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VOORWOORD  
 

DE GEVOLGEN VAN DE PANDEMIE ZIJN GROOT EN LANGDURIG   

 

De pandemie heeft in India een grote impact. De gevolgen voor arme families, kinderen en jongeren zijn enorm. Sinds de eerste lockdown ligt het onderwijs vrijwel stil. 

De afgelopen 2 jaar zijn de scholen en colleges voor sommige leeftijdsgroepen nooit of maar kort geopend geweest. Ook het hoger onderwijs is langdurig alleen online 

beschikbaar. Omdat pandemische beperkingen worden opgeheven en vervolgens opnieuw worden ingesteld, zijn scholen vaak de eerste plaatsen die sluiten en de 

laatsten die weer worden geopend. Miljoenen studenten in India hebben twee jaar lang  weinig tot geen persoonlijke instructie of begeleiding gekregen van docenten. 

Ook in normale tijden is het al  moeilijk voor leerlingen met een achterstand om deze in  te halen. Steun van docenten en medeleerlingen is dan van groot belang. 

Onderwijs op afstand wordt in India op grote schaal aangeboden. Slechts vier op de tien studenten hebben de benodigde internetverbinding of computers  om deel te 

nemen.   
  
De huidige situatie is verontrustend. Veel jongeren zijn helemaal gestopt met school en gaan werken om bij te dragen aan het familie inkomen. De kans is groot dat zij 

niet meer gaan studeren. Na twee jaar wordt soms al gesproken van een verloren generatie. Onderwijs als bouwsteen voor de toekomst brokkelt nu af en dreigt de 

zwaarbevochten vooruitgang van India te verstoren en een nieuwe generatie te veroordelen tot onofficieel arbeid.  Zelfs als een opleving van de economische groei 

nieuwe banen creëert, is de kans groot dat er de komende jaren onvoldoende gekwalificeerde werknemers zijn om ze te vervullen. 

 

ONZE INZET  
Onze studenten en hun families zijn zwaar getroffen door de pandemie. Zij leefden tijdens de lockdowns 24 uur per dag samen in een kleine 1 of 2 kamer woning. Er 

waren spanningen, huiselijk geweld nam toe en velen verloren hun baan of konden maanden niet werken. Ons team stond families en studenten waar mogelijk bij. We 

hebben nauw contact gehouden met de studenten en hun ouders. Onze leerkrachten en socialworkers boden een luisterend oor tijdens de huisbezoeken of online calls.    

              
De opleidingen hebben we in kleine groepen doorgezet, ook gedurende de lockdowns. Omdat stages lastig waren om te organiseren hebben we waar mogelijk 

alternatieve praktijkervaringsmogelijkheden gecreëerd. Ook hebben we alleenstaande jonge vrouwen tot onze opleidingen toegelaten. De langdurige lockdowns hebben 

hard toegeslagen bij de families in de sloppenwijken. Vele alleenstaande jonge vrouwen verloren van de ene op de andere dag hun baan. Zij zijn door hun mannen in 

de steek gelaten nadat deze een leven elders zijn begonnen. Periodes van huiselijk geweld zijn hieraan vooraf gegaan. Deze vrouwen worden vaak aan hun lot 

overgelaten en hebben zeer veel moeite om voldoende inkomen te genereren om voor hun jonge kinderen te zorgen. De jonge dames krijgen door deelname aan onze 

opleidingen weer toekomstperspectief.   
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Bevlogen medewerkers en vrijwilligers. 
    

Ons team werkte gepassioneerd door tijdens een onzekere en lastige periode die telkens langer duurde. Dankzij hen hebben wij ondanks alle beperkingen ons onderwijs 

en empowermentprogramma aangepast voort kunnen zetten. Er is een groot beroep gedaan op hun vermogen om flexibel en creatief te kunnen zijn. De gezamenlijke 

missie om jongeren kansen te bieden op onderwijs en een betere toekomst is daarbij altijd leidend gebleven.   

 
Het bestuur van  stichting Planet Hope & team India 
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ACHTERGROND & MISSIE 

Met Indiase partners zet Stichting Planet Hope zich in voor kinderen, jongeren en gemeenschappen van Dalit afkomst. Dit doen we door te stimuleren dat zij hun talenten benutten en 

zo een volwaardige plaats in de Samen maatschappij kunnen veroveren.  

 

Onze missie is het stimuleren van empowerment, het ontwikkelen van (beroeps)onderwijs in India dat ook voor studenten van lagere sociale klasse toegankelijk. Scholing voor jonge 

leerlingen maken we aantrekkelijk door het aanbieden van verschillende onderwijsmaterialen en interactieve lesmethoden. 

Onze beroepsopleidingen voldoen 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. We ontwikkelen beter onderwijs en bemiddelen naar werk. Ook ondersteunen we gemeenschappen zodat zij krachtiger worden. We maken 

mensen bewust van hun eigen (vrouwen)rechten en geven voorlichting. Zo kunnen opkomen voor hun rechten en zelf de regie nemen binnen hun gezin en de ontwikkeling van hun 

gemeenschap.  

 

SPEERPUNTEN: 

Samen met partners zetten we in op de volgende 5 speerpunten: 

I. Onderwijs: interactief onderwijs en marktgerichte beroepsopleidingen 

II. Stages & (leer)Werk: begeleiding naar banen in een veilige werkomgeving 

III. Empowerment en ontwikkeling van lifeskills 

IV. Ondersteuning van gemeenschappen 

V. Kennisuitwisseling en train de trainer-programma’s 

 

Dit alles doen we samen met vrijwilligers, vakdeskundigen en partners op lokaal, nationaal en internationaal niveau. Doordat we kennis, vaardigheden en werkwijzen delen werken we 

aan structurele veranderingen die goed geborgd worden. 
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ONDERWIJS 

Centraal in onze aanpak staat het universele recht op onderwijs: de sleutel tot het doorbreken van de vicieuze cirkel van bittere armoede, onderontwikkeling en onderbetaald of geen 

werk. Dit doen we door een breed onderwijsprogramma aan te bieden. We helpen kinderen om obstakels te overwinnen om naar school te gaan, of om te voorkomen dat ze 

voortijdig afhaken. We moedigen tieners aan om een vak te leren en een beroepsopleiding te volgen. Dit biedt hen de kans om door te leren, een (beroeps)diploma te behalen en 

zich zelfstandig te kunnen redden in de maatschappij. Alle cursussen worden zorgvuldig gepland en zo gestructureerd dat er gekwalificeerde cursussen worden aangeboden waar in 

de huidige markt daadwerkelijk behoefte aan is.  

 

In de gemeenschappen waar wij werken is een grote groep leerlingen die niet goed mee kan op de reguliere scholen. Met ons voorbereidingsprogramma bieden wij educatieve 

ondersteuning welke gericht is op de ontwikkeling van een goed startniveau voor vervolgonderwijs en uiteindelijk onze praktijkopleidingen. Ook tijdens de pandemie hebben we ons 

voorbereidingsprogramma voortgezet zowel online als deels fysiek in kleine groepjes. Het programma gaf jongeren een beetje houvast in een tijd waarin  zij slecht online onderwijs 

kregen. De online lessen van de studenten van de publieke scholen is onvoldoende. Leerlingen ontvangen op onregelmatige basis spraakberichten van hun docenten  via whatsapp 

die ze moeten afluisteren en krijgen dan huiswerkopdrachten. Tijdens ons voorbereidingsprogramma namen onze begeleiders de tijd om de stof uit te leggen en boden hulp bij het 

maken van de huiswerkopdrachten. Van het huiswerk werden foto’s gemaakt en aan de docent geappt. Doordat maanden lang zeer beperkt en gebrekkig regulier onderwijs is 

gegeven werden we geconfronteerd met het feit dat studenten eerder opgedane kennis verloren. Daarom hebben wij het voorbereidingsprogramma aangepast en ook leerstof van 

eerdere jaren. Op deze wijze hebben we een groot deel van de studenten  redelijk op niveau kunnen houden.   

 

   

In tijden van lockdown online lessen en lesoefeningen aan huis afleveren.   
  

https://www.un.org/millenniumgoals/education.shtml


8 
 

Ook is een deel van de leerlingen afgehaakt. De ouders waren gedwongen andere keuzes te maken en betaalden het schoolgeld voor de  scholen niet meer. Deels doordat ze zeer 

ontevreden waren over het online onderwijs dat hun kinderen kregen. Deels omdat ze het geld eenvoudig weg niet hadden. Deze jongeren komen nog wel naar ons 

begeleidingsprogramma en we proberen hen te stimuleren weer naar school te gaan.   
 

ONS VOORBEREIDINGSPROGRAMMA is gericht op de ontwikkeling van een goed startniveau voor vervolgonderwijs en uiteindelijk onze praktijkopleidingen. Jongeren 

worden aangedragen door lokale NGO’s en verschillende scholen. Met de docenten analyseren we de schoolprestaties van de aangedragen leerlingen. Zo maken we 

met elkaar inzichtelijk voor welke vakken en welke onderwerpen bijscholing nodig is. Tussentijds monitoren we de voortgang. Van iedere leerling die aan ons programma 

deelneemt is een dossier opgesteld waarin persoonlijke gegevens, de familiesituatie en schoolprestaties worden bijgehouden.   
De scholen waren vrijwel 2 jaar lang gesloten. Docenten zijn vertrokken of ontslagen omdat de school het salaris niet kon opbrengen doordat ouders hun kinderen van 

school halen en niet bereid zijn het volledige schoolgeld te betalen. Zo ontstaat een vicieuze cirkel. Wij hebben daarom een eigen monitoringsysteem met toets periodes 

opgezet. Op deze wijze kunnen we de ontwikkeling van de leerlingen volgen.   
Na schooltijd is van maandag tot en met vrijdag les gegeven in de vakken:  

- Engelse spreek en schrijfvaardigheid Rekenvaardigheid en wiskunde  
- Huiswerkbegeleiding en uitleg van de stof die de leerkrachten van de publieke scholen via whatsapp aan de leerlingen dicteerden.   

Ons team is ook  dit jaar ondersteund  door stagiaires van de st. Joseph University en de Christ University. In totaal hebben we 6 stagiaires gehad die we vooraf hebben 

getraind in de onderwijsmethodieken en de onderwijsmaterialen.  In deze periode hebben 90  leerlingen het voorbereidingsprogramma inclusief de huiswerkbegeleiding 

online en fysiek gevolgd. Wij hebben via videosessies Engelse spreekvaardigheidslessen in kleine groepen voortgezet. 33 leerlingen namen deel. In kleine groepjes 

werd geoefend en met de oudere leerlingen discussies gevoerd.   

 

   

3 keer per week ontvangen de jongste leerlingen leuke en leerzame videoles.  

 

Voor de jongste leerlingen hebben we een online lesprogramma  

ontwikkeld dat we al 2 jaar lang aanbieden. We schreven 

verschillende scripten die kinderen op een leuke wijze leren te 

rekenen en hun woordenschat te vergroten. We hebben een 

whatsappgroep en om de dag wordt een video met een les gestuurd. 

De ouders laten weten wanneer de kinderen de les hebben gezien. 

Dit is op verschillende tijden omdat families vaak 1 telefoon moeten 

delen. Daarnaast brengen we wekelijks leuke en leerzame 

opdrachten rond met kleurpotloden, schriften en dergelijke.                            

75 kinderen volgen onze online lessen. Ook hebben wij onze 

videolessen aan andere scholen en NGO’s beschikbaar gesteld. 
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. BEROEPSONDERWIJS:   

In India is in verschillende sectoren grote behoefte aan goed opgeleide vakkrachten. De vraag zal na de pandemie alleen maar groter worden zo is de verwachting.  

Vanwege het gebrek aan praktijkgerichte beroepsopleidingen (vocational training) is er een tekort aan direct inzetbare arbeidskrachten. Tegen deze achtergrond 

ontwikkelen wij beroepsopleidingen om zo jongeren direct een vak te leren en hun kans op werk te vergroten. In India ontbreekt het aan goede vakopleidingen waarbij 

tijdens de studie al praktijkervaring wordt opgedaan. Om deze reden hebben wij een Leercentrum  voor praktijk en beroepsopleidingen met baanbemiddeling opgezet 

het Connexion Learning Centre. Het ROC Mondriaan is betrokken bij de ontwikkeling van onze opleidingen. Met het Indiase team van docenten, wordt een het 

curriculum en onderwijsprogramma samengesteld. Input van de toekomstige werkgevers is daarbij van groot belang zodat de opleidingen aansluiten bij de actuele 

wensen van de arbeidsmarkt. De docenten worden getraind en studenten kunnen naast een Indiaas ook een internationaal certificaat behalen. Dit helpt hen in het 

vinden van een goede baan.     
  

Onze studenten                               
De praktijkopleiding bieden wij aan kansarme jongeren en vrouwen, afkomstig uit gezinnen aan de onderkant van de maatschappij, met nauwelijks kansen op een  
goede positie in de samenleving. De jongeren zijn afkomstig van lokale NGO’s, 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 problemen. Hiervoor is aandacht binnen  
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.    
 
Train de trainer                            .                             
Het ROC Mondriaan heeft een enthousiast team van docenten van de hotelschool en de zorgschool die ons ondersteunen. Ze zijn intensief betrokken bij de ontwikkeling 
 van onze beroepsopleidingen. Er worden bijeenkomsten met docenten georganiseerd om de voortgang en nieuwe methodologieën te bespreken om het beste resultaat 
 te bereiken. De Nederlandse leerkrachten geven via videocalls persoonlijke feedback op filmpjes.  
Stichting Planet Hope en het ROC Mondriaan monitoren de opleidingen zorgvuldig gedurende het jaar. Contacten met docenten en studenten zijn goed en worden 
gedurende het jaar via email of facetime onderhouden. Het ROC Mondriaan geeft de internationale certificaten af en begeleidt docenten in het afnemen van de 
tussentijdse toetsen en examens. Jaarlijks evalueren we de opleiding en bespreken de punten ter verbetering.  
   

HET ONDERWIJSPROGRAMMA   
De pandemie heeft effect gehad op ons onderwijs dit jaar. We hebben flexibel in moeten spelen op de wisselende beperkingen die corna restricties met zich meebrachten. 

We hebben zodra het maar enigszins mogelijk was fysieke praktijklessen gegeven in kleinere groepen op verschillende locaties. Bij een harde lockdown schakelden we 

over op online lessen. Het was een ware uitdaging maar dankzij onze docenten, medewerkers en vrijwilligers hebben we onze onderwijsprogramma’s deels gewijzigd 

voort kunnen zetten. Ook is het gelukt om  examens te organiseren zodat onze studenten toch een certificaat konden behalen. De opleiding Hotelmanagement hebben 

we dit jaar niet kunnen starten. Reden is dat het niet mogelijk was de opleiding volledig en met goede stages te kunnen aanbieden. De restricties van de lockdown 

maakte het onmogelijk locaties te huren waar praktijklessen gegeven zouden kunnen worden. Vele hotels en restaurants waren gesloten en werden bij een milde 

lockdown gecontroleerd en zwaar beboet mochten groepen mensen zich in de locaties bevinden. We konden dan ook geen locaties vinden om de opleidingen in kleine 

groepen voort te zetten. Om die reden hebben wij ons aanbod het afgelopen jaar noodgedwongen aangepast en de opleiding Tailoring & Entrepreneurship en     

Beautician & Entrepreneurship aan het jaarprogramma toegevoegd. Hier was ook grote behoefte aan bij de studentes en jonge moeders die zich tot ons wenden voor 

een opleiding. Daarnaast hebben we wel de verkorte opleiding tot assistent kok kunnen voortzetten.   
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OPLEIDING TAILORING & ENTREPRENEURSHIP         

Het vak van kleermaker in India is een van de meest florerende ter wereld. Zelfs gedurende de pandemie zijn de boetieks en naaiateliers winstgevend gebleven. Toen mensen niet 

meer naar winkels konden vanwege verschillende lockdowns gingen zij naar kledingmakers. Via videocalls worden opdrachten gegeven voor custom-made outfits bijvoorbeeld. Wij zijn 

er dan ook van overtuigd dat onze studenten zelfs tijdens de pandemie een inkomen kunnen verdienen. De opleiding is dan ook zeer gewild. Vele meiden en jonge vrouwen willen de 

opleiding volgen. Mond op mond reclame was dan ook voldoende om de  batch studenten op het laatste moment vol te krijgen. Studenten leren met de hand naaien, en nadat ze de 

verschillende onderdelen van de  naaimachine beheersen, ook machinaal. Ze leren patronen lezen en kleurenkaarten begrijpen. De syllabus is ontwikkeld en bevat korte praktische 

instructies met foto’s. Tijdens de praktisch lessen worden videodemonstraties gebruikt en is de docent continue aanwezig om veel individuele begeleiding te geven en oefeningen te 

demonstreren.  
 
TIJDENS DE LESSEN KWAMEN DE VOLGENDE ONDERWERPEN AAN BOD:   

1: Introduction to Garments   12: Methods for MeasurementTaking   

2: Kit for Pattern Making and Sewing   13: Measurement from A Garment   

3: Basic Stitching Tools   14: Fabric Requirements   

4: Basic stitches   15: Daters, Pleats Gathers   

 5: Taking Care of Sewing Machine   16: Tucks, Plackets Facings, Collars and Sleeves   

 6: Important Terms for Cutting &amp;   

Tailoring   

17: Fabric Care   

7: Basic Rules of Stitching   18: Garment Fitting   

8: Sewing Machine Practice   19: Patternmaking &; Sewing Patternmaking &   

Sewing Merchandise   

9: Fabric Terminology Study   20: Women’s wear and other products   

10: Needle and Thread   21: Employability and Entrepreneurship Skills   

11: Decorative Items Used for Sewing   22: Job Placements and Internships: 1  months 

Internship at tailoring shops, boutiques and 

garment company.   
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DE OPLEIDING                                                     

Na een introductie les kregen alle studenten een etui met verschillende naai- attributen erin en leerden de namen en functies ervan. Vervolgens moesten zij een aantal 

lessen oefenen om met de hand te naaien en knopen aan te zetten. De docent legde de verschillende onderdelen en werking van de naaimachine uit. Ook kwamen 

veel voorkomende problemen met machines aan bod.   

 

                                                                      

Alle studenten ontvingen werkmateriaal                                                                Patroontekenen en de stof knippen.   
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Toen de studenten dit alles beheersten mochten zij met resten stof voor het eerste de naaimachines gebruiken. Weken hebben zij zo geoefend voordat ze nieuwe 

stoffen mochten gebruiken voor het maken van mondkapjes, kleding en andere producten. Na een aantal maanden ging dit heel goed en konden zij volledige  

kledingstukken naaien met ingezette mouwen, knoopgaten en ritsen.  De studenten leerden de maattabellen, kledingmaten opnemen,  elementen van een goede 

pasvorm en  veelvoorkomende pasproblemen. Ook leerden zij patronen te lezen en te tekenen evenals het berekenen van de benodigde stof.  Tot slot leerde de 

docent de leerlingen meer complexe zaken zoals het zomen, plooien, knoopsgaten en kragen maken. De studenten kregen opdrachten om producten te tekenen en te 

naaien. In het begin eenvoudig met een gezichtsmasker en menstruatiepads. Deze producten konden zij zelf gebruiken en in hun families uitdelen. Dat motiveerde 

enorm. Vervolgens werden de te naaien producten steeds moeilijker. Onze studenten kunnen inmiddels Indiase  dameskleding maken (kurta’s en bijpassende 

broeken), rokken en jurken, blouses voor sari’s,  kinderkleding, mannen shirts. De studenten leerden ook producten naaien – tassen; laptophoezen,  kussenslopen, 

slingers  en  keuken schorten.   
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Ook leren de studenten kennis en vaardigheden rondom een baan of het starten van een bedrijf. De docenten hebben zelf tiental len jaren een eigen bedrijf en kunnen 

uit eigen ervaring delen. Ook gaven docenten van het ROC Mondriaan tijdens online lessen veel praktische tips voor het starten van een eigen bedrijf en het voeren van 

een goede administratie.   
 

PRAKTIJK EXAMEN      

Tijdens de praktijkexamens kregen de studenten de opdracht producten te maken en het hele proces zelfstandig uit te voeren. Hierbij kwamen alle geleerde technieken 

aan de orde.    

 

                  

De eindopdrachten gemaakt door onze studenten.    
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STAGE:    

 Door de aangescherpte lockdown maatregelen in december zijn de stageplaatsen aangepast. Bij de meeste werkgevers was plaatsing op locatie bij een naaiatelier of boetiek niet 

mogelijk. Daarom zijn wij overeengekomen dat onze studenten vanaf huis kunnen werken. Ze kregen een naaimachine te leen. Stof en andere benodigdheden werden door de 

werkgevers thuis bezorgd. Via videocalls werden de studenten begeleid en nadat zij de producten hadden gemaakt werden deze beoordeeld en kregen zij feedback. Ze kregen hiervoor 

ook een kleine vergoeding en verdienden zo al een eerste salaris.    

 

 

                                                                                    

                                          Stage: Werken in opdracht van werkgevers en al een eerste salaris verdienen.     
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Alle studenten hebben de stage afgerond. Van de 64 studenten hebben 52 een baan aangeboden gekregen en werken zolang het nodig is vanuit huis. 8 studenten 

kiezen ervoor een eigen bedrijf te beginnen. In februari zullen onze docenten met hen een businessplan opstellen en begeleiden. Wij hebben een webshop ontwikkeld 

zodat deze onderneemsters hun producten ook online kunnen verkopen. Onze communicatiemedewerker zal gratis foto’s voor hen maken en de webshop beheren.  

Alle inkomsten gaan rechtsreeks naar de dames. De webshop wordt op dit moment gevuld met de eerste  producten zoals de tassen, kussenslopen en mondkapjes de 

gemaakt zijn tijdens de cursus en het eindexamen.  
  

EVALUATIE:                                                             

Elke maand zijn de lessen geëvalueerd door de coördinator, docent en studenten. Tijdens dergelijke maandelijkse evaluatiesessies is de leraar heel eerlijk en open 

geweest. Hij gaf iedere student tips om nog beter het vak onder de knie te krijgen. 5 leerlingen bleven achter bij de groep. Voor hen heeft hij extra lessen in het weekend 

gegeven om hen meer tijd te geven om de vaardigheden te leren.    
  

 

DOCENT EN STUDENTEN  AAN HET WOORD   

Satya (Teacher)   

“I am really glad to have joined this program, with my experience as a tailor and entrepreneur for almost 20 years, I believed I was able to do my job well 

to teach the students all about the profession and skills that make a tailor is good skilled worker.   
The classes are have gone on really well, every class the students came with doubts and ask many questions which make me happy and show their 

interest in this profession.  The students have progressed well and quickly at first it was quite a challenge to complete so much syllabus in this short time 

but thanks to the students’ interest and dedication I was able to do this. They came knowing so little but now are able not only to do basic designing but 

also advance levels of designs, this growth makes me proud. These skills will help them better their lives   
During COVID 19 we taught the women to stich mask so help with the world wide fight against COVID 19, they learnt with dedication and determination, 

I am happy that the masks that we made by us was used for distribution in both India and Europe. Many students are interested in setting up shops and 

boutiques either from their homes are elsewhere and they ask me for contacts and I am glad to help them in whatever way I can as I feel proud of the 

work we all were able to achieve today.  With only 1 month of classes left I can confidently state that 80% of the student have become professionals but 

the other half are still learning they need to practice more to become experts.  An organization like Planet Hope is really doing very good work here as 

many women near the neighbourhood where my shop is located had asked me if I would teach them but due to them not being able to find time and due 

to lack of materials and resources they would not attend session but here the organization provides materials and machines absolutely free of charge 

which gets rid of all the obstacles that stops this women to achieve their goals. I hope the next batch too is equally interested if not more interested and 

enthusiastic as the previous batch.”   
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Studente: Pallavi (19 jaar)   

“I live in the area of Meghanipalya (the same area in which connexion learning centre is located) and have been a homemaker or almost 6 years, have 

always had an interest in tailoring but did not get an opportunity either places that offered courses were too expensive or far away, but when I went to 

our nearby provision store they had put up an ad for the fee courses at Connexion Learning Center, then I wasted no time and immediately enquired and 

when heard that I course was free I was very excited and gave my name without thinking a second thought.   
From the classes I learnt several things such as blouses; dresses; skirts; chudidars apart from things like masks and laptop sleeve, I love being in a class 

yet again now all other students in the class have become my good friends, we enjoy and learn together, the teacher too is very good at his job and 

teaches us all well and professionally, thanks to this course I do little alterations at home for other people who ask for it and take cash.   
Since I don’t have anyone at home I can’t leave my daughter alone so therefore I bring her along with me, during my classes she enjoy playing and 

learning in the day care class it makes me happy that she too is occupied.   
My long term dream is to set up a small shop where I can practice my skills and earn some money too which I will use for my child’s education, as of now 

I have not made a plan but I will start from home and then only decide. I am so thankful to Planet hope for making such vocational course for us women 

that too free, I can finally do something all by myself.”   
   

Studente, Gayathri (17 jaar)   

“I got to know of this course way before it started, I remember the staff coming door to door to ask us women what kind of courses we were interested to 

learn, I had given my name for tailoring that time as I was doing a little stitching by myself at home for myself but had no job. So when Pooja (the 

connexion centre manager) had informed us that the course is going to start I have been coming to class since then. I remember during COVID 19 

lockdown things were quite bad as we could not go for offline regular classes and the online sessions was tough to understand, I was very happy to 

return to class once the restrictions were lifted.   
For people like us these classes are a space for only ourselves and our dreams, it is an exciting part of my routine to learn new skills with like-minded 

friends. I am really proud to have contributed in my own small way by stitching masks for people during COVID 19 times. I like doing skirts; dress and 

salwar which I have even started doing for children and will continue to do small works like this to earn money which will be used for the family uses and 

also savings which are very important. I again thank the organisation of Planet Hope for such a course and for making programs for women like us.”   
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VERKORTE OPLEIDING SARI KUCHU PATROON BORDUREN         

Dit is een van de  oudste Indiase wijze van patroon borduren om stoffen en kledingstukken te versieren. vrouwen hebben deze module gevolgd en kregen les in hun gemeenschappen 

van ervaren Kuchu docenten.  Een Saree, een niet-gestikte drapering van 4,5 tot 9 meter, is een van de meest gedragen kleding onder Indiase vrouwen. Een veel voorkomende versiering 

op een sari wordt de saree kuchu / kwast genoemd. Saree kuchu zijn kleine stoffen kwastjes die worden gebruikt om een sari te verfraaien. De kwasten zijn prachtig  en zijn gemaakt 

van draad, stof en andere fijne toevoegingen. Ze worden meestal bevestigd op de zoom van om een sari eleganter en mooier te maken. De saree kuchu is een kunst op zich en er is 

veel vraag naar op de Indiase markt. Deze vaardigheid kan ook zeer lucratief zijn, aangezien er op de markt vraag is naar dergelijke diensten.   
                                                                                                

    

  

De marktomvang van het Indiase borduurwerk is groot en stijgt met 20 procent per jaar. Dit toont de enorme potentiële markt van borduurwerk in het land. Dames die de 

verschillende patronen kunnen borduren kunnen een goed salaris verdienen. Vele vrouwen willen hun sari’s  verfraaien en brengen deze naar thuisnaaisters. Per sari 

kan afhankelijk van het patroon tussen de 350 IR (€ 4,5)  - 3000 IR ( €37,50) gevraagd worden.  De lessen zijn verdeeld in 3 niveaus - niveau 1, niveau 2 en niveau 3. 

Niveau 1 is het beginnersniveau dat bestaat uit een introductie tot de verschillende basisontwerpen. Niveau 2 is het tussenliggende niveau dat bestaat uit een beetje 

ingewikkeld ontwerp en het laatste niveau bestaat uit moeilijke ontwerpen. De niveaus variëren van eenvoudig tot complex.  
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De evaluaties gebeuren wekelijks door de coördinator en de leraar om de voortgang van de studenten te volgen en eventuele moeilijkheden op te sporen en te verhelpen.  

Na afloop van de module ontvingen de studenten een certificaat tijdens een feestelijke bijeenkomst in hun gemeenschap. In totaal hebben 42 studenten de opleiding 

gevolgd. Daarvan hebben 33  dames een baan bij een naaiatelier of verdienen zelfstandig met het verfraaien van sari’s. Zeker tijdens  het trouwseizoen zijn er vele 

mogelijkheden om een salaris te verdienen.  
 

 

 

                                                            
      Certificaten uitreiking 2 e batch  September  2021  
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OPLEIDING BEAUTICIAN & ENTREPRENEURSHIP  
 

In India maakt de schoonheidsbranche een indrukwekkende groei door. Vele vrouwen maar ook mannen bezoeken beautysalons voor verschillende (ayurvedische) 

behandelingen. Deze markt biedt dan ook goede mogelijkheden voor afgestudeerde studenten. Dat is de reden dat wij de opleiding, na een pilotfase zijn gestart. Met 

onze opleiding bieden wij enthousiaste jonge dames de kans zich te ontwikkelen tot een professionele schoonheidsspecialiste met goede kennis en vaardigheden om 

te floreren in hun vak.    
  

DE OPLEIDING   

Wij hebben de studenten opgedeeld in kleine groepjes om afwisselend theorie en praktijklessen te gegeven. In ons praktijklokaal wordt door de docenten veel individuele 

aandacht gegeven aan de studenten zodat zij het vak snel en goed leren. De modules en het onderwijsprogramma is ontwikkeld met hulp van docenten van het ROC 

Mondriaan.    
    

De studenten leren het vak in 6 modules te weten:   
1) Module 1: Skin    
2) Module 2: Beauty Therapy (pedicure/manicure)   
3) Module 3: Hair    
4) Module 4: Hair Dressing & Hair Styling    
5) Module 5: Make Up    
6) Module 6a: Grooming    
Module 6b: Finance & Businessplan    
7) Internship 2  months practical job-experience    
  

De lessen begonnen met een eenvoudig onderwerp, zoals het reinigen van de huid en het met draad weghalen van lichaamsbeharing op het gezicht. Dit zijn de meest 

elementaire vaardigheden van een schoonheidsspecialiste. De studenten leren eerst hoe ze het draad moeten vasthouden en verplaatsen om de ontharingsbeweging 

te maken. Nadat ze dit onder de knie hadden mochten ze onder het toeziend oog van de docent oefenen op elkaars gezicht. Vervolgens werd de module pedicure & 

manicure gegeven. De studenten leerden de namen, ingrediënten en het doel van het gebruik van verschillende producten. Ook leerden zij verschillende hulpmiddelen 

toe te passen. Tijdens de oefenlessen observeerden de studenten elkaars werk en deelden dit tijdens een evaluatie.   
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Na 8 weken beheersten de studenten de gezichtsbehandelingen voor verschillende huidtypes. Ook leerden ze harsen, wat een belangrijk onderdeel van de cursus is 

omdat veel Indiase vrouwen en mannen dit vaak laten doen. Daarna volgde make-up, het kleuren van wimpers en wenkbrauwen en het aanbrengen van een bruidsmake-

up. Daarna volgde de module haarverzorging. Om studenten een oriëntatie te geven op ondernemerschap is uitgebreid verteld over wat er allemaal komt kijken bij het 

starten van een eigen bedrijf. Een ondernemer was gastdocent en vertelde over de voor en nadelen. Ook is geoefend met het opstellen van een businessplan, het maken 

van een begroting en uitleg over de financiële administratie. Docenten van het ROC Mondriaan gaven onlinelessen op dit vlak en zullen de businessplannen van 

studenten beoordelen die een eigen bedrijf willen starten. Zodra de studenten de vaardigheden van de verschillende modules beheersten openden wij iedere vrijdag het 

praktijk lokaal voor buurtbewoners e.a. Zij konden een schoonheidsbehandeling tegen een klein prijsje krijgen. Het gebruik van de producten werd door de klanten 

vergoed. Op deze wijze konden onze studenten direct ervaring opdoen met het geven van verschillende behandelingen aan klanten.  Na afloop volgde ook altijd een 

korte evaluatie zodat de studenten konden vernemen hoe de dienstverlening door de klant was ervaren. Dit is een heel leerzame aanpak gebleken. De docenten hebben 

klanten goed moeten uitleggen dat met het geven van tips zij studenten helpen beter te worden. In de Indiase cultuur is het niet zo gewoon om punten voor verbetering 

direct te uiten. Maar met enige uitleg aan zowel de student als de klant is dit in de meeste gevallen toch gelukt.       

                      
PRAKTIJK EXAMEN   

In december 2021 hebben we te maken gehad met maatregelen ten gevolge van de weer toenemende covidbesmettingen. Daardoor hebben we op 11, 12 en 13 

december de praktijkexamens kunnen doen met 15 studenten. 5 studenten per dag met 5 klanten was het maximale toegestane per dag. Buurtgenoten konden zich 

vooraf opgeven voor een behandeling van de huid, haar/baard en pedicure/manicure en haar. De studenten hadden 3 uur de tijd om hun examenopdrachten uit te 

voeren. Zowel de studenten als de klanten hebben vooraf een covidtest gedaan.  De tweede groep studenten hebben hun examen  in de 2e week van januari gedaan .  

 

             



23 
                      =      

         

    



24 
 

                             

EVALUATIE:  

Het afgelopen jaar hebben wij 3 batches van in totaal 45 studenten de opleiding tot schoonheidsspecialiste kunnen geven. De laatste batch moet nog stage lopen, dit 

was niet eerder mogelijk door de recente lockdown. Zij hebben het praktijkexamen afgelegd en een certificaat ontvangen waarmee zij van februari  tot en met april  

2022 als stagiair bij verschillende salons aan de slag kunnen.   
  

STAGE  

We hebben de afgelopen maanden stage afspraken kunnen maken met verschillende salons. Onze stagebegeleider zal ook iedere maand de studenten op de 

werkvloer bezoeken om ervaringen van de stagiair én van de werkgever te vernemen. Na 2 maanden stage ontvangen de studenten bij goed functioneren een 

stagecertificaat. Dit certificaat is een bewijs van 2  maanden werkervaring. Hierna kunnen de afgestudeerden formeel aan de slag bij de werkgevers. Lukt dit niet dan 

helpen wij hen elders een baan te vinden. Een aantal studenten heeft aangegeven als zelfstandige aan de slag te willen gaan. Nadat zij de stageperiode met een goed 

resultaat hebben afgesloten zal onze docent afkomstig uit de industrie hen in april en mei 2022  ondersteunen bij het ontwikkelen van een businessplan om hun eigen 

onderneming te kunnen starten.         
                                 

DOCENT EN STUDENTEN  AAN HET WOORD   

 

Anitha (teacher)    

“ I have been a beautician for almost 15 years and have been a freelancer and a parlour owner but due to COVID 19 I had to shut it down, that was when I had joined as 

a teacher at Planet Hope.. I am really glad to be teaching as it is one of my passions.  The students of this course are from poor backgrounds hence the course is given 

free of cost which makes it a great opportunity for them as they can now use their  skills to better their lives; get a job and improve their living standards. Each module 

and chapter is designed in a great way that ensures the students learn the theory and practical skills of the profession, all the students by now have almost become 

professional they are all show a genuine interest in the occupation and they are ready to go out for an internship and later to go for a job. Some modules such as facial; 

manicure-pedicure they learnt very quickly but haircutting is slightly confusing for them so they are took some time to get the hang of it.    
I am proud and positive that my students will make good use of the skills they have received and become professional working women.”       
   

Bhuvaneshwari ( 18 years)   

“I come all the way from Tannery Road by bus to attend classes I have always had an interest in this course I even applied to a school that taught it but due to not being 

able to pay fees for the course I had to drop out. When I heard through my friend of a free beautician course I jumped at the opportunity as I gave me the unique 

opportunity to realise my dream.   
I have learnt so many things through this course such as threading; facial; manicure-pedicure; waxing; hair and make-up. Now I can confidently say that I am a 

professional beautician. I love attending the classes it is fun and interesting as I learn new things every day and practice in others to perfect it, only when the teacher is 

convinced we are good enough do we move to the next module. After the course I plan on working as a freelancer or get a job in a salon or parlour save some cash and 

later in the future set up a small beauty parlour of my own, I love this feeling so being capable to become self-sufficient.   
Thank you so much Planet Hope for this chance at actualising my dream I will not let this education go to waste will encourage others to come and study here and after 

my internship I will have a great career”    
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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. Samen met het ROC Mondriaan (afdeling verzorging) en Ashley Care Home 

Bangalore verzorgen we de opleiding voor ouderenverzorgers en met de NGO Hayden Hall in Darjeeling.         
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Te leren praktische vaardigheden:  
1. Het in beeld brengen van de  medische geschiedenis van de patiënt  medicijn gebruik en medische behandeling . Dit alles goed documenteren.   
2. Samenwerken met verpleegkundigen en artsen en onder hun begeleiding werken.   
3. Enkele testen uitvoeren zoals bloed afname, verzamelen van ontlasting en urine, bloeddruk en temperatuur opnemen, gewicht van de patiënt wegen.  
4. Toezicht houden op de gezondheid van patiënten. Goed observeren om eventuele symptomen of relevante informatie te registreren die tot een 

diagnose of een wijziging in hun behandelplan kunnen leiden.  
5. Zorg en ondersteuning bieden afgestemd op de behoefte van de senioren. Zorgen dat de patiënt de medicijnen op tijd neemt en een gezonde maaltijd 

eet. Ook recreatieve activiteiten en een luisterend oor bieden zijn belangrijke vaardigheden van een caregiver.   
 

De studenten krijgen 5 dagen per week les in de ochtend theorielessen en in de middag praktijklessen. Ook in  Darjeeling zijn we deze opleiding gestart op verzoek 

van onze samenwerkingspartner Hayden Hall. In het gebouw van Hayden Hall is een les en praktijklokaal. Daarnaast hebben de studenten praktijklessen in een nabij 

gelegen ziekenhuis.  
 In Bangalore is de opleiding gevestigd in verpleeghuis Ashley Home Care. Hier beginnen de leerlingen s’ochtends met de praktijklessen, Ze helpen de 

verpleegkundigen met de start van de dag. In het verpleeghuis wonen 50 alleenstaande mannen en vrouwen die zorg nodig hebben. Ook bij het serveren van het 

ontbijt helpen de studenten. Op woensdagen en vrijdagen bieden de studenten een recreatief of sportief programma aan.   

  

  
Praktijkles Ouderenzorg in Darjeeling                                                                                                                                           Praktijkles: muziek met ouderen in Bangalore  
 
 De docenten van het ROC Mondriaan geven wekelijks online lessen. Het team van Indiase en Nederlandse leerkrachten hebben video intervisiesessies om de 
opleiding zo goed mogelijk samen vorm te kunnen geven. De eerste batch van 35 studenten hebben hun opleiding in Juni 2021 afgerond. De 2e batch, 22 
studenten  rond in juni 2022 de opleiding af nadat zij een stage van 2 maanden en het eindexamen hebben volbracht.   
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    .  
     Wekelijks online lessen met docenten van het ROC Mondriaan                                                                                                   studenten ouderenzorg Darjeeling 
 

 

EVALUATIE:                                                             

Maandelijks worden  de lessen geëvalueerd door Indiase en Nederlandse docenten. Ook zijn er intervisiesessies waarin de docenten worden getraind op interactief 

lesgeven. Om de 3 maanden vragen we via een formulier naar de mening van de leerlingen. Zij kunnen ervoor kiezen deze anoniem in te vullen. De resultaten van de 

evaluatie bespreken we met elkaar en indien nodig voeren we verbeterpunten door.   
  

In de maanden april en mei zullen de studenten stage lopen bij verzorgingshuizen en dagopvang voor ouderen. Daarna volgt het eindexamen en zullen wij hen  

bemiddelen naar een goede werkgever.  Naveejan School of Nursing is een onderwijsinstelling voor minderheden in Darjeeling. De school biedt samen met het 

Navjeevan-ziekenhuis een 3 jarige opleiding verpleegkunde aan lokale studentes van arme komaf. De school heeft ons benaderd voor een samenwerking en de 

eenjarige opleiding tot Elderlycaretakers samen met hen op te zetten. Overleggen volgden en ook bezocht de staf de school.  Door de pandemie is het helaas ook dit 

jaar niet gelukt de fysieke opleiding daar te starten. Dit jaar volgden 73 studenten via een videoverbinding onze klassikale lessen ouderenverzorging.   
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DE KORTDURENDE OPLEIDING ASSISTENT COOK                                                                                     
Het was de planning om de eenjarige opleiding facilitymanagement te starten. Door de pandemie hebben we dit niet kunnen doen. Het schoolgebouw moest gesloten 

blijven. In plaats daarvan hebben we de korte praktijkopleiding assistent Cook kunnen geven. Mede ingegeven de grote golf van werkloosheid. We willen jongeren en 

vrouwen opleidingen bieden waarmee ze sneller een certificaat kunnen behalen en een baan kunnen vinden zodra de lockdown wordt opgeheven. Op werklocaties 

buiten de school zijn de praktijklessen gegeven in kleine groepjes studenten en de praktijkexamens afgenomen.    
  

DE OPLEIDING  

De  kortdurende opleiding - cooking lessons- bevatte ook dit jaar  online theoretische lessen en in kleine groepjes praktijklessen. Omdat het schoolgebouw gesloten was 

hebben we de keuken kunnen gebruiken van verpleeghuis Ashley Care Home (onze partner voor de opleiding Elderlycare). Op deze manier hebben we toch de 

modules kunnen afronden en examens afgenomen. Het gekookte eten is telkens verpakt en door de social workers uitgedeeld aan mensen die het nodig hebben.   
  

De leerdoelen zijn:  

- Levensmiddelen leer/voedsel veiligheid  
- Lezen en toepassen van recepten  

- De basistechnieken koken (het maken en voorbereiden van gerechten, bereidingswijzen van soepen en sausen, vlees, vis    
- Snijtechnieken.   
- Hygiëne in de keuken   
- Samenstellen van een Westers en Indiaas menu  

 

Met de opleiding kunnen studenten gaan werken in een keuken van een restaurant, hotel maar ook in een zorginstelling en bedrijfskantines. Dit jaar hebben twee 

batches studenten deze verkorte opleiding gevolgd. 33 studenten hebben een certificaat behaald.   
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De door de studenten gekookte maaltijden worden uitgedeeld.                                            

      
Geslaagd!  
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EMPOWERMENT 

             
 
 

WORKSHOPS: VERGROTEN EIGENWAARDE EN WEERBAARHEID  
Ook dit jaar hebben we  workshops gegeven aan onze studentes en hun moeders gericht op het verstevigen van de eigenwaarde en persoonlijke performance. Door de 

pandemie hebben we de planning van de workshops moeten aanpassen evenals de locaties. Dit jaar hebben we de studentes en hun ouders in hun wijken bezocht en 

daar workshops gegeven. Dit om het reizen van grotere groepen naar ons onderwijsgebouw te beperken. De workshops waren afwisselend gericht op de verbetering 

van kennis over gezondheid, hygiëne en vrouwenrechten en trainingen van persoonlijke (weerbaarheids) vaardigheden. Na het afronden van de workshops kregen de 

studenten opdrachten om het geleerde thuis te oefenen.   
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In totaal hebben 147 studenten en hun moeders de workshops gevolgd in de maanden oktober, december 2020, februari , maart, april, juli, oktober en november en 

december 2021. Tijdens de workshops is ook veel aandacht besteed aan financiële weerbaarheid via onze lessen financial literacy. Helaas hebben wij door de sluiting 

van de scholen deze lessen niet kunnen geven op 5 middelbare scholen. Dit zullen wij zo snel mogelijk weer oppakken nadat de scholen weer voor lange tijd open zijn.   
Helaas was het dit jaar niet mogelijk workshops van onze samenwerkingspartner WEF (Women Economic Forum) bij te wonen. Vanwege de lockdown was het onmogelijk 

bijeenkomsten te organiseren voor grote groepen deelnemers.   
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 HAPPY HOME    

 

  

 

Voor de oudere meiden die niet thuis kunnen wonen hebben wij meisjeshuis Happy Home opgericht. Het is een zelfstandige unit waar studenten wonen die onze 

beroepsopleidingen volgen. Naast Happy Home in Bangalore waar meiden wonen die de opleiding Ouderenzorg volgen hebben we ook in Darjeeling  een meisjeshuis 

ingericht eveneens voor studenten Ouderenzorg.  Het doel is meisjes uit een kansarme of lagere inkomensachtergrond een thuis te bieden van waaruit zij een 

beroepsopleiding kunnen volgen en aan hun toekomst kunnen werken. In Darjeeling huren we een huis dicht bij het opleidingscentrum voor onze opleiding 

ouderenzorg. 8  meiden wonen met elkaar onder begeleiding van een hulpmoeder. Ze bepalen met elkaar het weekmenu, doen  inkopen, koken en eten samen en 

maken hun huiswerk. In het weekend en tijdens de vakantieperiodes zijn er teambuildingactiviteiten en empowerment trainingen. Alles gericht op het verstevigen van 

eigenwaarde en weerbaarheid.    

                                                                                                                                                                                                              Happy 

happy home Darjeeling    
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COMMUNITYWORK 

Dit jaar hebben onze social workers families in verschillende sloppenwijken gesteund. Onze interventies in gemeenschappen zijn 

gebaseerd op een holistische benadering. We starten met familiebezoek, brengen de achtergronden van de families in beeld evenals hun 

noden, wensen en mogelijkheden om zelf de regie op hun leven weer te nemen. We helpen hen gebruik te maken van bestaande 

overheidsregelingen, bieden onze onderwijsprogramma’s en empowermentworkshops aan.   
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MUSIC & SPORT ACADEMY  

De kinderen in de sloppenwijken hebben het heel zwaar tijdens de lockdowns. De scholen zijn gesloten en ze leven met vele familieleden in een klein huisje. We zijn 

dit jaar de Planet Hope Music & Sport  academy gestart om hen activiteiten buitenshuis aan te kunnen bieden.    
Sport en muziek  is goed voor de ontwikkeling van een kind. Als een kind een sport en een instrument kan bespelen krijgt het zelfvertrouwen oppepper en dit werkt ook 

door in de schoolprestaties. Het stimuleert de teamgevoel, de creativiteit en muziek spreekt tot de verbeelding Door middel van muziek maken ontwikkelen kinderen 

hun cognitieve vaardigheden en er is aangetoond dat ze zich beter kunnen concentreren en cognitieve ontwikkeling kunnen verbeteren terwijl ze muziekinstrumenten 

leren.   
Om met heftige emoties om te gaan, en je weer veilig te voelen, zijn sporten en  muziek  helend. Het verbind kinderen en is een krachtig middel om je op een veilige 

manier uit te drukken. Creatief zijn roept ook het besef op dat er altijd mogelijkheden zijn om een toekomst op te bouwen. Tijdens de periodes van harde lockdown 

waren de sport en muzieklessen niet mogelijk. We hebben toen de muziekinstrumenten mee naar huis gegeven en online lessen ontworpen. Deze gedeeld in een 

whatsappgroep en ook een youtube kanaal opgezet zodat de kinderen de lessen eenvoudig terug kunnen kijken en oefenen. In totaal hebben 20  kinderen 

deelgenomen aan de muziek lessen en 56 aan de sportactiviteiten. 

 

 

  
 offline music lessons….                                                                                                                                                                      Online lessons ( https://youtu.be/1b6qav0yxd4)  
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EXTRA  (COVID 19) ACTIVITEITEN   

 

     

         

       

Tijdens de pandemie werkte ons team gedurende de totale lockdowns dag en nacht om mensen die medische zorg nodig 

hebben te helpen en te beantwoorden. We gebruiken een realtime computersysteem om verbonden te zijn met ziekenhuizen, 

artsen, medische winkels, kindertehuizen en bejaardentehuizen. Ons team en vele vrijwilligers beheren de 24-uurs hulplijn in 

Bangalore & Nagpur.Ze beantwoorden oproepen van mensen die medische hulp nodig hebben in kritieke situaties. Dag en nacht 

werken ze om de patiënten op tijd te helpen. Helaas kwam het ook voor dat de patiënten voortijdig overleden. Vele families 

konden de kosten voor crematies en begrafenissen niet dekken. Daarom dient en ondersteunt ons team op deze droevige 

momenten. Het team probeerde een ziekenhuisbed, zuurstof, beschermende kleding, medicijnen en voedselpakketten te vinden 

voor mensen in medische nood. Maar de meeste medische behoeften waren zeer  beperkt beschikbaar. Aan het eind van de dag 

namen de medewerkers de tijd om hun intense ervaringen te delen. 

Vandaag was een moeilijke dag voor ons team. Pooja: “Van elke 25 telefoontjes stierven er 10 patiënten omdat de medische 

zorg niet op tijd beschikbaar was. Dat maakt me verdrietig. Maar ik besef dat ik ook mensen heb kunnen helpen in deze 

pandemie. Dat moedigt me aan". 

 

 

 

 

Ons team en  vrijwilligers hielpen overledenen door COVID-19 te begraven. Door het enorme aantal doden was vroeg de overheid 
hulp van NGO’s. Het was erg zwaar werk zowel fysiek als mentaal. We zijn uiteraard zeer trots op ons team. In een bijzonder zware 
periode hebben zij een geweldige inzet en betrokkenheid getoond. 
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IMPACT DOOR CONCRETE RESULTATEN 

Voorbereidingsprogramma  Resultaten  

          •        Voorbereidingsprogramma: Engels: schriftelijke en   taalvaardigheid, rekenvaardigheden,    

                   wiskunde  en  computervaardigheden en huiswerkbegeleiding.  

   

           •  90  leerlingen volgenden in de periode van oktober 2020  tot januari  2022 het 
voorbereidingsprogramma en kregen huiswerkbegeleiding.  
33 leerlingen volgden de online lessen Engels.  
83 kinderen hebben we tijdens de lockdown onlinelessen kunnen geven. Wekelijks 
werden 3 lessen opgenomen, via een whatsappgroup gedeeld en huiswerk thuis 
afgegeven.   
Deze videolessen zijn aan andere scholen en NGO’s beschikbaar gesteld. Zij verspreiden 
onze lessen aan ongeveer 425 leerlingen.  .  

       •        Monitoring en evaluatie van de schoolprestaties leerlingen.         •  Omdat afstemming met de leerkrachten van de publieke scholen niet mogelijk was 
hebben wij een eigen monitoringsysteem met toets periodes opgezet. Op deze wijze 
kunnen we de ontwikkeling van de leerlingen volgen. 

 •       Training leerkrachten en vrijwilligers in nieuwe   onderwijsmethoden en materialen  •  6 stagiaires zijn getraind om onze docenten te helpen bij het voorbereidingsprogramma. 

Ook waren zij betrokken bij de empowerment workshops.   

TOTAAL AANTAL STUDENTEN   374 RECHTSREEKS EN , 425 ONLINE VIA ANDERE SCHOLEN  

 

Beroepsopleidingen Resultaten  

      •      De opleiding Tailoring & entrepreneurship     • 64 studenten hebben de opleiding afgerond 

 •  De opleiding Kuchu embroidery   •  45  studenten hebben de opleiding afgerond. 

 •  De opleiding Beautician & Entrepreneurship  •  42  studenten hebben de opleiding afgerond. 

 •  De opleiding Elderlycare   •  37 studenten lopen in maart en april 2022 stage en doen examen in juni 2022. 73 volgende 

de online opleiding en behaalden het certificaat.   

 •  De opleiding assistent cook   •  33 studenten certificaat behaald  

 •  Training docenten  

  

•  

  

4  docenten en 6 stagiaires zijn getraind (opleiding  elderlycare, beautician en 

entrepreneurship).  

 •  Monitoring van de opleiding  

   

•  Omdat een fysiek bezoek van de ROC Mondriaan docenten niet mogelijk was door de 

pandemie. Zijn maandelijks intervisie sessies met de docenten geweest en toetsen 

afgenomen om de voortgang van de studenten te volgen.   

TOTAAL AANTAL STUDENTEN  261   
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Empowerment Resultaten  

 •  Lessen empowerment en financial literacy  •  Tijdens alle opleidingen zijn lessen en empowerment en financial literacy gegeven.   

        •          Empowerment trainingen en workshops: vergroten      

                       eigenwaarde en weerbaarheid   

•  147 meiden en hun moeders hebben workshops empowerment bijgewoond. Dit jaar 

georganiseerd in verschillende wijken en locaties.   
15 tienermeiden worden begeleid in onze happy homes in Bangalore en Darjeeling 

 

TOTAAL AANTAL STUDENTEN 

   162  

 

Muziek & sport voor kinderen Resultaten  

        •           Wekelijks muzieklessen on en offline   •  20 kinderen van de Chellekere community  kregen les en traden op tijdens de kerst periode 

in  verpleeghuizen   

        •          Wekelijkse sportlessen tussen de lockdown periodes in. 

   

•  36 kinderen van de Bellahalli community. 

TOTAAL AANTAL STUDENTEN 56  
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ONZE STAGIAIRES 
 

 
  
  
"It was wonderful working with Team Planet Hope once again. There were a lot of things I learnt as an intern. Though it was 

online the tasks and activities were interesting and engaging and helped me gain a lot as a person in the professional sense. 
Cheers to this amazing experience. " -  
Caroline  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
"International organisations like Planet Hope have been doing immense community development work out there for the 

vulnerable communities of India. It's a great privilege to be part of their organisation in terms of planning, executing and learning 

from grass root level based on the needs of the community. As an intern the tasks give to me enables me to think creatively and 

realistically based on the needs of the community and its — Kezia  
"Making the world a better place should just not remain as the well-known slogan we have hears from the past years, it is us, 

yes the social workers who bring in change, to make the world a better place to live in. In this journey towards change I decided 

to work with Planet Hope as an intern. It's been an amazing journey so far, it keeps me excited every day to work closely with 

the communities for their betterment. Thank you Planet hope for the opportunity." — Monica  
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"Through this online internship at Planet Hope, I as an intern have learnt so much and has opened up to many experiences, 

worked efficiently not only with the work assigned by the agency but also worked on a lot of personal upgradation with emphasis 

on communication. Thankful to the agency for helping incubate these skills and knowledge that will be serve as a reminder for a 

lifetime as a cooperative worker. I have learnt so much not just as an intern but as a person, though the internship was  
online, I've tried to help amplify the work that the organisation does. " — Amir  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"This is my first internship at an organisation, I had a vast exposure in various different communities with accurate guidance by 

supervisor. Through intervention projects of Planet Hope Netherlands I could acquire a lot of knowledge and groom myself as a 

good professional social worker and a better person while communicating with the people and understanding them" — Aparna  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
"Everything's has been online ever since pandemic started. I thought I wouldn't get good exposure as my classes were also 

online, but everything changed after joining Planet Hope. I got the best exposure visiting fishing community and Tsunami affected 

communities. It was surreal interviewing Tsunami affected families. I would forever be grateful for the excellent learning 

experience I got through Planet Hope" — Rakshitha  
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SAMENWERKINGSPARTNERS 

      

 

 

 

 

 

 

 

 
Een gerenommeerd Nederlands instituut voor beroepsonderwijs en vaardigheidsontwikkeling dat jongeren opleidt uit 

kansarme en kwetsbare milieus, die met ons samenwerken aan verschillende onderwijs- en 

beroepsopleidingsprogramma's. Zij hebben een belangrijke rol gespeeld bij de cursussen hotelmanagement en 

ouderenzorg. 

 

Indo-Nederlandse kennisuitwisseling is zo'n belangrijk concept en is een van de doelstellingen van de organisatie. Een jaar geleden werd 

precies dit idee op de proef gesteld door een pilot-groep studenten van de afdeling Social Work St. Joseph's College (Autonoom), Bangalore 

naar Planet Hope, Rotterdam te laten reizen. Joseph's College (Autonomous), Bangalore. Na een maand waarin de studenten stage liepen bij 

de organisatie en naar veel verschillende instanties en instellingen reisden om te begrijpen hoe het veld van maatschappelijk werk en 

vrijwilligersorganisaties in Nederland functioneert, kwamen de studenten terug naar Bangalore en hielden een uitstekende presentatie in de het 

college. Dit bloeide uit tot een samenwerking tussen Planet Hope en het Departement Sociaal Werk St. Joseph's College (Autonoom) waar 

beide partijen een memorandum van overeenstemming betreffende studentenstageprogramma's. Elk jaar krijgen de tweede- en 

laatstejaarsstudenten van bachelors en masters sociaal werk de gelegenheid naar Nederland te gaan en stage te lopen in organisaties van hun 

interesse. 
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JYOTHI SCHOOL 

 

 

   Een school waar ze kinderen opvoeden uit lagere economische milieus, heeft Planet Hope verzekerd door hun leerkrachten op te leiden in  

internationaal Montessori onderwijs door deskundige Nederlandse Montessori trainers en door hen alle materialen en apparatuur voor de dagopvang  

te verschaffen. Wij waarborgen de normen van het onderwijs door regelmatige controle en evaluatie 

 

ASHLEY ZORGINSTELLINGEN 

Ashley Care Homes is een ouderenzorgcentrum dat gespecialiseerd is in geriatrisch zorgmanagement. In de huidige maatschappij zijn families vaak niet 

in staat om ouderen de zorg en ondersteuning te geven die ze nodig hebben als gevolg van vele beperkingen. Sommige senioren worden zelfs 

verwaarloosd en lijden aan vele chronische Ashley Care Homes zorg die niet in staat is de terminaal zieke te verzorgen. 

en ouderen. Het hoofddoel is bejaarden in goede gezondheid te houden en hun mening tot het einde te respecteren met een hartstochtelijke wens om 

kwaliteitszorg voor bejaarden te leveren. 

 

LITTLE ANGELS SCHOOL 

De Little Angel School is een kleuterschool in Pondicherry die onderwijs biedt aan kinderen uit lagere inkomensgroepen en de hele school telt meer dan 

70 leerlingen. Planet Hope is een samenwerking aangegaan en voorziet de school van ons sylabus onderwijs materialen en traint de docenten.  
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Stichting Planet Hope heeft in 10 jaar tijd een groot netwerk opgebouwd en samenwerkingrelaties ontwikkeld met verschillende NGO’s, overheid schools, bedrijven en 

maatschappelijke organisaties.  

 

 

 

Kavitha Foundation ondersteunt het onderwijs voor de meisjes in “Baale Maane” (= huis voor meisjes) in Gopalapura in Zuid-India, 

een tehuis voor 40 meisjes in de leeftijd van 4 tot 18 jaar. Dit huis biedt meisjes die wees zijn of niet thuis kunnen wonen, een nieuwe 

toekomst. Vaak hebben deze meisjes kinderarbeid gedaan. Een Indiase organisatie heeft het initiatief opgepakt om deze kinderen 

een nieuw thuis te bieden. Om de kinderen ook na hun verblijf in Baale Maane zelfstandig te laten zijn, is er meer nodig. 

 

Met de overheid in Karnataka hebben wij gede contacten (afdeling education  en social welfare). Zo maken wij 

onderdeel uit van een groep van NGO’s die in samenwerking met de overheid voedselpakketten uitdelen aan 

gemeenschappen die getroffen zijn door de pandemie.  

 

https://www.kavithafoundation.nl/
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BALANS PER 31 DECEMBER                 2020 €    2021 €         

ACTIVA 

 

VLOTTENDE ACTIVA 

Vorderingen              5.125                   5.125   

Kasgeld India              0 

Liquide middelen                     18.664                11.792 

TOTAAL       23.789                16.917 

  

 

PASSIVA 

 

EIGEN VERMOGEN 

Bestemmingsreserve per 1 januari    18.494                 13.300 

 

SCHULDEN OP KORTE TERMIJN 

Overlopende passiva                       5.295    3.617 

 

TOTAAL         23.789                  16.917 

 

 

STAAT VAN BATEN EN LASTEN    2020€       2021€ 

BATEN      39.110    40.575 

 

LASTEN  

Besteed aan doelstellingen    33.018    32.619 

 

 

Administratiekosten             75 

Kosten bestuur           357         245 

Vakblad fondwerving               99                                             

Lidmaatschap Partin               60     

Bankkosten en – rente           288          224 

Beheer website Nederland           458       1.115 

Beheer website India              188 

Foto/videocamera en toebehoren              831 

 

TOTAAL                        34.196      35.381 

RESULTAAT 

 

Resultaatbestemming 

Toevoeging/onttrekking aan bestemmingsreserve:      4.914         5.194 
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020€    2021 € 

ACTIVA 

VLOTTENDE ACTIVA 

Vorderingen 

Waarborgsommen              5.125     5.125   

Vooruitbetaalde bedragen    0                           0 

 

Liquide middelen 

Kasgeld India                  0                             0          

Triosdosbank Nederland             18.664    11.792 

TOTAAL               23.789    16.917 

 

PASSIVA 

EIGEN VERMOGEN 

Per 1 januari Bestemmingsreserve            13.580    18.494 

 

Mutaties boekjaar                4.914     - 5.194 

 

 

SALDO 31 DECEMBER TOTAAL EV             18.494         13.300 

 

SCHULDEN OP KORTE TERMIJN 

Overlopende passiva                  5.295       3.617 
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TOELICHTING OP STAAT VAN BATEN EN LASTEN  2019 €                                                            2021  €_________________ 

BATEN 

Donaties 

Fondsen en stichtingen    32.425    37.334 

   

Sponsorouders       3.485     1.330 

 

Acties                     2.166 (generator) 

Voedselhulp Corona    1.034    1.911 (covid hulp) 

                       

TOTAAL      39.110      40.575 

 

LASTEN 

Besteed aan doelstellingen 

 

Office India          

Huur november en december      875 (november en december)                 5.678 

Wifi, elektriciteit,Laptops, camera beveiliging(sinds 2021)   743       477 

Bureaus, vergadertafel  en stoelen     515 

Teambuilding sessies met begeleider     187       150 

     

 

Happyhome 

Huur (6 maanden)      6.000       875 (5 maanden)      

Inrichting             802 

Educatiekosten      1.953 

Medische kosten en persoonlijke verzorging      

Voeding en medische kosten     1.380        638 

 

 

Empowerment 

Train de trainer programma    3.000 

Workshops      1.732      908 

Empowerment programma  incl documentaire)                4.260      578 

            

 

Voorbereidingsprogramma            

Onderwijsmaterialen       330           41                                                  

Train de trainer programma      

Muzieklessen on en offline           452 

 

Beroepsopleidingen 

Praktijk en leslokaal (huur, inrichting en onderhoud)   1.200    2.191 

 

Hotel & Facilitymanagement 

Educatiekosten (cooking, housekeeping)   2.033  

Monitoring en examiniëring        130 

Train de trainer          

Tulip Cafe (praktijklesruimte)        500      

 

Course Tailoring& Entrepreneurship 

Educatiekosten en materialen       500    5.195 

Monitoring en examiniëring         30 

 

Kuchu borduren 

Educatiekosten en materialen       466    1.219 

 

Beautician 

Educatiekosten  & lesmaterialen       3.697   
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Elderlycare 

Educatiekosten & lesmaterialen        500    3.433          

Inrichting en lesmaterialen      5.000 

 

Community work 

Voedselpakketten Covid actie      1.200      

Bellahalli community         750 

Workshops en voorlichting         200 

Beschermingsmiddelen en zuurstofcylinder      1.325                                             

Vaccinaties            586 

 

Sponsorkinderen individueel 

Onderwijs kosten Vinitha, Anusha, Justin, Veerthana      2.079 

 

Juridische zaken en certificering 

Procedures fcra ea.              1.790 

Certificaten            375 

Donatieboxen            130   

   

 

 

TOTAAL BESTEED AAN DOELEN    33.018    32.619 

 

Beheer en administratie 

Administratiekosten             75 

Kosten bestuur           357        245 

Vakblad fondwerving              99                                             

Lidmaatschap Partin              60     

 

Overige baten en lasten 

Bankkosten en – rente           288         224 

 

Communicatie 

Beheer website Nederland           458     1.115 

Beheer website India            188 

Foto/videocamera en toebehoren           831 

 

TOTAAL      34.196      35.381 

 

 

 

 

 

Vastgesteld tijdens de bestuursvergadering van 31 mei 2021. 
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ALGEMENE TOELICHTING 

Opmerkingen bij de jaarrekening 2021 

 

Voor onze praktijkopleidingen hebben we aparte ruimten moeten huren omdat lesgeven tijdens de pandemie 

alleen in kleine groepjes mocht plaatsvinden en dicht in de wijken waar mensen wonen. Dit om het aantal 

reisbewegingen te beperken. We hebben kosten gemaakt voor de inrichting van praktijklokalen voor onze 

beroepsopleidingen Tailoring & entrepreneurship en Beautician & entrepreneurship. De cursus Kuchu (borduren 

van saries) zijn in kleine ruimten in verschillende communities georganiseerd. Ook de workshops empowerment 

brachten we naar de vrouwen toe en vonden zoveel mogelijk plaats in de buitenlucht. Daardoor maakten onze 

medewerkers meer reiskosten dan voorheen toen de vrouwen en studenten naar onze locaties kwamen. 

 

In het kantoor is onze dochterorganisatie Planet Hope Asia gevestigd. We hebben jaarlijks meerdere stagiaires 

van de opleidingen social work en ook vrijwilligers. Op kantoor zijn extra werkplekken gecreëerd. De water en 

energierekening was daardoor ook hoger dan voorgaande jaren.  Door de Corona is bestuurslid Karen Duys 

minder lang in India kunnen blijven dan vooraf gepland. Zij zou op vrijwillige basis een half jaar het nieuwe team 

inwerken. Daarom hebben we wederom  geïnvesteerd in een externe begeleidster die teambuilding sessies 

organiseerde. Door de pandemie waren dit jaar geen fysieke kennisuitwisseling activiteiten mogelijk.  

 

Ook in 2021 is ons werk deels beïnvloedt door de pandemie. Vele mensen zijn in 2021 overleden aan covid. 

Ons team schakelde tijdens de lockdown over op noodhulp. Ze bemanden een hulplijn en hielpen bij de 

begrafenissen. Om dit te kunnen bekostigen is een fondswervingsactie geweest met hulp van de internationale 

vrouwenorganisatie WICCI. Ook ontvingen we een donatie voor het kunnen geven van vaccinaties aan de 

families die leven in de gemeenschappen waar wij werken.  

 

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. Daarnaast is het 

verstevigen van eigenwaarde en zelfrespect van groot belang, met name voor meisjes en vrouwen die in India 

een ondergeschikte rol wordt toegedicht. Daarom voeren we een empowermentprogramma uit en is dit ook een 

belangrijk onderdeel van onze opleidingen.  

 

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 op een 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. 
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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;  

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. 

. 

 

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  (waaronder fondsen op naam). 

 



 

 

9 
 

 

 

 

Grondslagen voor de staat van baten en lasten 

Algemeen 

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

 

 

 

 

 

ORGANISATIE IN NEDERLAND 

 

Naam   : Stichting Planet Hope Nederland 

Adres   : Rondom 14 

Postcode  : 2661 CA 

Vestigingsplaats : Bergschenhoek 

E-mailadres  : teamplanethope@gmail.com 

Website  : www.planethope.nl 

Inschrijving   KvK : 24476125

  

Rekeningnummer : NL94TRIO0390369705 (BIC: TRIONL2U)  

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 

 

 

Stichting Planet Hope Nederland kent alleen medewerkers op vrijwillige basis.  
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ADVISEURS:  

Dhr. F. Beekers: Adviseur voor onze stichting in Nederland en onze samenwerkingspartners in India. Dhr. H. 

Bemelmans vml. directeur Centrum voor Ontwikkelings Samenwerking Zuid-Holland 

Mw. J. de Jong Oprichter van de stichting Meld Geweld en vml. gemeenteraadslid in Rotterdam.  

Mw. K. Vaishnavai, Werkzaam bij ASML. Zij heeft een uitgebreid maatschappelijk en educatief netwerk in 

Bangalore.  

MW. S. Ganvir, heeft een uitgebreid sociaal en maatschappelijk netwerk in India 

.  

Mw. A. Ossenblok directeur opleiding-, training- en adviesbureau S,ink. 

 

 

ORGANISATIE IN INDIA 

 

Naam   : Planet Hope Asia 

Adres   : 438, 2nd Block, 5th A Main, HBR Layout 

Postcode  : 560043 

Vestigingsplaats : Bangalore, Karnataka 

 

Contactpersoon 

Naam   :  mrs. Pooja Sharma(projectmanager) 

Telefoonnummer : 0091-6366245972 

E-mailadres  : poojasharmaj@teamplanethope.com 

 

Via onze Indiase stichting kunnen wij direct samenwerken met de Indiase overheid, maatschappelijke 

organisaties, NGO’s en bedrijven. 

 

 

 

 

 


