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I. STICHTING PLANET HOPE 
 
Achtergrond 
Sinds 2009 zetten wij ons samen met verschillende partners en vrijwilligers in voor mensen die behoren 
tot families van de laagste sociale klasse veelal Dalits (kastenlozen). Zij komen oorspronkelijk uit arme 
gebieden en vertrokken naar de stad in de hoop een beter bestaan op te bouwen De gezinnen werken 
in de steengroeven rond Bangalore, als huisbedienden in Gulbarga, in de treinstations of bedelen langs 
de drukke verkeersaders en winkelstraten. In Bangalore worden een aantal steengroeven gesloten, 
families zoeken ander werk bij constructieprojecten of belanden bij de begraafplaatsen die zij verzorgen. 
Daar wonen en werken ze.  

 

    
   De vader van Kala werkt in de steengroeven van s’ ochtends 5 uur totdat het donker wordt.   
  

Velen zijn al op jonge leeftijd aan het werk en gaan niet naar school. Deze kinderen leven in vrijwel 
uitzichtloze omstandigheden: gevangen in een spiraal van schrijnende armoede achtergestelde sociale 
afkomst, medische verwaarlozing, verscheurde gezinssituaties en kinderarbeid. Doordat zij moeten 
meehelpen in het huishouden, of zelfs op hun jonge leeftijd moeten zorgen voor inkomen voor het gezin, 
is naar school gaan en voortgezet onderwijs voor hen niet of nauwelijks weggelegd. Velen blijven op 
latere leeftijd werkeloos door een gebrek aan opleiding, basiskennis en praktische vaardigheden. Er zijn 
veel kinderen die begeleiding krijgen of worden opgevangen door lokale NGO’s en van daaruit naar 
school gaan. 
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Sinds 2009 zet Stichting Planet Hope voor deze kinderen. Samen met onze Indiase partners doen we 
dit door deze kinderen te stimuleren hun talenten te benutten en zo een volwaardige plaats in de 
maatschappij te veroveren. Samen met partners zetten we in op: 

• Empowerment van meisjes 

• Bieden van gerichte hulp en persoonlijke begeleiding. 

• Drempel naar onderwijs verlagen en het aanbieden van concrete educatieve mogelijkheden.  

• Begeleiding naar banen in een veilige werkomgeving. 

• Train de trainer programma’s initiëren zodat kennis en vaardigheden lokaal worden geborgd. 

Missie 
Onze missie is het stimuleren van empowerment, het ontwikkelen van (beroeps)onderwijs in India dat 
ook voor studenten van lagere sociale klasse toegankelijk is en voldoet aan de actuele eisen van de 
arbeidsmarkt. Het is onze wens studenten op te leiden tot vakmensen met praktijkervaring voor een 
beroep met goede perspectieven op de arbeidsmarkt. De ontwikkeling van cognitieve talenten, maar 
ook van ondernemende en praktische talenten zijn hierbij de onderwijsdoelen. Onderwijs wordt altijd 
gegeven in praktijkgerichte onderwijslocaties.  

 
Life skills 
Jongeren op wie wij ons richten komen uit achterstandsituaties en hebben vaak te maken gehad met 
verwaarlozing, misbruik en discriminatie. Met een gebrek aan zelfkennis en een enorm laag zelfbeeld 
als gevolg. Zij kunnen zich daardoor niet goed presenteren en hebben moeite met het aangaan van 
relaties met anderen; competenties die van belang zijn om zich te ontwikkelen tot zelfredzame 
volwassenen en bij het vinden van een baan. Naast de cognitieve en praktische skills wordt tijdens de 
onderwijsprogramma’s daarom speciaal aandacht besteed aan het ontwikkelen van zelfvertrouwen, 
persoonlijke en sociale competenties. In scholen, voor kinderen uit kinderhuizen en jongeren die bij hun 
ouders wonen organiseren we workshops en trainingen gericht op de versterking van eigenwaarde en 
empowerment. In de zomervakanties verzorgen we voor hen leuke en leerzame activiteiten die 
aansluiten bij deze trainingen zodat de kinderen zich hier verder in kunnen ontwikkelen. Voor de oudere 
kinderen die hun hogere opleiding afronden geven we aparte sollicitatietrainingen met praktische 
oefeningen. 

 
Verbinding met het bedrijfsleven, toekomstige werkgevers 
Bedrijven, organisaties en arbeidsmarkt zijn in India sterk in ontwikkeling.                                      
De beroepsopleidingen moeten voldoen aan de actuele behoefte van de arbeidsmarkt. Dit lukt alleen 
als we intensief contact hebben met bedrijven en andere toekomstige werkgevers van onze studenten. 
Hen betrekken bij de ontwikkeling van curricula, opleidingsprogramma’s én praktijkstages, is dan ook 
het uitgangspunt. Het is ons streven dat zoveel mogelijk studenten de opleiding succesvol afronden met 
het behalen van een diploma of certificaat.  

 
Duurzaamheid 
De beroepsopleidingen zullen een duurzaam karakter hebben. Niet alleen door kansarme jongeren 
gratis onderwijs te bieden en hun toekomstperspectief te vergroten, maar ook door (deels) betalende 
studenten toe te laten. Deze aanpak moet ervoor zorgen dat onze initiatieven op den duur zelfstandig 
kunnen functioneren, zonder of met beperkte externe financiering door Nederlandse 
ontwikkelingsfondsen. Door de vakschool als internationale opleiding te positioneren met goed 
gekwalificeerde docenten en een kwalitatief uitstekend onderwijsaanbod, willen wij uit deze doelgroep 
studenten werven die het schoolgeld (deels) zelf betalen en daarmee mede een duurzame exploitatie 
van de school zeker stellen. Aan de opleidingen koppelen we bedrijven als stage/werkplaats en bron 
van inkomsten, zoals een café en in de toekomst een guesthouse. 
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ONZE PARTNERS 
 
Een team van Indiase en Nederlandse (vrijwillige)professionals ontwerpt, implementeert en evalueert 
samen het onderwijsprogramma en de beroepsopleidingen. Ook dragen zij bij aan het empowerment 
programma. Via train-de-trainer programma’s wordt kennis overgedragen en goed geborgd. 

 
 

Sinds dit jaar is Basisschool de Klinkert in Oudenbosch onze samenwerkingspartner. 
De Klinkert stelt de onderwijsmethode Egels en begrijpend lezen beschikbaar zodat kinderen met een 
leerachterstand deze in kunnen halen. Marianne Dekkers traint Indiase leerkrachten en studenten die 
de opleiding tot docent volgen. Zo leren zij op een interactieve wijze les te geven en diverse 
onderwijsmaterialen toe te passen. Na afronding van de train- de trainer cursus ontvangen zij een 
certificaat en wordt via face-time contact gehouden. De leerprestaties van de scholieren worden 
jaarlijks gemonitord. Het doel is dat de leerlingen dankzij een goede basis van de Engelse taal en 
begrijpende leesvaardigheden goede aansluiting vinden bij het regulier onderwijs en vervolg 
(beroeps)opleidingen. 
 

Sinds 2014 is het ROC Mondriaan onze onderwijspartner en nauw betrokken bij 
onze beroepsopleidingen. Hierdoor is kwalitatief goed onderwijs geborgd. In een intentieverklaring is 
vastgelegd dat ROC Mondriaan: 

-  Adviseert bij het opstellen van het onderwijsprogramma waarbij de wensen van de 
toekomstige werkgevers medebepalend zijn;  

- Indiase leerkrachten in Nederland traint en ter plekke het Indiase team coacht; 
- Het netwerk activeert voor het stageprogramma en voor baanbemiddeling van 

afgestudeerden; 
- Samen met ons en het Indiase team de kwaliteit van het onderwijs jaarlijks evalueert en 

aanwezig is bij het afnemen van de examens. 
- ROC Mondriaan certificaten uitreikt aan afgestudeerde studenten wat voor hen zeer 

aantrekkelijk is.  

 

Planet Hope werkt in India ook samen met ECHO: Empowerment of Children and 

Human Rights Organisation. En dat is ook precies wat deze non-gouvernementele organisatie doet.  
                                                                                                                                                                

BIRDS - HEAL is een Indiase educatieve ontwikkelingsorganisatie gestart in het jaar 2001 die zich 
inzet om de sociaal-economische positie van de minderbedeelden in India te versterken. Dit doen zij 
via programma’s op hun basis- en middelbare scholen en kinderhuizen in Bangalore en Gulbarga 
(tribalgebied). Sinds 2017 hebben wij een MOU met deze Indiase NGO. 

    De Women Economic Forum (WEF) is een Indiase NGO met een philantropische visie 
en collaboratieve spirit. Het WEF biedt programma’s en workshops en verbind vrouwen uit meer dan 
150 landen voor empowerment, entrepeneurship en leiderschap. Het is een beweging voor Gender 
gelijkheid.  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=02g3eqDR5TSg9M&tbnid=qWIevAe2DOm9gM:&ved=0CAUQjRw&url=http://members.upc.nl/m.welker/Werk/Mondriaan_2008.htm&ei=l2E9U5TVHoaWO7rfgegJ&bvm=bv.63934634,d.ZWU&psig=AFQjCNHjmKLo9eHYA2SLcV6fZzecacYn9A&ust=1396617888321911
https://www.wef.org.in/
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II. MEISJES EMPOWERMENT 

In India hebben vele meisjes te maken met discriminatie. De positie van meisjes en vrouwen is 
ondergeschikt aan die van jongens en mannen. Ze worden achtergesteld, moeten op jonge leeftijd 
werken, trouwen en krijgen niet de kans voortgezet- of beroepsonderwijs te volgen. En dat is nu juist 
zo kwalijk. Want hierdoor kunnen zij later niet zelf een salaris verdienen en zich ontwikkelen tot 
krachtige vrouwen. Zonder inkomen en zelfstandigheid zijn de meisjes kwetsbaar en kunnen zij 
uitgebuit worden en zelfs te maken krijgen met geweld. Dankzij onderwijs en een goede baan kunnen 
meisjes zich ontplooien en opgroeien tot sterke vrouwen die beter voor zichzelf en hun familie zorgen. 
Om discriminatie het hoofd te kunnen bieden moeten meisjes meer weerbaar en zelfbewust worden. 
Wij geven empowerment trainingen die gericht zijn op het verstevigen van de eigenwaarde en 
weerbaarheid.  

 
DOEL 
Wij werken aan empowerment en vinden het belangrijk dat adolescente meisjes de kans krijgen hun 
eigenwaarde en weerbaarheid te verstevigen en voortgezet/beroepsonderwijs te volgen. Bij het 
opzetten van onze praktijkopleidingen hebben wij speciaal aandacht voor het werven van meisjes en 
streven een verdeling van minimaal 50%-50% na.  
Ter stimulering van het emancipatieproces van de meisjes hebben wij een programma ontwikkeld 
bestaande uit wisselende activiteiten, trainingen en workshops. Deels met dezelfde meisjes omdat 
empowerment een bewustwordingsproces is dat oefening en tijd nodig heeft. Bovendien willen we 
ouders, familie en gemeenschap zoveel mogelijk bij dit proces betrekken zodat een meisje gesteund 
en gedragen wordt in haar ontwikkeling. Dit is zeer belangrijk.  
 
 
RESULTATEN                                                                                                                                        
 
HAPPY HOME 
Voor de oudere meiden die niet thuis kunnen wonen hebben wij meisjeshuis Happy Home opgericht. 
Het is een zelfstandige woning op het terrein van een zustercongregatie. 10 meisjes wonen met elkaar 
samen en leren zelfstandig het huishouden te doen, koken etc. Ze krijgen maandelijks een budget, 
maken zelf een begroting, doen de boodschappen en betalen de rekeningen. Met elkaar hebben ze 
regels opgesteld waaraan iedereen zich moet houden. Als er problemen zijn dan proberen ze deze 
eerst zelf op te lossen. De zusters zijn op afstand aanwezig. Op hen kan altijd een beroep worden 
gedaan.  
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Het gehele jaar is er gericht aandacht voor empowerment. Niet alleen voor de meiden die daar wonen 
maar ook voor hun broertjes zusjes, ouders en andere familieleden. Empowerment heeft meer kans 
van slagen als de familie en gemeenschap daarbij betrokken worden. De meisjes worden bij hun 
dagelijkse werkzaamheden, onderwijs en werk gestimuleerd bepaalde situaties met elkaar te 
bespreken en op te lossen. Met praktische opdrachten en activiteiten wordt gewerkt aan het 
verstevigen van de eigenwaarde, weerbaarheid en het zelfvertrouwen om uitdagingen en kansen aan 
te gaan. Regelmatig zijn bijeenkomsten en gesprekken met ouders, familieleden. Hetgeen dat de 
meiden leren proberen zij ook over te dragen aan buurtgenoten in de omgeving van het ouderlijk huis. 
Bijvoorbeeld door het uitbrengen van een eigen magazine waarin thema’s als de moeilijkheden en 
misstanden die meisjes moeten overwinnen in de samenleving. Ook het opvoeren van een toneelstuk 
is een goed bezochte bijeenkomst en leidt tot bewustwording en gesprek.  

ONDERSTEUNING VOOR THUISWONENDE KINDEREN                                                                                              
Sichting Planet Hope steunt ook 20 kinderen die thuis bij hun ouders wonen. Onderwijs, kleding en 
dokterskosten worden betaald en indien nodig krijgt het gezin andere ondersteuning. Er is regelmatig 
contact met de ouders.  

Ook wordt voorzien in examentraining, Engelse les en huiswerkbegeleiding voor de kinderen die in 
sloppenwijk de buurt van Happy home wonen. De kinderen kunnen na school bij Happy Home komen 
en krijgen daar huiswerkbegeleiding van de zusters en medewerkers van onze stichting. De meisjes 
doen mee met de empowerment trainingen en workshops. Ook worden ouders hierbij uitgenodigd.  

                                                                
Keerthana en Sakthi Saravana wonen in de steengroeven en gaan naar school.                                                                                       
Dankzij de steun van onze sponsorouders kunnen zij bij hun moeder wonen die in de steengroeve werkt. 
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WORKHOPS EMPOWERMENT: WOMEN ECONOMIC FORUM (WEF)           

Stichting Planet Hope en WEF zetten zich in voor empowerment en de ontwikkeling van vrouwen in 
economisch opzicht. Onze meiden doen mee aan de workshops, delen hun levensverhalen en 
dromen, ontmoeten meiden en vrouwen van verschillende komaf, uit India en andere landen. Zo 
hebben ze de kans een netwerk op te bouwen dat goed van pas kan komen ook in de toekomst. 
Deelname aan de workshops draagt bij aan de ontwikkeling van kennis op de verschillende 
onderdelen. Maar even zo belangrijk is dat de meiden leren mee te doen aan een discussie, 
netwerken (ook met mensen die behoren tot de hogere sociale klasse), ervaren dat hun mening ertoe 
doet en serieus genomen wordt etc. 

 

  
Pooja spreekt over meisjesrechten vanuit haar eigen ervaring en haar moeder die haar heldin is. 
 
 

         
Kavya vertelt over haar leven als peuter in de steengroeven en nu studerend voor stewardess. 
Mrs, Harbeen Arora oprichster van WEF nodigde haar uit op het podium.  
 
 

 
22 meiden deden mee aan het weekprogramma en workshops van de Women Economic Forum in 
mei 2018. Thema’s workshops:    

o How to create a strong relationship with your children 
o Education of women leads to community development and innovations 
o Social change strong marriage in the 21st century 
o Developing attitudes & behaviours for success 
o Stigma the biggest barrier in attaining menstrual hygiene and empowerment of adolescent 

girls and women in India 
o Emancipate yourself from good enough, empower the You that drives passion and 

innovation 
o How women can create value for themselves  
o Women entrepeneurship 
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Het programma en workshops van de Women Economic Forum (augustus 2018).                                 
34 meiden participeerden in de workshops met de thema’s:                                                                                                                                                                                        

o Economic Independence Leading to Women empowerment 
o Women’s rights- Do we know it all? 
o Gender equality  
o Creating a powerful self-identity 
o Women safety & self defense 
o Closing the gender gap 
o How to deal with emotional grief 
o Economic Independence Leading to Women empowerment 

                  

                                    Empowerment discussie tussen en met verschillende generaties.                                                                                                         

         

TONEELSTUK: INDIA IS DECLARED AS A DANGEROUS PLACE FOR WOMAN                                                         
Er is een toneelstuk geschreven en gespeeld door jongens en meisjes van de Saint Mary’s school 
over sexueel misbruik van meisjes en onveiligheid van meisjes en vrouwen in het publieke domein. Er 
zijn voorstellingen gegeven voor leeftijdsgenoten, ouders en familieleden. Naar aanleiding van het 
toneelstuk zijn gesprekken gevoerd over dit thema met tieners in de leeftijd van 8 tot 16 jaar oud.  

                                                            
                                                                                                                                                                
Ook tijdens de viering van Independence Day is het toneelstuk uitgevoerd en is zo aandacht gevraagd 
voor de veiligheid van meisjes en vrouwen op deze feestelijke dag. 
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III VOORBEREIDINGSPROGRAMMA  
 
Om op een goede manier aan voortgezet onderwijs zoals de praktijkopleiding te kunnen starten zullen 
jongeren ook over een aantal cognitieve vaardigheden dienen te beschikken, zodat zij op een 
vloeiende manier naar het Learning Centre kunnen doorstromen. Het voorbereidingsprogramma 
geven we aan geselecteerde jongeren\ en leidt op tot het gewenste startniveau om vervolgonderwijs 
en de praktijkopleidingen van het Learning Centre te kunnen gaan volgen. De jongeren worden 
geselecteerd door lokale NGO’s en onze samenwerkingspartners en in afstemming met de 
leerkrachten van middelbare publieke scholen. Tussentijdse en eindejaar schooltoetsen worden 
geregistreerd en geanalyseerd. Zo kunnen resultaten van het voorbereidingsprogramma inzichtelijk 
worden gemaakt en kan de begeleiding van het kind worden afgestemd op specifieke 
ontwikkelingswensen. 
 
We hebben een voorbereidingsprogramma ontwikkeld bestaande uit vernieuwende 
onderwijsmethoden voor het bijspijkeren van de vakken:                                                                                        

- Begrijpend lezen  
- Engelse spreek en schijfvaardigheid 
- Computervaardigheden.  
- Een train de trainer programma voor (komende) docenten en evaluatie van de leerprestaties 

maken hier onderdeel vanuit.  
 
Ook krijgen de jongeren trainingen in het vermogen om kritisch en creatief na te denken en 
vaardigheden om problemen of lastige situatie op te lossen.  

Een aantal studenten met te weinig computervaardigheden kunnen een aparte cursus volgen bij NICT 
computer  education. Zij krijgen hier ook een certificaat voor. NICT heeft een speciale prijs voor onze 
studenten. Zij krijgen dagelijks les en de mogelijkheid veel te oefenen.  
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RESULTAAT                                                                                                                                                
45 kinderen volgden het voorbereidingsprogramma dit jaar en 8 gingen naar het NICT voor 
computertraining. Daarnaast is het voorbereidingsprogramma geïntroduceerd op 4 scholen in 
Bangalore en Gulbarga zodat de leerkrachten deze in hun onderwijsaanbod kunnen verwerken. 
Daartoe zijn de leerkrachten getraind door Marianne Dekkers van de Klinkerd. Met het trainen van 
leerkrachten kunnen we meer kinderen, sneller ondersteunen omdat dan ook op school de 
ontwikkelde methodieken worden toegepast. 

Marianne Dekkers heeft een cursus gegeven aan leerkrachten van de Saint’ Mary’s school, Asraya 
Deep en Bernies school uit Gulbarga hebben geleerd hoe zij op met vernieuwende lesmethodieken 
wijze begrijpend lezen, Engelse spreek en taalvaardigheid kunnen onderwijzen. 30 docenten namen 
deel aan deze cursus en sloten deze af met een certificaat en een plan van aanpak hoe zij dit in hun 
eigen klassen kunnen implementeren. Via deze teach-the -teacher aanpak bereiken we in een keer 
1200 kinderen (uitgaande van 40 kinderen per klas, 30 docenten). Wij zullen de implementatie op de 
scholen en de schoolresultaten van de leerlingen monitoren.   
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IV. BEROEPSOPLEIDINGEN 
 

Vocational Training in India by Scott Miller Last updated Feb 10, 2018                                                                                 
India has shown a remarkable progress in the sector of education in the recent times but 
vocational training courses are still not regulated in many schools. This has resulted into a 
major gap between the supply and demand of skilled manpower in the region. The 
shortage of skilled workforce has led to increase in number of unemployment labour in the 
country. 

DOEL 
In India is veel behoefte aan vakkrachten. Er is een gebrek aan praktijkgerichte beroepsopleidingen 
(vocational training) die inspelen op de actuele eisen en wensen van de arbeidsmarkt. Er is een tekort 
aan direct inzetbare arbeidskrachten. Wij zagen deze leemte en pakte de kans om beroepsonderwijs 
te ontwikkelen via ons Learning Centre. Jongeren krijgen praktijkonderwijs, leren een vak en kunnen 
daarna snel aan de slag. Met financiële steun van fondsen en sponsoren kunnen wij onze plannen 
concretiseren. Inmiddels bieden wij in samenwerking met verschillende partners beroepsonderwijs en 
vaardigheidstrainingen (vocational training) met veel mogelijkheden voor het opdoen van 
praktijkervaring én baanbemiddeling. Het bedrijfsleven wordt bij iedere studie nauw betrokken zodat 
het curriculum en onderwijsprogramma aansluit bij de wensen die de toekomstige werknemers 
hebben.  
 
 
Onze studenten 
De praktijkopleidingen zetten wij op voor jongeren afkomstig uit gezinnen aan de onderkant van de 
maatschappij, met nauwelijks kansen op een goede positie in de samenleving. Deze jongeren worden 
doorverwezen door scholen en lokale NGO’s. De studenten zijn vaak voormalige bedelaars, 
straatkinderen en kind arbeiders, of komen uit gezinnen die leven onder de armoedegrens. Zij hebben 
veelal een onderwijsachterstand en kampen daarnaast met sociaal-psychische problematieken als 
mishandeling, alcoholmisbruik van ouders en ziekten.  
Door opvang binnen de projecten van onze partner NGO’s is hun situatie al verbeterd ten opzichte 
van vroeger. Maar zij hebben nog onvoldoende (educatieve) basis om zelfstandig een goede positie in 
de maatschappij te verwerven. Een goede (beroeps)opleiding draagt ertoe bij dat zij een baan kunnen 
vinden, voldoende financiële middelen verwerven en zichzelf en hun familie kunnen redden in de 
maatschappij. Als de studenten met hun beroepsopleiding beginnen, zijn zij gemiddeld 17 jaar in 
verband met de leeftijdsgrens van 18 jaar die wettelijk gehanteerd wordt om stage te kunnen lopen in 
het tweede semester.  
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OPLEIDING HOTELMANAGEMENT 

 

 

In 2014 zijn wij (ECHO, ROC Mondriaan en stichting Planet Hope) gestart met de eenjarige opleiding 
hotelmanagement. Bangalore is een van de meest belangrijke zakenstad in India. Steeds meer hotels, 
restaurants en cafés vestigen zich. De hospitality-sector biedt veel baanmogelijkheden voor onze 
studenten.I nmiddels is het uitgegroeid tot een volwaardige opleiding en studeren jaarlijks meer dan 
95% van de studenten af kunnen zij eenvoudig bemiddeld worden naar een baan als assistent kok, 
medewerker frontoffice, en housekeeping.  

Tijdens hun opleiding doen de leerlingen praktijkervaring op via vaardigheidstrainingen en stage. De 
contacten met de hotelsector zijn goed. Op het moment dat zij beginnen bij de werkgever zijn ze al 
direct van meerwaarde voor het hotel of restaurant. Dit in tegenstelling tot vele andere startende 
medewerkers. De hotelschool geeft de studenten echt een voorsprong op anderen. Stichting Planet 
Hope en het ROC Mondriaan monitoren de opleiding zorgvuldig gedurende het jaar. Contacten met 
docenten en studenten zijn goed en worden gedurende het jaar via email of facetime onderhouden. 
Ook zijn wij aanwezig bij de examens. Het ROC Mondriaan geeft de internationale certificaten af en 
begeleid docenten in het afnemen van de tussentijdse toetsen en examens. Jaarlijks evalueren we de 
opleiding en bespreken de punten ter verbetering.  

We hebben ook nog regelmatig contact met oud-leerlingen. Zo kunnen wij hun carriere en uiteraard 
persoonlijke ontwikkelingen volgen. We zijn trots dat het met veruit de meeste ex-studenten goed 
gaat. Zij zijn in staat een goed inkomen te verdienen en kunnen zo de leefomstandigheden van 
henzelf en hun familie verbeteren. Het ROC Mondriaan traint docenten, is aanwezig bij de 
examinering en doet jaarlijks een evaluatie. De verbeterpunten worden besproken en 
geïmplementeerd.  

Dit jaar is naast de een jarige opleiding ook gestart met de 3 jarige opleiding hotelmanagement. Dit is 
een samenwerking tussen ECHO en Tata. Dankzij bemiddeling van Edukans is Tata partner 
geworden voor deze 3 jarige opleiding. Zij dragen bij in de kosten, voorzien in de syllabi en 
examiniëring. Het biedt onze studenten van de eenjarige opleiding de kans door te stromen naar deze 
drie jarige opleiding.  

In 2018 hebben wij voorbereidingen getroffen om in een nieuw gebouw in een ander deel van de stad 
de opleidingen hotelmanagement en facilitymanagement aan te gaan bieden.  
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RESULTATEN 

Dit jaar zijn 59 studenten begonnen aan de eenjarige opleiding. 54 hebben hun diploma gehaald en 5 
zijn voortijdig gestopt. Dit wegens heimwee of omdat de studie toch niet bij hen bleek te passen. De 
mix tussen jongens en meisjes is weer verbeterd. Bij de start van de opleiding in 2014 hadden we 
alleen jongens. Dit jaar waren er meer meisjes dan jongens.  

In juni zijn de examens afgenomen van zowel de eenjarige als de 3 jarige opleiding. Hierbij waren 
stichting Planet Hope en ROC Mondriaan aanwezig. Ook de minister van Toerisme was aanwezig. De 
diploma uitreiking was daarom extra feestelijk aangekleed.  

 

   

 

De minister van toerisme reikt de diploma uit aan. Bestuurslid Paul van Wijngaarden was hierbij aanwezig. 
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PLANET HOPE EEN WERELD VAN VERSCHIL VOOR  

ONZE OUD-STUDENTEN: 

                                    
Aditha en John werken bij het vijfsterrenhotel Marriot bij het housekeeping team                                    Prakash werkt als Stewart bij 
Manipal County resort 

 

                                         
Barashu Sunuwar werkt als chefkok                                                       Naveen Holiday Inn express teamleider Food & Beverage 

                                        
Imran Jack Indian Cuisine Chef bij Leela palace hotel                                        Food & Beverage associate Courtyard by Marriot 
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Joseph (midden) werkt bij Coutyard by Marriot als kelner                                                                             Bennie werkt bij Country Inn & 
suites by Radisson 

 

                    
Vinay werkt bij Avataae Kathmandu hotel als frontoffice medewerker        Divua (links) heeft een baan gevonden bij Country Inn Suite 

 

          

                 
                    Ex-studenten hebben nu een mooie baan bij Marriot 
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OPLEIDING OUDERENVERZORGING 
 
In India neemt de individualisering toe en kinderen nemen steeds vaker het besluit om in het 
buitenland of verder van hun ouders in een andere staat te gaan wonen. Eenzaamheid bij ouderen 
wordt ook in India een serieus probleem.  
Zorg en ondersteuning voor ouderen tuis en in een instelling is een opkomende behoefte voor 
senioren en daarmee ook een belangrijke werkgelegenheidskans voor jongeren.  
Dat heeft ons op de idee gebracht samen met een zorginstellingen in Nederland en het ROC 
Mondriaan (afdeling verzorging) een opleiding op te willen zetten voor ouderenverzorgers.   
Bij deze zorg voor ouderen komen er ineens andere dingen kijken. Ouderen krijgen te maken met 
kwalen, aandoeningen en ziektes die in veel gevallen bij ouderdom horen. De ouderen caretaker 
begeleidt mensen op een passende manier, fungeert als contactpersoon van de familie en bouwt met 
de cliënt een vertrouwensband op.  
 
De opleiding is gericht op de volgende vaardigheden: 

- Uitvoeren van huishoudelijke taken 

- Ondersteuning geven bij persoonlijke verzorging op basis van een zorgleefplan 

- Ondersteuning geven bij zelfredzaamheid op basis van een zorgleefplan 

- Veranderingen signaleren in de gezondheidssituatie van de cliënt 

Er is behoefte aan caretakers aan huis die boodschappen doen, schoonmaken, koken      en meegaan 
naar artsen. Tijdens de cursus behalen de studenten het EHBO-diploma en leren zij enkele 
wetenswaardigheden over ouderdomskwalen. De studenten kunnen na het behalen van het certificaat 
zowel in een bejaardenhuis of bij particulieren aan de slag. Via het baanbemiddelingsburo van het 
learning centre zullen wij de families en ouderen die onze afgestudeerden een baan willen aanbieden 
begeleiden bij “goed werkgeverschap”. 
 
RESULTAAT 
De contacten met verschillende ouderenorganisaties zijn gelegd. Er zijn gesprekken gevoerd over de 
noodzaak van ouderenverzorgers waarbij ook de Indiase overheid betrokken is. Duidelijk is dat onze 
opleiding in een grote behoefte zal voorzien. Het is lastig om goed getrainde medewerkers te vinden 
zo werd duidelijk. Vaak worden studenten geworven die de 10th standard hebben afgerond. Zij 
moeten vervolgens het vak leren wat een grote tijdinvestering is. Bovendien komt het regelmatig voor 
dat deze jonge medewerkers het vak toch niet ambiëren en redelijk snel weer uitstromen. Daarom is 
de behoefte groot aan geschoolde caretakers die bewust voor de opleiding en het beroep hebben 
gekozen. Tijdens onze bezoeken hebben we een goed beeld kunnen vormen van de vaardigheden 
die werkgevers prefereren. Deze zullen een basis krijgen in ons onderwijsprogramma.  
Het ROC Mondriaan heeft toegezegd ons te willen helpen met het opzetten van een eenjarige 
opleiding ouderenzorg, ontwikkeling van curriculum, onderwijsprogramma, training van docenten en 
het afgeven van een internationaal certificaat. In 2019 zullen we deze opleiding starten.   
 

     
Bezoek aan het aged home waar een dringende behoefte is aan getrainde caretakers 
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STUDENTEN IN NEDERLAND: 3 MAANDEN OPLEIDING ROC MONDRIAAN  

De samenwerking met het ROC Mondriaan bestaat 5 jaar en stichting Planet Hope bijna 10 jaar. Voor 
die gelegenheid hebben wij Baghya, Vijahleela, Kavya en Durga uitgenodigd naar Nederland te 
komen en 3 maanden een opleiding te volgen aan het ROC Mondriaan in Den Haag die aansluit bij 
hun studie. Deze 4 meiden zijn al vanaf hun 9e jaar bij ons en zij hebben hun opleidingen afgerond. 
Na hun verblijf in Nederland kunnen zij een baan zoeken. De kosten voor reis & verblijf zijn gedragen 
door Karen en Paul van Wijngaarden persoonlijk. Ook  verblijven De meiden verbleven bij hen thuis.  
Naast de lessen bij het ROC Mondriaan hebben zij stages gelopen bij maatschappelijke organisaties 
(Accent avondschool, Resto van Harte en stichting Avrasya ) én een training enterpeneurship 
gekregen van Celesta consulting. Alle organisaties hebben belangenloos bijgedragen opdat de 
meiden een onvergetelijk én zeer waardevol verblijf hadden.   

 
Aankomst op Schiphol, het avontuur kan beginnen 
 

  zelf 

Eten kopen en klaarmaken en wennen aan de koude temperatuur. 
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Burgemeester Aboutaleb is ambassadeur van onze stichting. Hij heeft ons in India bezocht en kent de 
activiteiten van Planet Hope goed. De burgemeester nodigde de meiden uit voor een ontmoeting, en 
rondleiding door het stadhuis van Rotterdam. Gedurende 2 uur kregen de meiden de unieke kans met 
de burgemeester in gesprek te gaan en te vertellen over hun levenspad. Het was een onvergetelijke 
middag.  

 

   
Burgmeester Aboutaleb verteld over zijn jeugd en de meiden herkennen zijn verhaal. 
 

  
Zitten op de stoelen van B&W, iets wat in India nooit zou kunnen, kan hier wel! 
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De meiden mochten 3 maanden lang onderwijs volgen op het ROC Mondriaan bij  de opleiding 
Hotelmanagement en Economie. Shivaleela en Kavya hebben de opleiding tot stewardess gevolgd en 
Durga en Baghya Bachelor of Commerce. Jaarlijks is er een docentendag. Ieder jaar geven wij een 
presentatie over de samenwerking tmet Het ROC Mondriaan. Dit keer hebben de meiden ook verteld 
over hun ervaring op de school in India. Meneer Gangeshwar van de Indiase ambassade was de 
speciale gast en werd ontvangen door dhr. Piere Heijnen (voorzitter van het College van Bestuur van 
het ROC.  
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BEZOEK AAN SPONSOROUDERS 

Nu de meiden in Nederland waren hadden ze ook de gelegenheid hun sponsorouders te ontmoeten 
die hen al die jaren financieel hebben bijgestaan. Bijzondere ontmoetingen voor de meiden en voor de 
Nederlandse families. Het spreekt voor zich dat we de ouders zeer dankbaar zij voor de (financiële) 
steun die zij de meiden geven.  
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CERTIFICATEN GEHAALD 

Accent avondschool 
De meiden hebben stage gelopen op de Accent avondschool voor volwassenen met een (licht) 
verstandelijke beperking. Ze hebben geholpen bij de gym, teken en muzieklessen. Een leerzame 
periode. De meiden hebben het inzicht gekregen dat mensen met een beperking veel kunnen. In India 
worden mensen met een beperking vaak thuis gehouden. Na een presentatie over hun observaties 
ontvingen de dames een certificaat van de directeur Gerben Lems.  

    

Stichting Avrasya 
Baghya en Durga hebben stage gelopen bij Stichting Avrasya in Den Haag. Deze stichting bevordert 
bevordert de emancipatie, integratie en participatie van niet-westerse vrouwen in de Nederlandse 
samenleving. Zij hebben hun ervaring als vrouw in India gedeeld en ook geleerd van de methodieken 
die Avrasya inzet. Deze hebben de dames zich eigen gemaakt en bedacht hoe zij dit in hun eigen 
omgeving toe zouden kunnen passen. Dan gaat het met name om technieken om gesprekken over 
lastige onderwerpen met ouders en de gemeenschap te voeren. Als dank voor hun bijdrage kregen de 
meiden van directeur Fatma Aktas een stage certificaat.  

 

ROC Mondriaan                                                                                                                                       
Van Jan Brouwer kregen de dames het felbegeerde certificaat van het ROC Mondriaan dat speciaal 
voor hen is opgesteld. Met dit certificaat kunnen zij aan toekomstige werkgevers laten zien dat ze in 
het buitenland zijn geweest en daar ook gestudeerd hebben. Dit zal hen zeer helpen bij het vinden 
van een baan als stewardess en in het bedrijfsleven of bij maatschappelijke organisaties.  
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VI. VOORBEREIDING NIEUW INITIATIEF: KOFFIESHOP & STROOPWAFELS  
Verschillende marktonderzoeken wijzen uit dat er veel potentie is voor koffieshops in India. Steeds 
meer mensen drinken koffie en vaak buitenhuis. In de afgelopen tien jaar is het consumptiegedrag in 
de grote steden van India veranderd. Verwestering en stijging van het inkomen (midden en hogere 
klasse) hebben veel verschil gemaakt in de retailmarkt. Meer mensen kunnen het zich nu veroorloven 
luxere uitgaven te doen. Rs 400 besteden aan een kopje koffie samen met een snack is voor een 
steeds grotere groep Indiase consumenten geen drempel meer. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Om de stage- en baankansen van (afgestudeerde) studenten te vergroten, is het doel om een 
koffiezaak op te zetten die door studenten – onder deskundige begeleiding – zelf wordt gerund. Voor 
de studenten zorgt dit voor extra stageplaatsen. Voor afgestudeerden levert dit al direct concrete, 
betaalde banen op.  
 
Koffie en stroopwafels 
We zien ook dat Westerse zoetigheden steeds meer worden genuttigd zoals donuts, cup cakes en 
bonbons. Zoals in vele landen worden stroopwafels zeer gewaardeerd. Eenmaal geproefd vragen 
onze studenten, hun ouders en familieleden erom bij ieder bezoek van Nederlandse gasten. Dit heeft 
ons op het idee gebracht stroopwafels te introduceren. Er worden in Bangalore geen stroopwafels 
verkocht. De afgelopen maanden heeft een groep studenten stroopwafels geserveerd bij studenten, 
familieleden en tijdens festiviteiten. Stukjes stroopwafel werden aangeboden om te proeven. Men was 
zeer enthousiast over de smaak, zowel koud als warm. 
  
In mei 2018 hebben twee studenten een workshop stroopwafels maken gevolgd. Het is eenvoudig te 
bereiden én een goedkoop product. De Nederlandse leverancier van de machine en kant-en-klare 
meel (alleen water toevoegen) exporteert met succes naar verschillende landen in Azië en Zuid-
Amerika.  
 

      

India has emerged as one of the favored destinations for coffee shops popularly termed as cafes. 
The coffee chains market in India has witnessed a robust growth so far and is expected to grow 
rapidly during the coming years. With the Indian middle class consumer ready to spend more and 
be a part of global lifestyle and culture, coffee parlors in the country are on an expansion spree.  

 
According to our analysis coffee chains market in India will witness phenomenal growth in near 

future. The outlook for the café outlet market in India seems very promising as the overall consumer 
spending is increasing in the country. Rising per capita income, increased literacy and rapid 

urbanization have caused rapid growth and change in demand patterns. The availability of more 

disposable income is driving consumers to experience high end products. Having said this, the 
players in the industry need to be more innovative in order to gain a big share of the ever growing 

coffee consumption market in India. 
 

*Key Drivers of Indian Coffee Retail Market. As per India Coffee Shops / Cafes Market Forecast, Consumer 
Survey and Opportunities, 2021 
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Locatie 
Om het café-restaurant te realiseren, is een goede locatie nodig. Vanaf 1 september 2019 willen we 
een pandje huren in de commerciële ruimte van een universiteit.  
 
Tijdens hun studie aan de ROC Mondriaan hebben de meiden een businessplan voor de coffeeshop 
met verkoop van stroopwafels geschreven. Dit ook onder begeleiding van dhr Marco Kolen van 
Celesta consulting.  
  

De naam van het café is Tulip Coffee, waarmee verwezen wordt 
naar Nederland (het land van stroopwafels, tulpen ). Indiase en 
Nederlandse ROC-studenten hebben samen met hun docenten, 
tijdens de marketinglessen, het logo ontwikkeld en een 
marketingplan opgesteld. Ook is een spaarsysteem bedacht via 
een stempelkaart. Dit moet klanten verleiden terug te komen om 
genoeg stempels te krijgen voor een gratis tulpen gadget.  

 
De koffiezaak krijgt een internationale uitstraling en moet zich kwalitatief kunnen meten met de 
koffieketens als Coffee Day, Barista Coffee en Dunkin Donuts. Gasten mogen praktisch gezien niets 
merken van het feit dat het gerund wordt door (voormalige) studenten. Tegelijkertijd wordt dit aspect 
wel als unique selling point benadrukt in de communicatie en marketing. Gasten beseffen zo dat ze 
lekker koffie kunnen drinken en tegelijkertijd ook bijdragen aan een betere samenleving.  
 
Indiase studenten hebben een marktonderzoek gedaan in een paar wijken in Bangalore en bestaande 
horecagelegenheden in beeld gebracht en consumenten gesproken. De doelgroep van 20-30 jaar is 
groot en komt in een koffiezaak om vrienden te ontmoeten, te werken achter de laptop en voor korte 
vergaderingen. In het weekend komen meer families met kinderen. Deze informatie benutten we bij de 
inrichting.  
 
Marco Kole heeft de dames geleerd een businessplan op te stellen voor de koffieshop en daarmee 
voor andere bedrijven die zij wellicht in de toekomst zelf willen opzetten. `met dit businessplan kunnen 
wij in Bangalore aan de slag. Marco zal ons op afstand begeleiden.  
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VII. BEZOEK NEDERLANDSE DELEGATIE  

 

 
Van 23 - 25 mei reisde het kabinet o.l.v. van Minister-president Rutte voor een werkbezoek en 
handelsmissie naar Delhi en Bangalore. De handelsmissie - met in totaal 131 bedrijven – stond onder 
aanvoering van zakelijk missieleider Hans de Boer van VNO-NCW. 
Vanwege een spoeddebat verliet de minister-president India voortijdig. Stichting Planet Hope had de 
eer om bij dit bezoek in Bangalore aanwezig te zijn tijdens een handelsdiner, waaraan de volledige 
Nederlandse handelsdelegatie, hun Indiase counterparts en bewindslieden deelnamen. Er werden 
MoU’s ondertekend tussen Nederlandse en Indiase bedrijven en kennisinstellingen. Een mooie 
gelegenheid om de activiteiten van stichting Planet Hope nog eens over het voetlicht te brengen.  
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Burgemeester Krikke ontmoette de overheid van Bangalore en sprak over de MoU die de gemeente 
Den Haag een aantal jaren geleden heeft gesloten met Bangalore. Voorzitter Karen Duys was daarbij 
aanwezig en kon een bijdrage leveren over de beroepsopleidingen die stichting Planet Hope met het 
ROC Mondriaan in Bangalore realiseert.  

 

 

                
De meiden maakten kennis met burgemeester Krikke en vertelden over hun leven en toekomstperspectief.  
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VIII. NOODHULP KERALA 

 
350 doden en meer dan 800.000 mensen dakloos door zware 

overstromingen in India 
19 augustus 2018 14:13Aangepast: 19 augustus 2018 14:25 

Mensen in een opvanglocatie in Kerala.Beeld © AFP 

De ergste overstromingen in 100 jaar blijven de Zuid-Indiase deelstaat 
Kerala teisteren. Tussen de 800.000 en 1 miljoen mensen zijn hun huis 
kwijt, het dodental is gestegen naar ruim 350. 

Toen wij in India waren voltrok zich een drama in de deelstaat Kerala. Samen met onze 

samenwerkingspartner Birds vertrok Paul van Wijngaarden met een vrachtwagen die kant 

op om voedsel naar de getroffenen te brengen.  
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COMMUNICATIE 
 
Wij houden sponsors, donateurs en iedereen die betrokken wil zijn bij onze activiteiten graag op de 
hoogte. We maken veel gebruik van social media maar ook het onderhouden van persoonlijke 
contacten en presentaties op scholen doen we zoveel als mogelijk.  
 
1. Planet Hope geeft regelmatig een nieuwsbericht uit en communiceert via Twitter en Facebook.  

 
2. Karen Duys (Planet Hope), Jan Brouwer (ROC Mondriaan) en 4 Indiase studenten hebben in maart 

2018 workshops gegeven tijdens de jaarlijkse manifestatie die ROC Mondriaan voor haar 

leerkrachten organiseert. De workshops hebben de bekendheid met en draagvlak voor onze 

initiatieven vergroot.  

 
 

3. Voor de meisjes werven wij sponsorouders die maandelijks 30 euro bijdragen. Via een groupsapp 

worden regelmatig berichtjes over en weer gestuurd, Sommige sponsorouders bezoeken na een 

paar jaar het meisje en haar familie tijdens de vakantie in India. Dit is een bijzondere ervaring voor 

allen. 

  

4. Leerlingen van de CSG Willem van Oranje scholengemeenschap in Oud Beijerland organiseerden 
dit jaar de MUNO (Model United Nations Oud-Beijerland). Tweetalig opgeleide leerlingen krijgen 
de kans om tijdens dit event te ervaren hoe het is om ideeën en standpunten van een land te 
vertegenwoordigen en te verdedigen tijdens debatten. Dit jaar was het thema Global Unity and 
Dignity. Ze hebben Planet Hope gevraagd een presentatie en openingsspeech te verzorgen van 
dit grote event. Er waren 120 studenten van 4 verschillende scholen aanwezig. Het was een 
mooie gelegenheid om de missie van onze stichting en onze activiteiten over het voetlicht te 
brengen. 2 studenten komen volgend jaar als vrijwilligers naar Bangalore. 

 

 
Presentatie en openingsspeech MUNO Oud-Beijerland 2018 
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JAARREKENING 2018 

  

             STICHTING PLANET HOPE 

  

 

 

Adres:                                                                                                                                                                              

Zestienhovensekade 515                                                                                                                                                                                       

3043KT in Rotterdam                                                                                                                                                             

Kvk nummer: 24476125                                                                                                                                                                                                      

RSIN nummer: 8214.77.560                                                                                                                                                                                                      

Statutaire vestigingsplaats: Rotterdam                                                                                                                                                                    

Website: www.planethope.nl                                                                                                                                                                               

Datum goedkeuring jaarrekening: 19-06-2019 

  

http://www.planethope.nl/
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BALANS PER 31 DECEMBER                 2018 €    2017 €         

ACTIVA 

VLOTTENDE ACTIVA 

Vorderingen              5.125    5.125 

Liquide middelen     20.460        703 

TOTAAL      25.525      5.828 

 

PASSIVA 

EIGEN VERMOGEN 

Bestemmingsreserve per 1 januari    24.118    4.361 

 

SCHULDEN OP KORTE TERMIJN 

Overlopende passiva                    1.467                  1.467 

TOTAAL      25.525      5.828 

 

 

STAAT VAN BATEN EN LASTEN    2018 €    2017 € 

BATEN       32.870    3.157 

 

LASTEN  

Besteed aan doelstellingen    12.252    9.813 

Werving baten 

Beheer en administratie 

Computer          688 

Overige baten en lasten        173        216 

TOTAAL      13.113      10.029 

RESULTAAT 

Resultaatbestemming 

Toevoeging/onttrekking aan bestemmingsreserve: 19.757    6.872 
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2018 €    2017 € 

ACTIVA 

VLOTTENDE ACTIVA 

Vorderingen 

Waarborgsommen              5.125    5.125 

Vooruitbetaalde bedragen    0                          0 

 

Liquide middelen 

Kasgeld India                  0            0 

Triosdosbank Nederland          20.460        703 

TOTAAL            25.585      5.828 

 

PASSIVA 

EIGEN VERMOGEN 

Per 1 januari Bestemmingsreserve             4.361                11.233 

Mutaties boekjaar             19.757                - 6.872 

SALDO 31 DECEMBER TOTAAL EV            24.118     4.361 

 

SCHULDEN OP KORTE TERMIJN 

Overlopende passiva                1.467                  1.467 
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TOELICHTING OP STAAT VAN BATEN EN LASTEN  2018 €    2017 € 

BATEN 

Donaties 

Fondsen en stichtingen    30.200      592 

Sponsorouders       2.650    2.565 

Acties             20           0 

TOTAAL      32.870      3.157   

 

LASTEN 

Besteed aan doelstellingen 

Voorbereidingsprogramma learning centre 

Huur kantoor en tienerunit        

Educatiekosten     2016          612 

Medische kosten en persoonlijke verzorging     610 

Salarissen     2.500 

Voeding         500 

Train de trainer programma    1.475      1.361 

Workshops en trainingen empowerment   1.225          898 

 

Learning centre beroepsopleiding 

Educatiekosten        657     5.000 

Train de trainer, monitoring en examiniering  3.269      1.942 

TOTAAL      12.252      9.813 

 

Beheer en administratie 

Administratiekosten 

Kosten bestuur               20 

Computer          688 

 

Overige baten en lasten 

Bankkosten en – rente        173      197 

TOTAAL      13.113      10.029 
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ALGEMENE TOELICHTING 

 

Opmerkingen bij de jaarrekening 2018 

De stijging van de post ‘fondsen en stichtingen’ komt doordat ASML Foundation een deel van de 
weggevallen fonden van sponsor Edukans heeft overgenomen. Edukans nam eind 2017 het 
plotselinge besluit om geen beroepsonderwijs in India meer te financieren. Vanaf september 2018 
hebben we een 3-jarige sponsorovereenkomst mogen afsluiten met ASML Foundation. Dit vormt een 
goede basis voor verdere fondsenwerving, waar we in 2019 in volle kracht mee verder gaan.  

 

De hotelopleiding in samenwerking met Echo is financieel afgebouwd, omdat deze lokale partner 
inmiddels als gevolg van de duurzame aanpak grotendeels zelf voor de financiering kan zorgen. Wel 
blijft Planet Hope samen met ROC Mondriaan betrokken bij de monitorin, examinering en train-de-
trainer om de kwaliteit van het onderwij te borgen. In 2019 zullen de kosten voor hotelmanagement 
weer stijgen, omdat op een andere locatie een tweede hotelopleiding wordt opgezet onder onze eigen 
Indiase identiteit. 

 

Activiteiten 
Onze missie is het ontwikkelen van (beroeps)onderwijs in India dat ook voor studenten van lagere 

sociale klasse toegankelijk is en voldoet aan de actuele eisen van de arbeidsmarkt. Het is onze wens 

studenten op te leiden tot vakmensen met praktijkervaring voor een beroep met goede perspectieven 

op de arbeidsmarkt. De ontwikkeling van cognitieve talenten, maar ook van ondernemende en 

praktische talenten zijn hierbij de onderwijsdoelen. Onderwijs wordt altijd gegeven in praktijkgerichte 

onderwijslocaties.  

De stichting heeft ten doel:  

1. het bieden van een thuis - in de ruimste betekenis voor straatkinderen, kindarbeiders en anderszins 

kansloze. kinderen in ontwikkelingslanden -zo mogelijk in de eigen omgeving van het kind, danwel in 

de vorm van opvang en begeleiding op locatie teneinde hen de kans te bieden opeen kindwaardig 

bestaan en een volwaardige plaats in de samenleving;  

2. het begeleiden naar en aanbieden van (praktijkgericht beroeps) onderwijs voor kansarme kinderen, 

jongeren en vrouwen in achterstandssituaties in India, teneinde hun kansen op de arbeidsmarkt en 

derhalve in de maatschappij te vergroten;  

3. het stimuleren van zelfredzaamheid van vrouwen en het bieden van medische voorzieningen en 

sociale ondersteuning aan moeders, gezinnen en gemeenschappen in de directe omgeving van 

kinderen in achterstandsituaties.  

4. het verhogen van het bewustzijn bij overheden,organisaties en burgers, zowel in Nederland als in 

ontwikkelingslanden, betreffende de positie en rechten van straatkinderen, kindarbeiders en vrouwen 

in achterstandssituaties, alsmede het stimuleren vanuitwisseling van kennis en ervaring op dit vlak 

tussen (lokale) non—gouvernementele organisaties,(onderwijs)instellingen en overheden in 

ontwikkelingslanden en in Nederland.  

De stichting tracht dit doel te bereiken door uitsluitend wettige middelen, zoals:  

1. het opzetten en / of ondersteunen van kinderhuizen;  

2. het opzetten van medische en / of sociale programma’s;  

3.het opzetten van scholingsprogramma’s en leercentra;  

4. het realiseren van werkervaringsplaatsen en stimuleringsprogramma’s voor 
(micro)ondernemerschap;  
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5. het organiseren van aanverwante activiteiten en projecten;  

6. alle andere middelen die ter bevordering van het doelwenselijk, nuttig of noodzakelijk zijn;  

7. het leggen en onderhouden van contacten en het samenwerken met derden indien en voor zover 
dat voor de stichting nuttig kan zijn.  

De stichting beoogt niet het behalen van winst. De stichting heeft niet ten doel het doen van 

uitkering(en) aan - haar oprichter(s) en/of aan haar bestuurder(s) en/of aan eventuele 

medewerkende(n) en/of aan een of meer anderen, — die van een orgaan van de stichting deel 

uitmaken of bij de stichting enig belang hebben. 

Algemene grondslagen 

Algemeen 
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de richtlijn voor fondsenwervende instellingen 

zoals die door de Raad voor de Jaarverslaggeving is gepubliceerd (richtlijn 650). In dit boekjaar 

hebben geen aanpassingen plaatsgevonden. 

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 

Algemeen 
Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. 

Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de 

verkrijgingsprijs. 

Liquide middelen 
Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. De liquide middelen staan ter vrije 

beschikking aan de stichting. 

Reserves en fondsen 

Algemene reserve 
Het bedrag van de algemene reserve laat zien het verschil tussen de bezittingen en de schulden. Dit 

bedrag is vrij beschikbaar voor het bestuur maar moet uiteindelijk aan de doelstelling worden besteed. 

Bestemmingsfondsen 
Wanneer door derden aan een deel van de middelen een specifieke besteding is gegeven wordt dit 

deel aangemerkt te worden als "bestemmingsfonds". In dit geval heeft niet het bestuur van de 

stichting, maar de gever een bestemming aan de middelen gegeven. De bestemmingsfondsen 

bestaan uit geoormerkte baten die nog niet volledig aan de geoormerkte doelstelling zijn besteed 

(waaronder fondsen op naam). 

Grondslagen voor de staat van baten en lasten 

Algemeen 
Het saldo wordt bepaald als het verschil tussen de baten en lasten over het jaar. 

 

  



 

 40 

 

 

Organisatie in Nederland 

Naam   : Stichting Planet Hope Nederland 

Adres   : Zestienhovensekade 515 

Postcode  : 3043 KT 

Vestigingsplaats : Rotterdam 

E-mailadres  : teamplanethope@gmail.com 

Website  : www.planethope.nl 

Inschrijving KvK :  24476125 

Rekeningnummer : 390369705 

RSIN-nummer  : 8214.77.560 

 

Contactpersoon 

Naam   : Karen Duys, voorzitter 

Telefoonnummer : 06-81314706 

E-mailadres  : karen.duys@gmail.com 

 

Samenstelling bestuur 

Voorzitter  : Mevr. K. Duys 

Secretaris  : Dhr. P. den Boggende 

Penningmeester : Dhr. M. ten Kate 

PR & Communicatie : Dhr. P. van Wijngaarden 

Algemeen lid  : Mevr. R. Hadouchi 

Algemeen lid  : Mevr. M. Dekkers 

 

Adviseur: dhr. Fred Beekers is adviseur voor onze stichting in Nederland en onze 
samenwerkingspartners in India. 
 

Stichting Planet Hope Nederland kent alleen medewerkers op vrijwillige basis.  
 

Het bestuur van stichting Planet Hope kwam dit jaar 6 keer bijeen. De voortgang van de activiteiten in 

India werd besproken als ook de fondswerving. Ook is 3 keer overleg met ASML foundation geweest 

De bestuursleden verrichte buiten de bestuursvergaderingen ook activiteiten. De penningmeester en 

voorzitter zijn  3 keer in overleg geweest met ASML foundation met als resultaat dat de weggevallen 

financiële steun van Edukans (die geen beroepsopleidingen meer in India steunen)  vanaf september 
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2018 deels worden gecompenseerd. Daarnaast is door bestuursleden voorlichting gegeven op 

scholen, en zijn nieuwsberichten via social media verspreid.  

Ook met de adviseurs is regelmatig overlegd. Met het ROC Mondriaan zijn 3 vergaderingen in 

Nederland geweest om de vorderingen van de hotelschool te bespreken en bezoeken voor te 

bereiden. Het jaarverslag is door het bestuur vastgesteld.  

 

Organisatie in India 

Adres   : House no 71, Meghana Palya 

     Chellekere, Kalyan Nagar Post 

Postcode  : 560043, Karnataka 

Vestigingsplaats : Bangalore 

 

Contactpersoon 

Naam   : miss Durga Devaraj  (coördinator) 

Telefoonnummer : 0091-9740161808 

E-mailadres  : teamplanethope@gmail.com 

 

Via onze Indiase stichting kunnen wij direct samenwerken met de Indiase overheid, maatschappelijke 
organisaties, NGO’s en bedrijven. 

 


