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Achtergrond & Inleiding
In Bangalore leven vele 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 de treinstations of bedelen langs de drukke verkeersaders
en winkelstraten. Zij leven normaal gesproken op straat of in bouwvallige hutjes in een
ongezonde leefsituatie.

Vele 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
slopende 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 voor hen niet of
nauwelijks weggelegd. Velen blijven op latere leeftijd werkeloos door een gebrek aan
opleiding, basiskennis en praktische vaardigheden. Gelukkig zijn er ook 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 zich in om de situatie van deze jongens en meisjes te
verbeteren. Samen met onze Indiase partners doen we dit door deze kinderen in staat te
stellen hun talenten te benutten en zo een volwaardige plaats in de maatschappij te
veroveren. Planet Hope doet dit samen met partners door:
1. Drempel naar onderwijs verlagen en het aanbieden van concrete educatieve
mogelijkheden.
2. Bieden van gerichte hulp en persoonlijke begeleiding oa door het aanbieden van
empowerment workshops.
3. Train de trainer programma’s initiëren zodat kennis en vaardigheden lokaal worden
geborgd.
4. Begeleiding naar banen in een veilige werkomgeving.
Visie
Planet Hope zet zich in voor jongens en meisjes uit de lagere en kwetsbare sociaal econmische
gemeenschappen. Dit doen we door hen in staat te stellen hun talenten te benutten en zo een
volwaardige plaats in de maatschappij te veroveren. Enerzijds door de sociaal-maatschappelijke
oorzaken aan te pakken die maken dat kinderen niet naar school gaan of vroegtijdig school
verlaten. Maar ook door de drempel naar scholing te verlagen en het aanbieden van concrete
educatieve mogelijkheden. Met gerichte hulp en persoonlijke begeleiding neemt hun
toekomstperspectief sterk toe.
Missie
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
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ook van ondernemende en praktische talenten zijn hierbij de onderwijsdoelen. Onderwijs
wordt altijd gegeven in praktijkgerichte onderwijslocaties.

WERKWIJZE EN STRATEGIE
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.

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.
Sterschoolmodel beroepsonderwijs
Edukans heeft een sterschoolmodel ontwikkeld welke wij toepassen op onze
beroepsopleidingen. Daarbij maken wij gebruik van kennis en ervaring die Edukans aan ons
heeft overgedragen de afgelopen jaren. Edukans is in 2018 gestopt met de ondersteuning van
beroepsonderwijs in India. Wij hebben afgesproken de werkwijze van sterschoolonderwijs
voort te zetten en onze ervaringen met Edukans te blijven delen zodat deze betrokken kunnen
worden bij initiatieven in andere landen.
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
50% betalende studenten uit de groeiende middenklasse toe te laten. Deze aanpak moet
ervoor zorgen dat onze initiatieven op den duur zelfstandig kunnen functioneren, zonder
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 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 in Bangalore en in de toekomst een guesthouse.
Ons team
Een team van Indiase en Nederlandse (vrijwillige)professionals ontwerpt, implementeert en
evalueert samen het onderwijsprogramma en de beroepsopleidingen. Via train-de-trainer
programma’s wordt kennis overgedragen en geborgd.
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Onze partners

Basisschool de Klinkert in Oudenbosch stelt de onderwijsmethode Engels en begrijpend lezen
beschikbaar zodat Indiase kinderen met een leerachterstand deze kunnen inhalen. Nederlandse
docenten trainen de Indiase leerkrachten en studenten die de opleiding tot leerkracht volgen deze
methodieken toe te passen. Na afronding van de trainingen ontvangen zij een certificaat en wordt via
facetime contact gehouden. De schoolprestaties van de leerlingen wordt jaarlijks gemonitord. Het doel
is dat 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 die zich inzet om de sociaaleconomische 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).
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ONZE AMBITIES
HET LEARNING CENTRE VOOR PRAKTIJKONDERWIJS
In India hebben talloze bedrijven in verschillende sectoren grote behoefte aan goed opgeleide
vakkrachten. Vanwege het gebrek aan praktijkgerichte beroepsopleidingen (vocational training) is er
een tekort aan direct inzetbare arbeidskrachten. Een grote kans om verandering te realiseren, is het
bieden van gericht beroepsonderwijs om jongeren direct een vak te leren en hun kans op werk te
vergroten. In India en ook Bangalore ontbreekt het aan goede vakopleidingen waarbij tijdens de studie
al praktijkervaring wordt opgedaan. Om deze reden hebben wij een vocational training centre voor
praktijk en beroepsopleidingen opgezet. met financiële steun van ASML, Edukans sponsoren en
fondsen.
Het Learning Centre biedt leerlingen beroepsonderwijs en vaardigheidstrainingen („vocational training)
met veel mogelijkheden voor het opdoen van praktijkervaring via stages en baanbemiddeling na
afronding van de studie.
Onze studenten
De praktijkopleiding zetten wij op voor kansarme jongeren, afkomstig uit gezinnen aan de onderkant
van de maatschappij, met nauwelijks kansen op een goede positie in de samenleving. Deze jongeren
zijn afkomstig uit projecten van onze lokale partner of van andere 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 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.
VOORBEREIDINGSPROGRAMMA LEARNING CENTRE
Om op een goede manier aan de praktijkopleiding van het Learning Centre 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, onze samenwerkingspartners Echo en Birds en in samenwerking
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.
Uit testen is gebleken dat onder de geselecteerde groep jongeren een achterstand is op het gebied
van begrijpend lezen, taalvaardigheid van het Engels en computervaardigheden. 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.
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EMPOWERMENT

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. Wekelijks is een panchay waarin de meisjes onder begeleiding de ervaringen, problemen en
leuke zaken met elkaar delen. Dit onder begeleiding van onze social worker die de meiden zo
begeleiding geeft bij het verstevigen van de eigenwaarde en het aanleveren van sociale vaardigheden
e.d..
Het gehele jaar is er gericht aandacht voor empowerment. Niet alleen voor de meiden die hier 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 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.
WORKSHOPS EN TRAININGEN
Wij organiseren workshops en trainingen voor onze studentes (en studenten) meiden van andere
NGO’s met wie wij samenwerken, doen hieraan mee. Zij leren vaardigheden, delen hun
levensverhalen en dromen, ontmoeten meiden en vrouwen van verschillende komaf. 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.
Na afloop van de workshops organiseren we terugkom dagen om de impact van deze programma’s te
evalueren en actuele uitdagingen waar de meiden mee te maken hebben samen te bespreken
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Daarnaast bieden we trainingen aan gericht op het vergroten van de eigenwaarde en weerbaarheid.
De achtergrond en familiegeschiedenis van de kinderen brengt met zich mee dat veel leerlingen
sociaal-emotionele problemen hebben. Velen hebben in hun vroege jeugd traumatische ervaringen
beleefd. Alcoholverslaving, mishandeling en misbruik komen veel voor in de steengroeven. Helaas
speelt ook hun achtergestelde Dalit-afkomst hierbij een belangrijke rol. Zij ondervinden
maatschappelijke drempels die de weg naar goede educatie en het vinden van een baan ernstig
kunnen bemoeilijken. Het is dan ook van groot belang dat leerlingen gestimuleerd worden te geloven
in de talenten die zij hebben en de mogelijkheden die hen worden geboden te benutten. Zij zullen over
de nodige vaardigheden moeten (gaan) beschikken om de weerstand in familiekring en in de
samenleving het hoofd te bieden. Dit vraagt niet alleen om begeleiding en empowerment van de
kinderen maar ook van hun ouders en begeleiders.

Trainingen op het gebied van sociale competenties en aanleren van specifieke cognitieve
vaardigheden is belangrijk als aanvulling op het onderwijsprogramma. Op verschillende manieren
zullen jongeren al getraind moeten worden, voorafgaand aan het volgen van een praktijkopleiding.
Deze trainingen bevinden zich vaak op het persoonlijke vlak en betreft het ontwikkelen van
vaardigheden en competenties die vereist zijn om zich binnen de samenleving op een goede manier
een plek te verwerven. Deze trainingen zijn gericht op:
-

Vergroten van weerbaarheid, zelfbewustzijn en eigenwaarde;

-

Ontwikkelen van sociale vaardigheden/competenties om zich op school, in de samenleving en
op de werkplek te kunnen manifesteren. Deze vaardigheden hebben betrekking op jezelf
presenteren, keuzes maken, opkomen voor jezelf, omgaan met ruzie, samenwerken;
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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.
Daarom zijn we gestart met de opleiding hotelmanagement in nauwe samenwerking met het ROC
Mondriaan uit Den Haag en de Indiase NGO ECHO. Hiervoor is een extra verdieping op een
bestaand gebouw geplaatst. Hier is een klaslokaal gerealiseerd, evenals praktijkruimten zoals een
professionele keuken, een hotelkamer en een (oefen)restaurant. Gelijktijdig is een internationaal
curriculum ontwikkeld en zijn, in samenwerking met ROC Mondriaan uit Den Haag, docenten
getraind. Het ROC Mondriaan traint docenten, is aanwezig bij de examinering en doet jaarlijks
een evaluatie. De verbeterpunten worden besproken en geïmplementeerd.
Inmiddels is het uitgegroeid tot een volwaardige 1-jarige opleiding en zijn we gestart met de
uitwerking van de 3-jarige opleiding.
De resultaten zijn goed en veelbelovend voor de toekomst. De opleiding voldoet aan de eisen van
de arbeidsmarkt. Alle studenten bemiddelen we met gemak naar een goed betaalde baan. Het
opdoen van praktijkervaring is een belangrijk onderdeel van de opleiding. Studenten ontwikkelen
vaardigheden die zij direct in kunnen zetten bij hun werkgever. Hierin onderscheidt onze opleiding
zich van vele anderen.
Inmiddels zijn 130 jongeren van de laagste sociale klasse opgeleid tot kok, receptiemedewerker,
ober en kamerbediende. Na een stageperiode van 2 maanden in het 5 sterrenhotel Leela Palace
en de examenperiode, onder supervisie van ROC Mondriaan, hebben alle studenten inmiddels
hun diploma behaald. Zij hebben allen een goedbetaalde baan gevonden in gerenommeerde
hotels en restaurants en starten met een gemiddeld maandsalaris van 13.000 IR (175 euro).
Families in de steengroeven verdienen 4000 IR (55 euro) per maand.

Een foto impressie van de opleiding Hotelmanagement

Praktijklessen koken

Opdrachten in groepjes maken
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Lessen Food & Beverage

Praktijkkles housekeeping

Examen frontoffice en Cooking in aanwezigheid van het ROC Mondriaan
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Diploma op zak!

VERANTWOORDING
Wij doen regelmatig verslag van de voortgang van de uitvoering van onze initiatieven. We gaan naar
India, werken deels mee aan trainingen en workshops op vrijwillige basis. Daarnaast leggen we ieder
jaar de resultaten en fiinanciele verantwoording vast in ons jaarverslag. Deze publiceren we op
internet.
FONDSWERVING
Om de activiteiten in India te kunne bekostigen zijn wij afhankelijk van fondsen en donaties. Hiertoe
ondernemen wij de volgende acties:
-

Benaderen van onze (huidige) donateurs;
Inzet op het uitbreiden van het aantal sponsorfamilies;
Benaderen van fondsen;
Voorlichting geven op scholen zodat onze stichting op het netvlies staat bij sponsoractiviteiten
van de scholen;
Ook zetten we verder in op het vergroten van de bekendheid van onze stichting. We laten
hiervoor een voorlichtingsfilm maken die we daarbij kunnen gebruiken.
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DE TOEKOMST: UITBREIDING BEROEPSOPLEIDINGEN EN EEN KOFFIESHOP
Naast de eenjarige opleiding hotelmanagement is behoefte aan meer diversiteit van opleidingen
dat aansluit bij de verschillende talenten die studenten hebben. Bovendien heeft stichting Zijn
toegezegd twee verdiepingen te financieren voor een nieuw gebouw. We krijgen dus meer ruimte
om studenten onderwijs te bieden. We hebben de ambitie een breder onderwijsprogramma te
ontwikkelen, rekening houdend met zowel de vraag vanuit de arbeidsmarkt als de karakteristieken
van de doelgroep.

Opleiding hotelmanagement en facility management
We zijn van plan een tweede opleiding hotel management te starten op een andere locatie. In
overleg met het ROC Mondriaan verbreden we de opleiding tot facilitymanagement zodat onze
studenten ook aan de slag kunnen bij evenementen, ziekenhuizen, vliegvelden etc.
In Bangalore is een groot nieuw vliegveld met veel baanpotentie. Bovendien zijn of worden in vele
Indiase steden moderne vliegvelden gerealiseerd. In Nederland is een opleiding
vliegveldmedewerker ontwikkeld voor kwetsbare jongeren door stichting Schiphol (nu Luchtvaart
community Schiphol), waarmee we willen samenwerken. Dit heeft ons op het idee gebracht de
opleiding vliegveldmedewerker toe te voegen aan ons onderwijsaanbod in Bangalore. Studenten
worden opgeleid voor een ondersteunende functie op de luchthaven. Zij voeren veel verschillende
soorten taken uit (catering, receptie, schoonmaak of het onderhoud en beheer van gebouwen).

Opleiding Ouderenhulpen
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 thuis 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 zorginstelling in Nederland (Extra) en het ROC
Mondriaan (afdeling verzorging) een opleiding op te willen zetten voor ouderenverzorgers.

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
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Er is behoefte aan bejaardenverzorgers 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”.
Inmiddels zijn contacten gelegd met NGO’s en ouderenorganisaties. De behoefte aan geschoold
personeel en getrainde vrijwilligers is groot. Het ROC Mondriaan en de welzijnsorganisatie Extra uit
Den Haag hebben toegezegd te willen helpen met het opzetten van een eenjarige opleiding
ouderenzorg en het ter plekke trainen van vrijwilligers, studenten en medewerkers van instellingen.

Training omgaan met geld
In de wekelijkse les Personal development (nu al binnen Hotelmanagement, later ook in andere
opleidingen) worden de studenten gecoacht in alles wat niet direct met het horeca-vak zelf te maken
heeft. Bijvoorbeeld: persoonlijke verzorging of sollicitatietraining. Een onderdeel dat we extra willen
opnemen is financiën, om de jongens en meiden beter voor te bereiden op een (financieel) zelfstandig
leven na de opleiding: bankrekening openen, betalen, sparen, etc. We hebben gemerkt dat hier sterke
behoefte aan is, omdat onze studenten met een kansarme achtergrond dit niet van huis uit
meekrijgen. Zij hebben zelf nooit de beschikking gehad over geld en zijn opgegroeid bij families die
vaak financiële problemen hebben en in armoede leven. Om jongeren financieel weerbaar en
zelfredzaam te maken, is het belangrijk dat zij leren omgaan met geld.
Thema’s zijn o.a.:
- Wat doe je met je salaris
- Hoe maak je een goed maandbudget
- Leren sparen en de voordelen daarvan
- Een bankrekening openen, hoe doe je dat
- Gevaren van kopen op afkoop en lenen
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ROC Mondriaan zal bij de ontwikkeling van de verschillende opleidingen helpen met de
inhoudelijke aspecten zoals de ontwikkeling van de curricula, het opzetten van een professioneel
onderwijs- en personeelsbeleid, stage- en examenplanning. Waar mogelijk doen we een beroep op de
expertise van andere (onderwijs) organisaties in Nederland en India.

TULIP-CAFE:
DUURZAAMHEID EN MINDER AFHANKELIJK VAN FONDSEN
CAFÉ-RESTAURANT ALS INKOMSTENBRON: STAGE- EN ARBEIDSPLAATSEN

Om de stage- en baankansen van (afgestudeerde) studenten te vergroten, is het doel om een caférestaurant op te zetten dat door studenten zelf – onder deskundige begeleiding – wordt gerund. Voor
de studenten zorgt dit voor extra praktijkervaring en stageplaatsen tijdens de studie
hotelmanagement. Voor afgestudeerden levert dit al direct concrete betaalde banen op. De winst
vloeit terug naar de opleidingen voor arme studenten. Hiermee worden we minder afhankelijk van
fondsen.
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. Verschillende
marktonderzoeken wijzen uit dat er veel potentie is voor koffiezaken.
KOFFIE EN STROOPWAFELS

Verschillende marktonderzoeken wijzen uit dat er veel potentie is voor koffieshops. 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.
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

We zien ook dat Westerse zoetigheden steeds meer worden genuttigd zoals donuts, cup cakes en
Survey and Opportunities, 2021
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 en Gulbarga 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.
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In Nederland 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 ZuidAmerika.

Locatie
Om het café-restaurant te realiseren, is een goede locatie nodig. Vanaf 1 januari 2020 willen we een
pand huren. De locatie moet in de buurt zijn van veel middenklasse gezinnen, bedrijven en studenten.

Uitstraling
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. 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.

Studenten hebben een marktonderzoek gedaan in de buurt 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.
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SOCIAAL PROGRAMMA

Eenzaamheid bij ouderen in India wordt een serieus probleem. Kinderen leven op volwassen leeftijd
vaak niet meer bij hun ouders. Zij zijn naar andere staten. Voor hun ouders regelen zij een kok of
verzorger zodat de verzorging goed geregeld is. Maar dit leidt steeds vaker tot sociale isolatie. In
Gulbarga city woont een behoorlijke groep ouderen alleen en zelfstandig. NGO’s geven aan dat velen
eenzaam zijn. Dit heeft ons op het idee gebracht tweewekelijks een cultureel en sociaal programma
voor ouderen te organiseren waarbij een lunch en koffie/thee wordt geserveerd door onze studenten.
Ouderen kunnen hier tegen betaling aan deelnemen. Via het netwerk van kerken, ngo’s en artsen
worden ouderen op onze activiteiten geattendeerd.

Dit programma lijkt op het initiatief in Nederland Resto van Harte dat zich richt op het
verminderen van eenzaamheid bij ouderen. Fred Beekers, de oprichter van het Resto
VanHarte-concept én adviseur van stichting Planet Hope, is betrokken bij de
ontwikkeling en implementatie van het sociale programma in Bangalore. Hij heeft met
ons Bangalore twee keer bezocht om de mogelijkheden te onderzoeken en ouderenorganisaties te
spreken. Voor de ontwikkeling van dit programma gaan we de samenwerking aan met Indiase NGO’s
gericht op sociaal werk en ouderenzorg. Voor meer informatie zie www.restovanharte.nl.

Dit sociale programma heeft twee voordelen: ouderen hebben vaste momenten van sociale
participatie én de koffiezaak heeft een extra bron van inkomsten. We richten ons op eenzame ouderen
die zelfstandig wonen en redelijk bemiddeld zijn.

SOCIALE ONDERNEMING

Ons doel is dat de koffiezaak inkomsten genereert, die terugvloeien naar onze educatieve initiatieven.
Betalende gasten dragen zo bij aan de opleiding en uiteindelijk het versterken van de
maatschappelijke positie van de studenten van arme komaf. Ieder kopje koffie, snack of lunch dat
genuttigd wordt draagt direct bij aan ons onderwijsprogramma en het verbeteren van het leven van
kwetsbare kinderen en gezinnen. Vanaf het tweede jaar in augustus 2019 zorgt het Tulip Coffee voor
voldoende inkomsten om onafhankelijk te kunnen draaien en de winst jaarlijks terug te laten vloeien
naar onze sociale doelen.
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TE BEREIKEN RESULTATEN 2018 - 2019
Opleiding

Beschrijving activiteiten

Minimaal
aantal
leerlingen

-

Voorselectie nog zwakke studenten die met bijscholing door
kunnen stromen naar de beroepsopleidingen via Ngo’s en
middelbare scholen.

-

Vakken:
schriftelijke en taalvaardigheid
Computervaardigheden

-

Empowerment: vergroten

-

Training docenten om nieuwe onderwijsmethoden Engels en
begrijpend lezen te implementeren

-

Monitoring en evaluatie van de schoolprestaties leerlingen.

-

10 maanden praktijkopleiding inclusief lesmateriaal
Training omgaan met financiën en empowerment
2 maanden begeleide stage bij gerenommeerde * hotels
Training docenten
Monitoring en evaluatie kwaliteit onderwijs en examens
Baanbemiddeling inclusief sollicitatietraining

100

Training omgaan met geld

-

Ontwerp training en onderwijsmateriaal
Implementatie en training docenten voor structurele borging in
onderwijsprogramma

100

Opleiding vliegveldmedewerker

-

Ontwikkeling curriculum afgestemd op de wensen van de sector
Ontwikkeling onderwijsprogramma, selectie onderwijsmaterialen,
ontwerp opleiding inclusief lesroosterplanning, selectie docenten
Train de trainer geslecteerde docenten

Voorbereidingsprogramma

Hotel management opleiding/
Facility management

-

Engels:
Begrijpend lezen

eigenwaarde en weerbaarheid

RESULTATEN: SCHOOLJAAR 2018 - 2019
-

-

300 leerlingen nemen deel aan het onderwijsprogramma 2018 – 2019
Het voorbereidingsprogramma zal aantoonbaar de schoolprestaties van 50 leerlingen verbeteren zodat
een goede doorstroming naar vervolg onderwijs kan plaatsvinden.
Het empowermentprogramma resulteert in leerlingen met meer zelfvertrouwen en weerbaarheid.
Train de trainer activiteiten borgt dat kennis en vaardigheden worden ontwikkeld onder het Indiase team
van docenten.
Aan de beroepsopleidingen hotelmanagement nemen 100 studenten deel. Het is ons streven dat
minimaal 95% een diploma haalt en via onze bemiddeling aan een baan. De kwaliteit van de opleiding
en examens wordt gemonitord door het ROC zodat de studenten een internationaal cerrtificaatkunnen
behalen als aanvulling op het Indiase certificaat. Het slagingspercentage is realistisch en gebaseerd op
de ervaringen het afgelopen jaar.
Train de trainer activiteiten borgt dat kennis en vaardigheden worden ontwikkeld onder het Indiase team
van docenten.
Het ontwerp van de 3 jarige opleiding hotelmanagement is afgerond en kan volledig geimplementeerd
worden in het schooljaar 2019 – 2020
Het ontwerp van de opleiding vliegveld medewerker is afgerond en kan volledig geimplementeerd
worden.
Netwerk voor stageplekken vliegveldmedewerker is opgebouwd en een stageoverenkomst is ontwikkeld
en ondertekend.
De training omgaan met geld is uitgewerkt en geimplementeerd in het onderwijs en
empowermentprogramma. Docenten zijn getraind en kunnen vanaf volgend jaar zelfstandig de lessen
verzorgen.
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TE BEREIKEN RESULTATEN 2019 - 2020
Opleiding

Beschrijving activiteiten

Minimaal
aantal
leerlingen

-

Voorselectie nog zwakke studenten die met bijscholing door
kunnen stromen naar de beroepsopleidingen via Ngo’s en
middelbare scholen.

-

Vakken: Engels: schriftelijke en taalvaardigheid
Begrijpend lezen, Computervaardigheden
Empowerment: vergroten eigenwaarde en weerbaarheid

-

Training docenten om nieuwe onderwijsmethoden Engels
en begrijpend lezen te implementeren

-

Monitoring en evaluatie van de schoolprestaties leerlingen.

Hotel management opleiding

-

10 maanden praktijkopleiding
Training omgaan met financiën en empowerment
2 maanden begeleide stage bij gerenommeerde * hotels
Training docenten
Monitoring en evaluatie kwaliteit onderwijs en examens
Baanbemiddeling inclusief sollicitatietraining

150

Opleiding vliegveldmedewerker

-

10 maanden praktijkopleiding
Training omgaan met financiën en empowerment
2 maanden begeleide stage bij gerenommeerde * hotels
Training docenten
Monitoring en evaluatie kwaliteit onderwijs en examens
Baanbemiddeling inclusief sollicitatietraining
Train de trainer geslecteerde docenten

50

Opleiding ouderenverzorger

-

-

Ontwikkeling curriculum afgestemd op de wensen van de
sector
Ontwikkeling onderwijsprogramma, selectie
onderwijsmaterialen, ontwerp opleiding inclusief
lesroosterplanning, selectie docenten
Train de trainer geslecteerde docenten

-

Uitwerken concept, business en marketingplan

Voorbereidingsprogramma

-

Tulip Cafe
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RESULTATEN 2019 - 2020:
-

-

300 leerlingen nemen deel aan het onderwijsprogramma 2019 – 2020
Het voorbereidingsprogramma zal aantoonbaar de schoolprestaties van 100 leerlingen verbeteren zodat
een goede doorstroming naar vervolg onderwijs kan plaatsvinden.
Het empowermentprogramma resulteert in leerlingen met meer zelfvertrouwen en weerbaarheid.
Train de trainer activiteiten borgt dat kennis en vaardigheden worden ontwikkeld onder het Indiase team
van docenten.
Alle studenten zullen stage lopen. Een stageovereenkomst is gesloten waardoor rechrten en plichten zijj
geborgd werkgever, de school en de student. Evaluatie zal ook plaatsvinden.
Aan de beroepsopleidingen hotelmanagement nemen 200 studenten deel. Het is ons streven dat
minimaal 95% een diploma haalt en via onze bemiddeling aan een baan. De kwaliteit van de opleiding
en examens wordt gemonitord door het ROC zodat de studenten een internationaal cerrtificaat kunnen
behalen als aanvulling op het Indiase certificaat. Het slagingspercentage is realistisch en gebaseerd op
de ervaringen het afgelopen jaar.
Het ontwerp van de opleiding ouderenverzorging is afgerond en kan volledig geimplementeerd worden.
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TE BEREIKEN RESULTATEN 2020 - 2021
Opleiding

Beschrijving activiteiten

Minimaal
aantal
leerlingen

-

Voorselectie nog zwakke studenten die met bijscholing
door kunnen stromen naar de beroepsopleidingen via
Ngo’s en middelbare scholen.

-

Vakken:

-

Engels: schriftelijke en taalvaardigheid
Begrijpend lezen
Computervaardigheden

-

Empowerment: vergroten

-

Training docenten om nieuwe onderwijsmethoden Engels
en begrijpend lezen te implementeren

-

Monitoring en evaluatie van de schoolprestaties
leerlingen.

Hotel management 1 jarige
opleiding

-

10 maanden praktijkopleiding
Training omgaan met financiën en empowerment
2 maanden begeleide stage bij gerenommeerde * hotels
Training docenten
Monitoring en evaluatie kwaliteit onderwijs en examens
Baanbemiddeling inclusief sollicitatietraining

150

Opleiding vliegveldmedewerker

-

10 maanden praktijkopleiding
Training omgaan met financiën en empowerment
2 maanden begeleide stage bij gerenommeerde * hotels
Training docenten
Monitoring en evaluatie kwaliteit onderwijs en examens
Baanbemiddeling inclusief sollicitatietraining
Train de trainer geslecteerde docenten

100

Opleiding ouderenverzorger

-

10 maanden praktijkopleiding
Training omgaan met financiën en empowerment
2 maanden begeleide stage bij gerenommeerde * hotels
Training docenten
Monitoring en evaluatie kwaliteit onderwijs en examens
Baanbemiddeling inclusief sollicitatietraining
Train de trainer geslecteerde docenten

50

Tulip Cafe

-

Start cafe
Training staff
monitoring

Voorbereidingsprogramma
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100

eigenwaarde en weerbaarheid

RESULTATEN 2020 - 2021:
400 leerlingen nemen deel aan het onderwijsprogramma 2020 – 2021
Het voorbereidingsprogramma zal aantoonbaar de schoolprestaties van 100 leerlingen verbeteren zodat
een goede doorstroming naar vervolg onderwijs kan plaatsvinden.
Het empowermentprogramma resulteert in leerlingen met meer zelfvertrouwen en weerbaarheid.
Alle studenten van de beroepsopleidingen zullen stage lopen. Een stageovereenkomst met de hotels is
gesloten waardoor rechrten en plichten zijj geborgd van het hotel, de school en de student. Evaluatie zal
ook plaatsvinden.
Aan de beroepsopleidingen nemen 300 studenten deel. Het is ons streven dat minimaal 95% een
diploma haalt en via onze bemiddeling aan een baan wordt geholpen. De kwaliteit van de opleiding en
examens wordt gemonitord door het ROC zodat de studenten een internationaal cerrtificaatkunnen
behalen als aanvulling op het Indiase certificaat. Het slagingspercentage is realistisch en gebaseerd op
de ervaringen het afgelopen jaar.
Train de trainer activiteiten borgt dat kennis en vaardigheden worden ontwikkeld onder het Indiase team
van docenten.
Het voorbereidingsprogramma zal aantoonbaar de schoolprestaties van 100 leerlingen verbeteren zodat
een goede doorstroming naar vervolg onderwijs kan plaatsvinden.
Het empowermentprogramma resulteert in leerlingen met meer zelfvertrouwen en weerbaarheid.
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Organisatie in Nederland

Naam

: Stichting Planet Hope Nederland

Adres

: Zestienhovensekade 515

Postcode

: 3043 KT

Vestigingsplaats

: Rotterdam

E-mailadres

: info@planethope.nl

Website

: www.planethope.nl

Inschrijving KvK

: 24476125

Rekeningnummer
RSIN-nummer

: 390369705
: 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
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Adviseurs:
Mw. Kathavi Vaishnavai, is werkzaam bij ASML en erg bekend in Bangalore, haar
voormalige woonplaats. Kathavi heeft een uitgebreid maatschappelijk en educatief netwerk
in Bangalore.
Dhr. Fred Beekers (artsen zonder grenzen) is adviseur voor onze stichting in Nederland en
onze samenwerkingspartners in India.
Mw. Anja Ossenblok, onderwijskundige hoge school Utrecht.
Dhr. M. Kole is ondernemer en adviseert de stichting op het gebied van sociaal ondernemen
en financiën.
Stichting Planet Hope Nederland kent alleen medewerkers op vrijwillige basis.

Organisatie in India

Indiase entiteit
Het is de wens van stichting Planet Hope om in India een eigen identiteit op te richten. Een
Indiase Trust met een board van Nederlandse en Indiase boardmembers. Het bestuur van
Planet Hope ziet dit als een wenselijke stap om met meerdere partners in India te kunnen
samenwerken en daarbij minder afhankelijk te zijn van 1 lokale partner om initiatieven te
kunnen ontwikkelen. Jarenlang was deze ontwikkeling niet mogelijk doordat de Indiase wet
en regelgeving dit niet toestond. Het is onze ambitie om in het jaar 2018 een Trust op te
richten met dezelfde doelstellingen als stichting Planet Hope Nederland. Op deze wijze
zullen we ons netwerk van samenwerkingspartners kunnen uitbreiden en de verslaglegging
efficienter kunnen vormgeven.

Naam

: Planet Hope kantoor in Bangalore

Adres

: RudayaNilayam, Geddalahalli,
Kothanur Post Bangalore –

Postcode

: 560077, Karnataka

Vestigingsplaats

: Bangalore

Contactpersoon
Naam

: Mr. Vincent Sammy (program leader)

Telefoonnummer

: 0091-9880686206

E-mailadres

: vincy.raysofhope.paul@gmail.com

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

Hieronder volgen de belangrijkste sterktes en zwaktes, kansen en bedreigingen vanuit de omgeving.

• Een zeer lage overhead, mede doordat de werkzaamheden van alle bestuursleden

Sterkte

en medewerkers op vrijwillige basis gedaan worden
• Vertegenwoordigers ter plaatse, waardoor controle en directe communicatie mogelijk
is
• Kleinschalige projecten met een duidelijk omschreven doel en tijdsduur
• Trouwe donateurs en ex-vrijwilligers

• De Nederlandse vertegenwoordiging in India is kwetsbaar omdat dit afhankelijk is
van slechts enkele personen.

Zwakte

• Rechtstreekse communicatie tussen de NGO met wie we samenwerken en het
bestuur in Nederland kan soms lastig zijn vanwege de afstand en taal- en
cultuurverschillen.
• Vaak is sprake van projectfinanciering.
Kansen
• Opzetten van een eigen Indiase entiteit met zowel Indiase als Nederlandse
bestuursleden maakt ons onafhankelijker, aantrekken van meer
samenwerkingspartners en directere aansturing en verantwoording.
• Investeren in verduurzaming van projecten met sociale commerciéle initiatieven
• ex studenten en ex vrijwilligers actiever inzetten ten behoeve van de projecten en
fondsenwerving
• Bredere samenwerking met andere gelijkgestemde organisaties
• Door verbeteringen in de levensstandaard van de doelgroep is het mogelijk om bij
een aantal projecten een eigen bijdrage te vragen van de deelnemers

Bedreigingen
• Verandering van wet- en regelgeving in India kan van invloed zijn op de uitvoering
van de projecten.
• vermindering draagvlak voor steun aan ontwikkelingswerk in landen als India.

STRATEGISCHE STAPPEN:
Op basis van deze SWOT analyse zullen de volgende stappen worden gezet:
-

We zijn voornemens een Indiase Trust op te richten met een Nederlandse en Indiase
vertegenwoordiging. Op deze wijze kunnen we met meer partners samenwerken en kunnen
we ter plekke directer en veelvuldiger communiceren en afstemmen.
De Nederlandse vertegenwoordiging willen we uitbreiden.
Samen met andere Nederlandse NGO’s willen we ons werk, successen, mislukkingen en
resultaten georgansieerd over het voetlicht brengen. Bijvoorbeeld tijdens een gezamenlijke
conferentie op Internationale vrouwendag op 8 maart. Maar ook door veel meer gebruik te
maken van elkaars krachten en expertise en deze samenwerking ook te bespreken met
politici, fondsen en andere partners.
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WERKZAAMHEDEN
DOELSTELLING

Stichting Planet Hope zet zich in om de situatie van meisjes en jongeren van een kwetsbare

sociale achtergrond te verbeteren. Dit doen we door hen in staat te stellen hun talenten te
benutten en zo een volwaardige plaats in de maatschappij te veroveren. Enerzijds door de
sociaal-maatschappelijke oorzaken aan te pakken die maken dat kinderen niet naar school gaan
of vroegtijdig school verlaten. Maar ook door de drempel naar scholing te verlagen en het
aanbieden van concrete educatieve mogelijkheden. Met gerichte hulp en persoonlijke begeleiding
neemt hun toekomstperspectief sterk toe.
De stichting probeert haar doel te verwezenlijk door middelen te werven zodat projecten kunnen
worden geinitieerd of gefaciliteerd. Altijd in nauwe samenwerking met lokale partners/professionals en
door inzet van bevlogen en kundige vrijwilligers. De statutaire doelstelling en de feitelijke
werkzaamheden van de Stichting komen overeen met de werkzaamheden van de Stichting waardoor
het algemeen belang gediend wordt.

ACTIVITEITEN
De activiteiten van de Stichting zijn gericht op het ondersteunen en opzetten van projecten in India en
op het werven van fondsen voor de uitvoering van de projecten.
Concrete activiteiten die de Stichting de komende periode verder wil uitbreiden c.q. wil ontplooien zijn:
- Het trainen van leerkrachten van basis en middelbaar onderwijs opdat de vakken begrijpend lezen,
Engelse taal- , spreekvaardigheden en computerlessen met vernieuwende lesmethoden worden
aangeboden;
- Het continueren en verder uitbouwen van het aanbod aan beroepsopleidingen met baanbemiddeling;
- Het introduceren van de training “omgaan met geld” op scholen en vrouwengroepen met als doel de
vaardigheid van vrouwen en jongeren te verbeteren in het beheren van hun financiele situatie.
- Het continueren en uitbreiden van het empowerment programma
- Het realiseren van een koffiezaak opdat studenten tijdens praktijklessen ervaring kunnen en opdoen.
De gerealiseerde projecten zijn terug te vinden op onze website, neiuwsberichten, instagram en
facebook.
WERVING VAN GELDEN
Stichting Planet Hope wordt gevormd door haar bestuur en is volledig afhankelijk van hun inzet,
vrijiwiligers en giften vanuit fondswerving en vaste donateurs.
Door het vergroten van de naamsbekendheid van de Stichting hopen wij de benodigde financiën te
werven voor het realiseren van onze doelstellingen en activiteiten. De verkrijging van donaties en
fondsen is bepalend voor het verwezenlijken van onze doelen. Wij proberen ook initiatieven te nemen
zoals het opzetten van een koffiezaak waar we ook stroopwafels zullen verkopen. Naast een
trainingsmogelijkheid voor de studenten hotelmanagement proberen wij zo geld te verdienen dat terug
vloeit naar sociale initiatieven, Wij blijven onderzoeken hoe we zowel in Nederland als India fondsen
kunnen werven. De bestaande contacten met diverse donateurs en organisaties worden actief
onderhouden. Het is onze ambitie om de komende jaren meer samen te werken waar dat mogelijk is
met organisaties die grote landelijke acties organiseren, zoals Vastenaktie Nederland, Missie
Verkeersmiddelen Aktie (MIVA) of Wilde Ganzen. Daarnaast proberen we te werven bij lokale

25

Kringloopwinkels, Rotary en andere organisaties die zich inzetten voor goede doelen.
De komende jaren zullen we ook meer inzetten op wervingsacties en het gebruik van social media
daarbij. Ook gaan we door met het geven van voorlichting op scholen. Voor acties op scholen is
lesmateriaal ontwikkeld en worden presentatiesgegeven.
De Stichting is sinds 1 januari 2010 aangemerkt als algemeen nut beogende instelling in de zin van de
Wet Inkomstenbelasting 2001.Doordat de Stichting deze status bezit, kunnen wij vrij van
schenkingsrecht donaties ontvangen. Ook is het hierdoor voor de donateurs onder voorwaarden
mogelijk de donatie fiscaal gefaciliteerd plaats te laten vinden. Onze stichting is aangesloten bij de
branchevereniging voor het Particuliere Initiatief in Ontwikkelingslanden Partin.
BEHEER EN BESTEDING VAN GELDEN
Stichting Planet Hope is als ANBI stichting verplicht een inzichtelijke administratie te voeren van
inkomsten en uitgaven. De middelen van de Stichting worden beheerd door de penningmeester van
de Stichting. De stichting heeft een bankrekening bij de Triosdos bank. Het vermogen van de Stichting
wordt gevormd door giften, donaties, en bijdragen van fondsen,.
De komende jaren zujjllen de geworven middelen aangewend worden voor de activiteiten die in dit
beleidsplan zijn opgenomen. En mogeoijk aan nniuewe activiteiten. Als dit laatste aan de orde is
zullen wij dit op de website communiceren. Het jaarlijks verworven vermogen wordtl zo direct mogelijk
besteed.
De indirecte kosten zijn minimaal en hebben louter betrekking op uitgaven als:
- bankadministratie- en overboekingskosten
- kosten van de website en provider
- onkostenvergoeding vrijwilligers.
Alle opbrengsten en kosten worden in beginsel verantwoord in de periode waarop zij betrekking
hebben. Alle opbrengsten (schenkingen) worden als opbrengst verantwoord in het boekjaar waarin zij
door de Stichting worden ontvangen.
Als rentebaten worden verantwoord de aan het verslagjaar toe te rekenen ontvangen c.q. te vorderen
renten uit hoofde van uitstaande banksaldi.
De bestuurders doen dit op vrijwillige basis en ontvangen geen beloning. Er worden geen
vacatiegelden betaald. De stichting heeft geen winstoogmerk. Bestuursleden bezoeken jaarlijks India
ter controle de projecten in India en ook om zelf actief bij te dragen.
Aan het einde van het boekjaar wordt door de penningmeester de boeken afgesloten. Daaruit worden
de jaarstukken opgesteld bestaande uit de balans, een staat van baten en lasten over het betreffende
boekjaar. Het bestuur beoordeelt en controleert de stukken en keurt de stukken goed. Na de
goedkeuring wordt een overzicht hiervan gepubliceerd op de website. Voor meer gerichte informatie
over de projecten verwijzen wij naar de jaarverslagen en nieuwsbrieven van de Stichting.
Deze zijn te vinden op de website: www.stichtingplanethope.nl
BESTUUR
Het bestuur vergadert minstens ieder kwartaal. De notulen worden opgesteld en getekend door de
secretaris.Er kan ook per facetime vergaderd worden en besluiten worden genomen. Ook hiervan
worden notulen gemaakt. Over de bezoeken aan India wordt verslag gedaan.
Voor de bevoegdheden en werkzaamheden van de bestuurders: zie Statuten van de Stichting Planet
Hope.
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SUCCESS STORIES
Een wereld van verschil voor onze jongeren
Pooja, Roopa, Rekha en Rama zijn sinds hun kleuterleeftijd bij ons. Ze woonden in het kinderhuis
Planet Hope waar hun ouders hen naartoe brachten omdat zij niet meer voor hen konden zorgen door
financiële en sociaal-emotionele problemen. De meiden waren toen 7 jaar. Toen zij 13 jaar waren
verhuisden zij naar ons meidenhuis Navodaya.

Rekha, Pooja en Roopa voor het meidenhuis Carmel Ghar 2011

Inmiddels zijn zij 17, 18 en 19 jaar. Na de middelbare school hebben zij onze hotelopleiding gedaan.
Pooja woont met haar moeder, zusje en broertje in een een kamerhuisje in Bangalore. Haar vader
werkt niet doordat hij psychische problemen heeft. Haar moeder werkt in de bouw. Het gezin is 20 jaar
geleden uit Bihar vertrokken in de hoop op een beter bestaan in Bangalore. Roopa’s familie is ook erg
arm. Haar vader werkt in de steengroeve. Moeder is ernstig ziek. Rekha woont met haar oma,
tweebroers en moeder in een eenkamer huisje aan de rand van de steengroeve. Haar vader is
overleden. Na het behalen van hun diploma hotelmanagement kregen Pooja, Roopa en Rekha direct
een baan in chocolaterie “Justrufs. Zij verdienen een goed salaris waarmee zij ook hun familie kunnen
ondersteunen. De eigenaresse van de chocolaterie is erg blij met de meiden. Ze spreken goed Engels
en beheersen het hospitality vak, zo liet ze ons weten tijdens een bezoek.
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Roopa, Pooja en Rama bij de uitreiking van hun diploma
Jus’Trufs

en aan het werk bij chocolaterie

Rama werkt met veel plezier bij Dunkin Donuts op het vliegveld van Bangalore. Ze woont met haar
moeder en kleiner zusje en broertje. Haar moeder werkt in de steengroeve. De vader van Rama is
vorig jaar overleden. Het salaris dat Rama verdient kan het gezin goed gebruiken.
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Imran Jack G
Imran woonde in het jongenshuis van ECHO sinds zijn 12e jaar. Zijn ouders zijn overleden en hij
woonde tot zijn 12e bij zijn oma. Zijn oma kon de zorg van Imran en zijn broer niet aan. De buren
schakelden hulp in en de kinderbescherming bracht de jongens naar het jongenshuis Sparsha. Imran
rondde met succes zijn middelbare school af en studeerde vervolgens aan de Eurindian academy. Hij
behaalde zijn diploma voor de 1 jarige opleiding hotelmanagement. Zijn oma was bij de uitreiking
aanwezig. Imran werkt als assistent kok in het vijfsterren Taj hotel in Bangalore.

Imran 12 jaar

Uitreiking diploma hotelmanagement met oma

aan de slag als kok
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DURGA
Durga woonde in meisjeshuis Navodaya. Haar familie woont en werkt al meer dan 30 jaar in de
steengroeven en hakken stenen. Per gevulde truck verdient de familie 4 euro per dag. Haar
grootouders zijn 30 jaar geleden naar Bangalore gekomen. Een geldmakelaar leende de familie geld
omdat zij geen inkomen hadden. Vervolgens moesten zij in de steengroeven werken om die lening af
te betalen. Vooraf werd niet verteld dat aan de lening een hoge rente vebonden was en de lening
nooit afbetaald zou kunnen worden. De ouders van Durga zijn nog steeds bezig om de lening af te
betalen. Opa is overleden. Oma, vader en moeder werken iedere dag in de steengroeven. Haar
oduers brachten Durga en haar zusje Kala naar het kinderhuis Planet Hope en later meidenhuis
Navodaya, omdat zij voor hen een goede toekomst wensen. Durga kan goed leren en met steun van
onze sponsorfamilies heeft zij dit jaar haar diploma B-commerce economy behaald. Ze is een van de
beste studenten van de SSR College. Haar foto hing ook op de Toppers- banner bij de ingang van de
school.

Durga en haar moeder

Inmiddels is Durga afgestudeerd en projectcoordinator van stichting Planet Hope! Zo kan zij vanuit
haar eigen ervaring én met haar opleiding bijdragen aan een betere wereld voor kwetsbare kinderen
in India.
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