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Onze stichting publiceert geen formeel jaarverslag dat voldoet aan de richtlijnen voor de 

Jaarverslaggeving. Wel publiceren we op de volgende pagina’s de volledige administratie en de 

daaruit afgeleide Staat van Baten en Lasten en Balans. 

Op de volgende pagina staat een totaaloverzicht vanaf de oprichting. 

Doelstelling bij de oprichting was het werven van in totaal € 50.000,- en daarin zijn we geslaagd 

(eind 2017: € 55.462,-). Dit is een in Nederland beheert kredietfonds. Het fonds staat op een 

bankrekening, er wordt niet belegd. 

Uit dit fonds is eind 2017 € 38.707,- overgemaakt aan India en daarmee zijn 38 studentes 

ondersteund. Het restant, € 15.524,- staat nog in Nederland op de bank en er zijn verder kleine 

bedragen besteed aan verplichte kostenposten als website, bankkosten, KvK, porto en reiskosten. 

Eind 2017 is ongeveer 26% afbetaald door de studentes. Tijdens een controlereis begin 2017 zijn 

stevige afspraken gemaakt met vele studentes, oud-studentes en de begeleidende zusters. 

Voorjaar 2017 zien we daarvan de resultaten al terug, in de vorm van toenemende 

aflossingsbetalingen.  

Verantwoordelijk voor onze activiteiten in India is Zuster Prudentia. Zij wordt sinds juli 2016 

bijgestaan door een geschikte assistente, Sr. Selvi, lerares in Avadi. Ze maakt tijd vrij om met de 

nodige regelmaat en intensiteit de contacten met de studentes te onderhouden. Ook de 

tussenkomst van zusters die als contactpersoon tussen Sr. Selvi en de studentes optreden, is daar 

behulpzaam bij. Driemaal per jaar wordt aan Nederland gerapporteerd. De rapportages bestaan uit 

een geschreven verslag van de contacten met de studentes, hun voortgang op gebieden als studie, 

werk, privé en hun aflossingen.  

Er zijn afspraken gemaakt die ertoe moeten leiden dat in 2017 een lokaal (Indiaas) alternatief 

opgestart wordt om fondsen te gaan werven. Daarbij worden ook succesvolle oud-studentes 

ingezet als ambassadrice van de Micro Kredieten. Dit lokale project wordt getrokken door vier 

counsellors uit het Generalate-team van de Mother General van de zusters Franciscanessen. Er is 

een folder gedrukt en vier zusters (waaronder Sr. Selvi) zijn op cursus Fondsenwerving gegaan. 

 

  



 

  



 

 

  



 


