisonderwijs, therapie, het 
voorzien van medicijnen etc.  
In maart 2020 heeft JVS een extra bijdrage aangevraagd bij het Liliane Fonds om - 
zich houdend aan de doelstelling van het Liliane Fonds om hulp te verschaffen aan 
kinderen met een handicap en hun familie – met behulp van 57 partners in 13 
districten 54778 voedselpakketten te kunnen uitdelen. 
Elk pakket bevatte 5 kilo rijst, 5 kilo bloem, 2 kilo aardappelen, 1 kilo uien, 1,5 kilo 
daal/linzen, een halve liter kookolie, 1 kilo zout, twee stukken zeep, twee pakken 
biscuitjes, twee wasbare en herbruikbare maskers en een folder met voorlichting 
over het voorkomen van corona besmettingen en hygiëne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ook zijn er door JVS Webinars georganiseerd en is het project “Digital Reach” 
gestart, een project waarbij op afstand op afstand adviezen worden gegeven aan 
veldwerkers die op dat moment in de huissituatie contact hebben met een kind en 
de ouders. Door videobellen en instructiefilmpjes op internet, wordt op afstand 
een specialist geraadpleegd. Dat is over het algemeen een fysiotherapeut die in 
dienst is van JVS en vanuit Varanasi in heel Noord-India de consulten verzorgt.   
“Digital Reach”  maakt het mogelijk om sneller, effectiever en efficiënter 
ondersteuning te geven in de huidige tijd. 
 
Hierboven werd “Muscaan” al even genoemd.  Muscaan is een opleiding en 
dagbesteding centrum in Varanasi.  Dit centrum is in 2019 uitgebreid, met onder 
andere aangepaste sanitaire voorzieningen, twee trainingsruimtes, en een 
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huiskamer, alsmede twee slaapzalen voor jongeren die van ver komen. De 
doelstelling voor 2020 was om in Muscaan 300 kinderen en jongeren te helpen en 
500 ouders, ambtenaren, en medewerkers van andere hulporganisaties.  
Activiteiten binnen Muscaan zijn gericht op: 

• Vroeg signalering, behandeling en dagopvang van jonge kinderen tot 5 jaar 
• Onderwijs en training aan kinderen en jongeren (vanaf 5 jaar) 
• Bieden van vakopleiding ICT en horeca voor jongeren zodat ze een eigen 

inkomenspositie kunnen verwerven 
• Voorlichting en scholing van ouders, en zorgverleners met betrekking tot 

signalering, verzorging en ondersteuning van kinderen met een handicap 
• Bieden van fysiotherapie en medische zorg aan kinderen en jongeren met 

een handicap. 
 
 
IMC Weekendschool (Groningen) 
 
De missie van de weekendschool is dat “alle jongeren, van alle sociale klassen, en 
van alle schoolniveaus, zo worden opgeleid dat ze gemotiveerd hun plek kunnen 
innemen in de samenleving”.  Niet de leerstof maar de leerling en de motivatie van 
die leerling staan dus centraal.  Op 10 locaties in Nederland maken zo’n 1145 
leerlingen kennis met diverse beroepen in ongeveer 15 vakgebieden.  Dit wordt 
landelijk mogelijk gemaakt door zo’n 3500 gastdocenten. 
Deze leerlingen zijn in de leeftijd van 10-14 jaar.  Ze tekenen in voor een 
programma van drie jaar en ontvangen na 82 leszondagen een diploma.   
SCFR ondersteunt de IMC Weekendschool in Groningen met 75.000 euro per jaar 
(t/m 2021).  De bijdrage voor 2020 is in januari 2020 overgeboekt.  Door de 
schenkingen van de donoren kunnen de lessen voor de kinderen vrij van betaling 
blijven.   
In Groningen zijn er in het schooljaar 2020-2021 116 leerlingen.  Deze leerlingen 
komen uit de wijken De Hoogte, Vinkhuizen, Paddepoel, Selwerd, Tuinwijk, 
Lewenborg, Beijum en Corpus den Hoorn en van 10 scholen in die wijken: OBS de 
Pendinghe, OBS de Sterrensteen, RKBS Bisschop Bekker, Siebe Jan Boumaschool, 
CBS de Kleine Wereld (locatie Celebsstraat), CBS de Kleine Wereld (locatie 
Rosensteinlaan) , OBS de Beijumkorf, CBS de Tamarisk (Dalton), OBS Karrepad, OBS 
Borgmanschool.  Het programma is drie jarig, voor groepen 7, 8 en het 1e jaar van 
brugklas (middelbare school).  De weekendschool Groningen telt 325 alumni. 
Normaal gesproken, zonder Corona, heeft een gemiddeld Gronings schooljaar 15 
vakken, 81 lessen, 3,5 les per klas per week, 350 gastdocenten, 100 betrokken 
organisaties, 7.500 ontmoetingen en – zoals Mark de Vries (kwartiermaker van IMC 
Weekendschool Groningen) zegt – 12.000 uur inspiratie.  
De lessen worden gegeven door gastdocenten met diverse opleidingsniveaus die 
lokaal of regionaal werkzaam zijn in een bepaald vakgebied.  De gastdocenten 
gaven/geven invulling aan het volgende curriculum in 2020-2021: 

• Journalistiek, Natuurwetenschap, Geneeskunde, ICT, Voeding & Lifestyle en 
Beeldende Kunst voor jaar 1 

• Podiumkunsten, Geneeskunde, Eventmanagement, Nederlandkunde, 
Recht, Transport & Logistiek, Dier & Natuurstudies, en Masterclasses voor 
jaar 2 
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• Duurzaamheidskunde, Film, Ondernemen, Horeca, Masterclasses, en 
Alumni Study Event voor jaar 3 

• Masterclasses, studiekeuzes, bijles, stages en werk, terugkomdagen, 
vestigingsraad, alumni in de klas voor IMC Alumni Lokaal Groningen 

• Connecties, Ambassadeursopleiding, IMC Coach, Horizon. 
Sollicitatietrainingen, Challenge for Talent, (inter)nationale verkenning en 
uitwisselingen voor IMC Alumni Landelijk 

In de coronatijd zijn de lessen voor zover mogelijk met inachtneming van 
coronaregels door gegaan, in de lockdown periodes zijn de lessen zoveel mogelijk 
digitaal gegeven. 
Voor het succes van de IMC Weekendschool zijn de betrokkenheid van ouders en 
de betrokkenheid van alumni van groot belang.    
De ouders worden betrokken en krijgen binding met de IMC Weekendschool door 
huisbezoeken, uitnodigingen voor presentaties, optredens, open lessen en 
doordat ze worden gevraagd om mee te gaan als begeleider op excursies.  Zo 
kunnen ouders meegroeien in de ontwikkeling die hun kind doormaakt en zelf ook 
op plekken komen die anders misschien hoogdrempelig voor ze zouden zijn, zoals 
musea, theater, rechtbank etc.  Door de corona beperkingen werd dit bemoeilijkt, 
maar in de tijd van digitale lessen werk werd er een bezoek gebracht aan ouders 
om buiten op de stoep of tijdens een wandeling een gesprek te kunnen voeren en 
voeling te kunnen houden. 
Elke vestiging van de IMC Weekendschool, en dus ok Groningen, heeft een alumni 
netwerk.  Als de alumni ouder dan 16 zijn kunnen ze ook deelnemen aan het 
nationale en internationale programma voor alumni deelnemen.  Veel alumni 
geven gastlessen bij het vakgebied van hun studie.  
Naast de reguliere programma’s is in het schooljaar 2020-2021 ook gestart met IMC 
Basis in Groningen, waarbij kinderen in groep 7 en 8 onder schooltijd vergelijkbare 
lessen krijgen, en het programma zodoende geïntegreerd wordt. 
 
 
A.V. Jakimenko 
 
Anton krijgt al een aantal jaren geen financiële ondersteuning meer maar heeft 
nog een lening uitstaan bij SCFR van 11.900 euro.  Hij is ondertussen klaar met zijn 
master opleiding aan het conservatorium.  In februari 2020 heeft Anton 
aangegeven te willen beginnen met terug betalen (100 euro) per maand en de 
bankgegevens van SCFR zijn met hem gedeeld.  In maart 2020 werden er in 
Nederland dusdanige coronamaatregelen ingevoerd dat Anton zonder betaald 
werk kwam te zitten en afhankelijk werd van een TOZO uitkering van 1000 euro 
per maand.  Afbetalen is op dit moment dus onmogelijk voor hem. Hij krijgt af en 
toe uitnodigingen voor studio opnames, oefent 3 tot 4 uur per dag op klarinet en 
saxofoon en schrijft veel muziek om klaar te zijn voor optredens post-COVID.  In 
2020 is nog wel een EP van Anton verschenen; “And Further”   
https://open.spotify.com/album/3MkC7rxClIwari0r3KpydR?si=lRjFKAhcS9GsIHLmrs1HFQ 
 
Daarnaast heeft hij video opnames gemaakt met pianist Mike del Ferro 
https://www.youtube.com/watch?v=aiAXullxvZA&ab_channel=RedStoneProductions 
https://www.youtube.com/watch?v=nnuSzGcibBc&ab_channel=RedStoneProductions 
https://www.youtube.com/watch?v=pRJIgLQgOEo&ab_channel=RedStoneProductions 
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Sem Pringpuangkeo Foundation 
 
De Sem Pringpuangkeo Foundation in Thailand heeft in 2020 25.000 euro steun 
ontvangen van SCFR voor een partnership project in Noord Thailand ten behoeve 
van HIV/AIDS Orphans.  De Sem Pringpuangkeo Foundation is in 1995 opgericht, in 
naam van Dr. Sem Pringpueangkeo, voormalig Minister van Gezondheid in 
Thailand.  In 1995 werden de gevolgen van de aidsepidemie sterk zichtbaar, vooral 
aan het toenemende aantal aidswezen in het economisch achtergestelde noorden. 
In het HIV/aids Orphans Support Project worden kinderen geïdentificeerd die door 
de epidemie geïsoleerd zijn geraakt en worden ze in het “fosterprogramma” 
geholpen, dit om ze in school te houden en te beschermen.  Op deze manier moet 
de vicieuze cirkel van armoede, dakloosheid, drugsverslaving, misdaad en 
prostitutie verbroken worden.  De economische en sociale achterstand van deze 
kinderen moet opgeheven worden, en daarom worden de kinderen ook verder 
begeleid.  De belangrijkste doelen van de samenwerking zijn: 
Doelstellingen van de samenwerking zijn: 

• Het zekerstelling van het voltooien van scholing (retentie en afronden) van 
aids wezen. 

• Het verbeteren en versterken van psychosociale steun zodat deze 
aidswezen beter met hun situatie om kunnen gaan en uit hun 
achterstandssituatie kunnen komen.   

• Versterken van de economische positie op huishoudniveau (vocational 
training, agricultural training, etc.) 

• Capaciteitsopbouw van staf, vrijwilligers en HIV positieve mensen in de 
gemeenschap om kwalitatief hoogwaardige en holistische steun te kunnen 
bieden aan aids wezen. 

 
In 2020 (november 2019 tot oktober 2020) zijn 62 leerlingen (aidswezen) gesteund. 
 
De verdeling over de verschillende scholen is weergegeven in de volgende tabel. 
 
 

Educational Level No. of Students 

Secondary School 30 

Vocational School 7 

Higher Vocational School 5 

Nursing Assistant 1 

Bachelor’s Degree 19 

Total 62 
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Er zijn in 2020 in totaal 13 kinderen uit het gezamenlijke project afgestudeerd van 
universiteiten en technical colleges.  Van deze 13 studenten hebben 11 studenten 
al een baan en zijn er twee nog op zoek naar werk. 
Helaas waren er ook vier drop-outs die besloten hebben te gaan werken.  
Van 55 leerlingen is het GPA (grade point average) voldoende.  Zeven leerlingen 
haalden dat niet, daar is nu extra begeleiding voor ingezet. 
Vanwege de Corona maatregelen zijn er geen bijeenkomsten en terugkomdagen 
met de studenten geweest.   Er zijn wel “home and school visits” geweest.  Geen 
van de kinderen is besmet geraakt met Corona en alle kinderen hebben toegang 
gekregen tot e-learning. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Van de totale uitgaven werd in 2020 86% besteed aan de studiebeurzen, 9 % aan 
personeel en 3% aan psychosociale ondersteuning.  Het aandeel van het personeel 
is lager dan vorig jaar om dat de Foundation zelf de kosten voor het salaris en de 
sociale zekerheidspremies van de projectcoördinator voor rekening heeft 
genomen.   Nog steeds worden alle leerlingen maandelijks thuis bezocht worden.  
Zo wordt de voortgang op school en studie in de gaten gehouden maar ook dat de 
kinderen in de scholen en communities op hun plaats zijn.  Dit heeft over de jaren 
geresulteerd in betere relaties tussen de aids wezen en de communities waar ze 
wonen maar ook in een positiever beeld voor de toekomst. 
De bijdrage voor 2021 is reeds overgemaakt (eind 2020) en het projectplan 
ontvangen.   
Naast de reguliere onderwijs steun wordt er ook aandacht geschonken aan het 
leren van Engels, Japans en Chinees en staan er excursies gepland, oa naar musea 
en grote boerenbedrijven. 
De Sem Pringpuangkeo Foundation heeft sinds eind 2020 een nieuwe voorzitter 
en een nieuwe secretaris. 
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MVF 
 
Eind 2019 is aan MVF 75.000 euro overgemaakt voor implementatie in 2020, in het 
kader van het gezamenlijke project om meisjes tussen de 15 en 18 in school te 
houden of terug in school te krijgen.  Onderwijs is wereldwijd een barrière voor 
kind huwelijken, geweld tegen vrouwen en meisjes en armoede.   
Met het project wordt op dit moment gewerkt in 5 Mandals1 in drie districten.  In 
het district Ranga Reddy is dat Shankarpaly Mandal, in het district Vikarabad is het 
Vikarabad Mandal, en in het district Suryapet wordt gewerkt in drie mandals, 
Nuthankal, Maddirala en Athmakur.  In die mandals zijn in totaal 110 Panchayats2 
actief en wordt gewerkt in 83 nederzettingen (193 dorpen). 
In het projectgebied wordt gewerkt met adolescenten (meisjes en jongens), 
ouders Self Help Groups (SHGs), School Management Committees (SMCs), Child 
Rights Protection Forums, Panchayats, Village Organizations (Vos) en leerkrachten. 
 

S No District Mandals Panchayats Habitations 
1 Ranga Reddy Shankarpally 26 25 
2 Vikarabad Vikarabad 21 15 
3 Suryapet Nuthankal 17 14 
4 Suryapet Maddirala 16 7 
5 Suryapet Athmakur 30 22 
 Total 110 83 

 
In het project zijn door de meisjes zelf een aantal “Non Negotiables” opgesteld, 
uitgangspunten waarvan zij vinden dat er niet over te onderhandelen valt en 
waaraan voldaan moet worden. 
Deze zijn 

1. All girls must be in a full time school or any full time education stream until 
completion of 18 years.  

2. Girls and boys must enjoy equal opportunities to pursue education and 
build their capabilities.  

3. Presence in an education institution should be a pre-condition for building 
awareness on reproductive health care, sex education and life skills for both 
boys and girls. 

4. Arguments such as domestic work, distance to schools, lack of safety for 
girls, eve teasing, increase in dowry, sibling care, poverty, and pressure of 
marriage are mechanisms used to control girls’ bodily integrity and deny 
them education, choices, opportunities, mobility, autonomy, and are 
therefore unacceptable. 

5. The discourse on gender equality must be introduced into the school 
curriculum from Class 1 onwards.  

6. Youth clubs must be non-gendered, secular spaces where all members are 
equal, without distinctions of gender, caste, religion, disability or any other 
forms of discrimination.   

 
1 Mandal is een subdistrict, regio vallend onder een locale overheid 
2 Panchayat is vergelijkbaar met een dorpsraad en wordt geleid door een sarpanch 
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7. No girl should marry before attainment of 18 years of age. Child Marriage 
law must be amended to nullify marriage of all girls until 18 years of age.  

8. Even after attainment of 18 years, the girl’s decision and choice for her 
marriage is to be given full support. 

De doelstellingen voor de werkzaamheden in 2020 zijn begin 2020 als volgt 
gedefinieerd in het jaarlijkse werkplan: 

• Het benadrukken van de non-negotiables (hierboven) en activiteiten 
uitvoeren die bijdragen tot de realisatie daarvan 

• Het uitbreiden van de discussies omtrent gender violence, ongelijkheid, en 
onderwijs met zoveel mogelijk belanghebbenden 

• Het versterken van samenwerking met officiële instanties 
• Het faciliteren van bijeenkomsten voor meisjes en jongens, waar ze op een 

veilige en gelijkwaardige manier samen kunnen komen. 
 
Een van de speerpunten is het versterken van de “kishori balika sangam” (KBS) in 
alle 193 dorpen waar het project gerund wordt.  De KBS’ zijn groepen van 
adolescente meisjes die training krijgen met betrekking tot hun rechten, de wetten 
die er zijn om ze te beschermen, onderwijs, kinderarbeid en kind huwelijken.  De 
KBS biedt een platform voor gezamenlijke actie en onderlinge steun. 
MVF rapporteert twee keer per jaar, een keer over de periode januari tot en met 
juni en een keer over de periode juli tot en met december.  Daarnaast is er regulier 
overleg met ZOOM.  Normaliter is er minimaal twee keer per jaar een bezoek, 
zowel aan het MVF kantoor als aan “het veld”.  Die bezoeken zijn gezien de huidige 
reisbeperkingen niet mogelijk. 
In 2020 begon het project voortvarend met trainingen en een vol programma voor 
het jaar, het zou een jaar van consolideren worden. 
In februari 2020 was er een training voor de “Education Department” in Suryapet, 
voor 52 leerkrachten over “Empowerment of the Girl Child”.  Dit was een pilot 
project van de staat Telangana waarbij de medewerkers van MVF gevraagd werd 
om op basis van de ervaringen in het project een bijdrage te leveren, en over te 
dragen hoe de positie van meisjes verbeterd kan worden, wat voor activiteiten 
daar toe bij dragen. 
In februari en maart zijn er ook nog trainingen gegeven aan School Management 
Committees en het Child Rights Protection Forum.  Een aantal zgn. exposure visits 
tussen KBS hebben plaatsgevonden voor kennisuitwisseling en het opbouwen van 
capaciteit.  De diverse KBS’ zijn nu meer geaccepteerd in de dorpen en de 
Sarpanch en Panchayats zijn bereid om de meisjes meer te steunen.  Een aantal 
dorpsraden hebben deelgenomen aan KBS meetings: 
 

Mandal Gram Panchayats 
Shankarpally 7 
Vikarabad 12 
Atmakur 21 
Nutankal 13 
Maddirala 6 
Total 59 
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Het aantal KBS meetings dat gehouden is voor de lockdown, die eind maart in 
ging, is als volgt: 

Mandal Meetings  No. of Girls 
Shankarpally 24 378 
Vikarabad 38 564 
Atmakur  178 2078 
Nutankal  77 803 
Maddirala 76 758 
Total 393 4581 

 
Aangezien veel meisjes vanwege de lockdown en besmettingsgevaar niet naar de 
KBS meetings kunnen zijn er een aantal KBS WhatsApp groepen gemaakt: 
 

Mandal Clusters Villages 
coverd 

Girls 

Atmakur 4 28 105 
Maddirala 1 7 29 
Nutankal 2 14 42 
Shankarpally 4 25 164 
Vikarabad  3 29 83 
Total 14 103 423 

 
Het is belangrijk om te benadrukken dat in het projectgebied alle kinderen 
gevolgd worden, en dat er dus snel ingegrepen kan worden als een meisje lang 
weg is van school of ergens mee zit.  Dit is zeker ook belangrijk in het tegengaan 
van kind huwelijken en kinderarbeid en het stimuleren van doorleren.  Elke dag 
wordt hier tijd in gestoken, en het gaat dan bijvoorbeeld alleen al om 8000 
kinderen in de leeftijdsgroep 6 tot 18.   Deze tracking wordt niet gedaan voor 
statistieken, het gaat niet om de aantallen maar om de kinderen zelf.  Het gaat om 
het uitgangspunt dat elk kind belangrijk, het zijn geen nummers, het zijn levens.  
In de laatste week van maart 2020 ging heel India in lockdown, scholen gingen 
daarmee ook dicht.  Alle kinderen kwamen thuis te zitten, en examens werden 
uitgesteld.  Doordat de scholen dicht waren en de hostels ook – kinderen in 
Telangana gaan vaak naar een overheidsschool waar ze ook wonen – werden de 
kinderen aan het werk gezet in het veld en werden er meer kind huwelijken 
gepland.   
Ondanks alle beperkingen zijn er toch 55 huwelijken tegen gehouden. 
MVF staf heeft veel counseling werkzaamheden verricht om te zorgen dat bijna alle 
kinderen (meisjes en jongens) die in het examen jaar zaten wel examen deden.   
MVF organizers hielden nauw contact met alle adolescenten en hun ouders in het 
project gebied (bezoeken, WhatsApp) en zorgden dat meisjes toegang kregen tot 
smartphones zodat ze lessen konden blijven volgen. Net als in andere projecten is 
ook MVF overgegaan tot het bieden van noodhulp en het zorgen dat mensen 
konden overleven, eten hadden.  Een van de MVF organizers, een dame genaamd 
Lalita, kwam er achter dat 3600 mensen in het projectgebied geen rantsoenen 
hadden ontvangen en heeft met succes actie ondernomen via district collector en 
media om dat te veranderen. 
Het volgen van online-onderwijs is niet altijd even makkelijk in India en hoe langer 
de lockdown duurde hoe groter de uitdaging was.  De MVF organizers hebben 108 
smartphones geregeld (21 in Atmakur, 31 in Maddirala, 46 in Nutankal, 5 in 
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Shankarpally en 5 in Vikarabad) die kinderen gezamenlijk konden gebruiken om 
lessen te volgen.  Ook is er gezorgd dat in Atmakur, Maddirala en Nutankal er voor 
groepjes kinderen toegang tot in totaal 165 tv’s kwam bij buren zodat ze de lessen 
die via tv uitgezonden werden konden volgen. 
Veel kinderen die examen hadden gedaan (10th en 12th standard) wouden niet 
doorleren vanwege de Corona pandemie.  Na inzet van lokale vrijwilligers, en 
organizers en met steun van de mensen van Childline, zijn uiteindelijk 1161 van de 
1211 jongens die 10th standard hadden gedaan doorgestroomd en 1092 van de 
1161 meisjes ook.  
Er is in de Corona tijd veel contact gehouden met de kinderen en hun ouders 
waardoor de uitval en terugval beperkt is gebleven.  Met de opening van de 
scholen in Telangana gingen ongeveer 60 tot 70 % van de kinderen terug naar 
school, behalve in ins projectgebied, daar was het 98%.  Nu het project een aantal 
jaren loopt blijkt er dus een duidelijke omslag te zijn ten gunste van het 
voortzetten van onderwijs.  Er wordt door MVF en SCFR samen gewerkt aan een 
boek om de methodieken en ervaringen vast te leggen, en in een theoretisch 
raamwerk te zetten, zodat de manier van werken overdraagbaar wordt en 
eventueel opgeschaald kan worden.  
 
 
Rainbow Homes/Partnership Foundation 
 
Rainbow Homes/Partnership Foundation heeft ten doel straatmeisjes op te vangen 
en ervoor te zorgen dat ze (bij voorkeur regulier) onderwijs krijgen, en deze 
kwetsbare kinderen een veilige en gelukkige jeugd te bieden, voor zover mogelijk.  
Speerpunten zijn daarbij bescherming, gezondheidszorg, voeding, onderwijs en 
toekomstperspectief.   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Er zijn 31 homes in 10 steden die onderdak bieden aan 2610 meisjes.  Daarnaast 
zijn er in India nu ook homes naar het Rainbow Home Model die niet direct door 
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Rainbow Foundation India gerund worden maar door derden.  In totaal zijn dat nu 
21 homes in 7 steden, voor 1101 kinderen (jongens en meisjes).  Daarnaast is er een 
groep van 7000 alumni. 
Kinderen verblijven op vrijwillige basis in de Rainbow Homes, de homes zijn “non-
custodial”; wat betekent dat ouders en/of voogden ook de wettelijke voogdij 
behouden als de kinderen in de homes zijn.    
Eind 2019 heeft SCFR 75.000 euro overgemaakt aan Partnership Foundation voor 
de financiële ondersteuning van drie Rainbow Homes in India in 2020, twee in 
Patna in de arme staat Bihar, en een in Delhi.  
Kilkari Rainbow Home in Delhi biedt momenteel onderdak aan 118 meisjes in de 
leeftijd van 6 tot 18.  Dit is een gemiddelde omdat de overheid ook van tijd tot tijd 
kinderen onderbrengt in Kilkari voor korte termijn opvang.   Het home biedt niet 
alleen een veilige leefomgeving maar bewaakt ook sterk de rechten van de 
kinderen onder de “Right to Education Act”, het recht op onderwijs ongeacht 
achtergrond, en alle kinderen zijn dus ingeschreven op school.  Alle scholen in 
Delhi waren het grootste deel van 2020, maart tot November, gesloten.  In Kilkari is 
een asymptomatische Corona besmetting geweest, en het meisje in kwestie is 17 
dagen in isolatie geplaatst.  Het zo normaal mogelijk draaiende houden van het 
home was een hele uitdaging.  Kinderen mochten in 2020 niet op verlof naar hun 
ouders.  Belangrijkste aandachtspunten bleven onderwijs (academisch en non-
academisch), voeding en gezondheid.  Al het reguliere onderwijs in 2020, na maart, 
vond online plaats, de bijlessen en remedial teaching ook.  De bridgecourse, voor 
ongeveer 20 kinderen, werd wel gewoon in het home gegeven.  Alle meisjes die 
10th standard examen hebben gedaan zijn geslaagd, drie zelfs met hele hoge 
cijfers. 
In Khilkhilahat Rainbow Home in Patna zitten 97 meisjes.  Twee daarvan zijn op het 
ogenblik ondergebracht bij Disha Counseling Center, vanwege 
verslavingsproblemen.  Er zijn in Khilkhilahat geen COVID-19 besmettingen 
geweest.   In dit home gaan 6 meisjes naar de bridgecourse, 86 meisjes krijgen 
aanvullend onderwijs, 16 meisjes volgen online computerlessen.  Vijf meisjes zijn 
geslaagd voor hun 10th standard examen en leren door.  
In het Gharaunda Home in Patna zitten momenteel 62 meisjes, zeven daarvan 
volgen de bridgecourse, de rest volgt regulier onderwijs.  Het reguliere onderwijs 
vond in 2020 ook in Patna vooral online plaats, via internet en TV.  Drie meisjes zijn 
geslaagd voor het 10th standard examen en leren door.  
Ook voor de Rainbow Homes heeft de Corona epidemie en de lockdown grote 
impact.  In een aantal staten werden kinderen verplicht naar hun ouders te gaan 
tijdens de lockdown, ook al woonden die ouders op straat.  In totaal zijn “slechts” 
46 kinderen besmet geweest met het Corona virus, en 6 stafleden.  Allen zijn weer 
opgeknapt.  Veel ouders raakten hun inkomen kwijt en Rainbow Homes hebben de 
ouders geholpen met o.a. voedselvoorziening.  Het feit dat de scholen nog steeds 
niet of nauwelijks open zijn blijft een uitdaging, alsmede de daarvoor benodigde 
digitalisering. 
Waar eigenlijk de laatste jaren veel van de fondsen voor de Rainbow Homes lokaal 
geworven werden (in boekjaar 2019-2020 zelfs 62%) zijn de financiën in India 
afgelopen jaar onder druk komen te staan.  De uitgaven waren hoger vanwege 
Corona, en de inkomsten lager aangezien grote lokale bedrijven minder CSR 
gelden hadden vanwege de economische impact van de lockdown.   Partnership 
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Foundation heeft een extra bijdrage geleverd aan Rainbow Foundation India om 
die uitdagingen aan te kunnen, hetgeen mogelijk was door jaren van conservatief 
financieel beleid.   
In de lockdown periode zijn geen nieuwe meisjes toegelaten in de homes, wel zijn 
een aantal meisjes die al in “groupliving” woonden tijdelijk teruggekomen naar de 
homes.  Financiële en emotionele steun en zekerheid speelden hierbij een 
belangrijke rol. 
SCFR heeft in januari 2020 nog workshops kunnen geven in India voor de Rainbow 
Homes (Hyderabad) en alle later geplande workshops (april en mei) moesten 
helaas gecanceld worden.  Ook de training of trainers om staf en/of lokale 
vrijwilligers op te leiden om de workshops te geven heeft vanwege 
reisbeperkingen geen doorgang kunnen vinden.  Er zal in 2021 een manier gezocht 
worden om dit allemaal online te doen.  
 
 
Overig 
 
Stichting Satikho Sath 
 
Tijdens de bestuursvergadering van maart 2016 is besloten om eenmalig 15.600 
euro te schenken aan Stichting Sathiko Sath, voor de volledige opleiding (en kost 
en inwoning) van één kind.   
Dat is Umakanti Kaltang geworden, een meisje dat in 2016 in de 
eerste klas is begonnen.   
Ook Nepal is in 2020 in lockdown gegaan, en scholen gaan nu 
pas langzaamaan open.  Alle kinderen moesten naar huis en 
konden helaas niet langer intern blijven.   Umakanti had een 
rapport met allemaal A’s in april 2020 maar is nu helaas nog niet 
terug op school.  
 
 
Maandverband Project/Aakar 
 
Op 6 april 2020 zou SCFR een afspraak hebben met een leverancier van 
maandverbandproductie-units in Mumbai en rond die tijd ook weer met Aakar.  
Helaas, vanwege de reisbeperkingen in verband met Corona konden deze 
afspraken niet doorgaan.   In 2021 zal dit wel weer opgepakt worden en als de 
situatie in India verbeterd worden zal in overleg gegaan worden met Rainbow 
Homes om te kijken of er bij een van de homes een unit ingericht kan worden, 
aangezien het een product betreft dat in alle homes nodig is, en daarnaast 
inkomen zou kunnen genereren voor meisjes die niet door kunnen leren.   Een 
eerste gesprek hierover is in januari al gevoerd met Anuradha, directeur van de 
overkoepelende Rainbow Homes organisatie RFI. 


