Voorwoord

Verandering en vernieuwing

Voor stichting Planet Hope was 2014 een bewogen jaar, vol verandering en vernieuwing. Het
was een jaar waarin we vanwege verschil in inzichten hebben moeten besluiten afscheid te
nemen van onze Indiase partner Brothers of the Sacred Heart, na een samenwerking van
vier jaar. Geen eenvoudig besluit, maar noodzakelijk voor de stabiele toekomst van onze
activiteiten in India en de kinderen voor wie we dit allemaal doen. Een jaar ook, waarin we
samen zijn gaan werken met onze nieuwe lokale partner: ECHO India, een NGO die al 15
jaar actief is op het gebied van kinderrechten in de deelstaten Karnataka en Kerala. Met een
directeur, Antony Sebastion, die we al vele jaren kennen zodat we snel konden schakelen
toen dat nodig was.
Een jaar bovendien waarin het meisjeshuis is verhuisd naar een nieuw onderkomen in een
nieuwe wijk in Bangalore. Met een nieuwe naam: Navodaya, wat in de lokale taal Kannada
‘Nieuw begin’ betekent. Niet alleen een ander huis, ook een andere school voor de kinderen,
nieuwe stafleden… Kortom, een periode van verandering – maar zeker ten goede. De
schoolprestaties zijn op de nieuwe school toegenomen. Ook biedt het nieuwe huis meer
veiligheid, een must in deze roerige tijden waarin de positie van meisjes in de Indiase
samenleving onder druk staat. En het allerbelangrijkste: de meisjes, om wie het allemaal
gaat, zijn gelukkig in hun nieuwe woonomgeving. Dat stemt ons tot grote tevredenheid.
Niet in de laatste plaats markeerde het afgelopen jaar de totstandkoming van een nieuwe
vakschool die kansarme jongeren kwalitatief goed beroepsonderwijs biedt. Deze EURiNDiAN
Academy hebben we samen met ECHO opgezet, met onderwijskundige steun van ROC
Mondriaan in Den Haag en financiële steun van verschillende Nederlandse fondsen.
Hierdoor is het gelukt zowel het bouw- als het voorbereidende educatieve proces binnen een
halfjaar af te ronden, zodat de school in juli 2014 zijn deuren kon openen voor de eerste 20
studenten Hotelmanagement. Inmiddels is de eerste lichting afgestudeerd – met een baan of
vervolgstudie in het verschiet – en gaat het tweede schooljaar alweer van start; een prestatie
waar we reuze trots op zijn.
Kortom, we kunnen terugkijken op een roerig maar succesvol jaar, waarin een stevige basis
is gelegd voor 2015 en vele jaren daarna. Zonder sponsors, donateurs en vrijwilligers zou dit
niet mogelijk zijn geweest. Onze grote dank daarvoor! Wij hopen dat u ons ook in de
toekomst wil blijven steunen om een wereld van verschil te maken voor kinderen in nood.
Namens het voltallige bestuur,

Karen Duys
Voorzitter stichting Planet Hope Nederland
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Stichting Planet Hope
“Onderwijs is de basis voor de ontwikkeling van bewustzijn en de wederopbouw van de samenleving” Mahatma Gandhi

Planet Hope zet zich in voor de toekomst van kwetsbare kinderen in India, zoals
kindarbeiders, straatkinderen en andere kinderen aan de onderkant van de maatschappelijke
ladder. Zij zijn kansarm in economisch opzicht, maar ook vaak sociaal-cultureel bepaald
zoals de kastelozen (dalits) en tribals in India. Zij leven op straat of in bouwvallige hutjes in
een ongezonde leefsituatie. Zij bedelen of hebben slecht betaalde banen als het verzamelen
van koeienpoep, schoonmakers van rijkere families of werken in de steengroeven. Zij zijn
veelal afkomstig uit Karnataka (Gulbarga), de buurstaat Tamil Nadu en de staat Bihar.
Als de kinderen niet worden opgevangen of begeleid door NGO’s werken zij met hun ouders,
broertjes en zusjes bijvoorbeeld in de steengroeve om grote rotsblokken met hamer en bijl in
kleine steentjes te hakken. De gezinnen zijn vaak voor het leven verbonden aan het werk in
de steengroeven. Velen hebben een lening van de eigenaar van de steengroeve gekregen
om een noodsituatie in hun leven te kunnen bekostigen. Vervolgens zijn zij hun hele leven
bezig met het afbetalen van deze lening en de rente aan de eigenaar die de families een
zeer laag salaris geeft. Hiervan blijft slechts een beetje geld over voor het kopen van voedsel
dat vaak niet vitaminerijk is. De kinderen die in de steengroeve opgroeien hebben vaak te
weinig voeding gekregen met alle gevolgen van dien.
In Bangalore leven naar schatting 65.000 straatkinderen. Zij bedelen langs de drukke
verkeersaders en winkelstraten of zijn te vinden op de treinstations waar zij met het dragen
van de bagage of het schoonmaken van de treinen iets bijverdienen. Meestal leven zij met
hun familieleden op straat en slapen ’s nachts langs de rand van de weg, op rotondes, in
steegjes of bovenop de kioskjes in het treinstation. Er is een grote groep kinderen die op
straat leeft zonder steun en bescherming van volwassenen. Velen van hen komen vanaf het
platteland om in de grote stad een inkomen te vergaren. Dagelijks komen op de treinstations
in Bangalore kinderen aan, veelal zonder ouders.
De slechte omstandigheden waaronder de kinderen en hun families leven brengen andere
problemen met zich mee, zoals ziektes, alcoholmisbruik en mishandeling. Verschillende
lokale NGO’s vangen deze kinderen en families op om zorg en onderwijs te bieden. Onze
partnerorganisatie ECHO vangt een grote groep kinderen op en probeert hen terug te
geleiden naar huis. Als dit niet lukt bieden zij opvang, begeleiding en scholing.
Dé sleutel om deze armoedespiraal te doorbreken is onderwijs. Voor kindarbeiders en
straatkinderen is naar school gaan alleen niet vanzelfsprekend. Samen met onze Indiase
partnerorganisatie ECHO (Empowerment of Children and Human Rights Organisation) komt
stichting Planet Hope op voor de rechten van deze kinderen. Een van de speerpunten in
onze aanpak is het bieden van (toegang tot) kwalitatief goed onderwijs en begeleiding naar
een baan.
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De organisatie
Organisatie in Nederland
Naam
: Stichting Planet Hope Nederland
Adres
: Zestienhovensekade 515
Postcode
: 3043 KT
Vestigingsplaats
: Rotterdam
Telefoonnummer
: 06-38759188
E-mailadres
: info@planethope.nl
Website
: www.planethope.nl
Inschrijving KvK
: 24476125
Rekeningnummer
: 390369705
Contactpersoon
Naam
Telefoonnummer
E-mailadres

: Karen Duys
: 06-38759188
: 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. S. Hek
Algemeen lid
: Mevr. R. el Hadouchi
Algemeen lid
: Mevr. M. Dekkers
Organisatie in India
Naam
Adres
Vestigingsplaats
Telefoonnummer
E-mailadres
Website

: ECHO
: Convent road, St. Thomas Town PO
Kammanahalli
: Bangelore-84
Karnataka, India
: +91 80 2542 3582 / 7583
: info@echoindia.org
: www.echoindia.org

Missie:
Ieder kind heeft
talenten, Planet Hope
schept kansen om
deze te kunnen
ontwikkelen.
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Onze aanpak
Centraal in onze aanpak staat het universele recht op onderwijs: dé sleutel om de vicieuze
cirkel van schrijnende armoede, ontwikkelingsachterstand en onderbetaald of geen werk te
doorbreken. Dit doen we door het aanbieden van een breed scholingsprogramma voor onze
kinderen. Ook steunen we lokale scholen met geld, materialen en kennis. Daarnaast zijn we
gestart met een Learning Centre, een vakschool voor praktijk- en beroepsonderwijs.

Onderwijs in India
Onderwijs is een fundamenteel kinderrecht en een van de millenniumdoelen om armoede en ongelijkheid te bestrijden. Het
doel is dat in 2015 alle kinderen overal ter wereld naar school gaan. De Indiase overheid heeft het laatste decennium al
grote stappen gemaakt. Het aantal kinderen in India tussen de 6 en 14 jaar dat niet naar school gaat, is gedaald van 25
miljoen in 2003 naar 8,1 miljoen in 2009. De Right of Children to Free and Compulsory Education (RTE) Act 2009 is een
nieuwe mijlpaal. Deze wet, die is ingegaan op 1 april 2010, garandeert ieder kind tussen de 6 en 14 jaar gratis toegang tot
basisonderwijs. Toegang zegt echter nog niets over de kwaliteit, dat vooral in publieke scholen maar al te vaak te wensen
over laat. Ook blijft het hoge percentage schooluitval, vooral onder meisjes en kinderen uit sociale achterstandsgroepen als
tribals en dalits, een punt van voortdurende aandacht. Verder regelt de RTE Act niets voor kinderen tussen boven de 14
jaar, waarvoor toegang tot voorgezet en beroepsonderwijs een van de grote uitdagingen blijft.

School en werk
Jongere kinderen – vaak met een onderwijsachterstand – helpen we de drempel naar de
basisschool te nemen of stimuleren we om niet voortijdig school te verlaten. Tieners worden
gestimuleerd een vak te leren en een (beroeps)opleiding te volgen, waaronder in ons
Learning Centre voor praktijk- en beroepsonderwijs. Dit biedt hen de kans verder te leren,
een (vak)diploma te halen en zich zelfstandig te kunnen redden in de maatschappij.
Stevige basis
Soms is het eerst nodig hen een stevige basis te bieden, om van daaruit verder te werken
aan hun (educatieve) ontwikkeling. Dit kan bestaan uit medische hulp, psychologische
begeleiding of ondersteuning met gezonde voeding of huisvesting.
Rondom het kind
Ook de gezinssituatie waarin kinderen opgroeien, speelt een cruciale rol. Daarom steunt
Planet Hope sociale programma’s in de directe omgeving van het kind. Dit varieert van
voorlichting voor ouders over hiv/aids, alcoholverslaving of vrouwenrechten tot het stimuleren
van micro-ondernemerschap. We zetten ook in op het vergroten van de bewustwording van
ouders dat kinderen hun talenten moeten kunnen ontwikkelen en dat onderwijs de kansen op
een betere toekomst aanzienlijk vergroot. Tijdens ouderbijeenkomsten besteden we hier veel
aandacht aan. Ook betrekken we ouders bij het onderwijs van hun kinderen.
Werkwijze
Planet Hope start en steunt educatieve en sociale projecten gericht op kansarme kinderen
en hun directe omgeving. Dit zijn altijd initiatieven dicht bij de mensen waar het om gaat en in
nauwe samenwerking met lokale partnerorganisaties. ‘Global commitment, local action’
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noemen we dat. Hierdoor komt de juiste hulp terecht waar deze het hardst nodig is en wordt
elke euro optimaal besteed.
Samenwerking
Om de kwaliteit van deze projecten te verhogen, werkt Planet Hope in Nederland en in India
samen met professionele maatschappelijke organisaties zoals andere hulporganisaties,
kennis- en onderwijsinstellingen.
‘Commerciale’ projecten
Op langere termijn is in onze aanpak een belangrijke rol weggelegd voor ‘commerciale’
projecten. Deze semi-commerciële activiteiten met een sociale doelstelling moeten na een
gesponsorde start na verloop van tijd (deels) financieel op eigen benen kunnen staan. De
opbrengsten komen geheel ten goede aan de educatieve en sociale projecten van Planet
Hope. Het Learning Centre voor praktijk- en beroepsonderwijs is hiervan een treffend
voorbeeld.
Nauwelijks overhead
Alle activiteiten in Nederland vinden belangeloos plaats, zodat vrijwel al het geld terechtkomt
waar dat het hardst nodig is: in India. Naar sponsors en donateurs hanteert Planet Hope een
open communicatie en transparante verantwoording.
Uitwisseling van kennis en ervaring
Tot slot bevordert Planet Hope de uitwisseling van kennis en ervaring op deze gebieden
tussen overheden, non-gouvernementele organisaties, bedrijven en kennisinstellingen in
zowel Nederland als India. Dit doen we door het opzetten van (kennis)uitwisselings-,
vrijwilligers- en stageprogramma’s.
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Onze partners

Sinds 1 april 2014 werkt Planet Hope in India samen met ECHO, Centre for Juvenile Justice.
Deze organisatie komt op voor de rechten van straatkinderen en kindarbeiders in Zuid-India.
Met 15 jaar ervaring versterkt ECHO zowel het meisjeshuis Navodaya als het Learning
Centre in Bangalore. ECHO neemt hiermee de lokale taken en verantwoordelijkheden over
van de Brothers of the Sacred Heart, onze voormalige Indiase partner van wie wij begin 2014
vanwege verschil in inzichten afscheid hebben genomen.
ECHO staat voor Empowerment of Children and Human Rights Organisation. En dat is ook
precies wat deze non-gouvernementele organisatie doet. Sinds 2000 komt ECHO met
succes op voor de rechten van de meest kwetsbare kinderen in de Indiase samenleving,
zoals straatkinderen en kindarbeiders. Dit onder bezielende leiding van pionier Anthony
Sebastion, die tevens kinderrechter is.
ECHO probeert kinderen altijd eerst terug te laten keren naar hun familie. Als dat niet
mogelijk is, worden de kinderen opgevangen in een van de kinderhuizen in Bangalore en
Mysore in de deelstaat Karnataka. Daar doorlopen zij een intensief programma, gericht op
terugkeer naar de maatschappij. Waar nodig krijgen zij niet alleen sociale maar ook
juridische hulp.
Sociale kindergevangenis
Uniek is het Rehabilitation Centre: een kinderhuis voor jeugdige delinquenten. Als NGO
werkt ECHO nauw samen met de Indiase staat, die aan een niet-overheidsinstelling de
verantwoordelijkheid voor jonge gevangenen heeft overgedragen. Deze aanpak werpt zijn
vruchten af: de jongeren leven niet in een harde gevangenisomgeving, maar volgen
onderwijs en werken onder deskundige begeleiding van sociaal werkers aan hun toekomst.
Van straatkind tot politie-assistent
Al even bijzonder is het Traffic Police Assistant programma. Voormalige straatkinderen lopen
stage als assistent-verkeersagent. Nota bene bij de politie, kort daarvoor nog hun grootste
vijand. Overal in Bangalore staan de jeugdige politie-assistenten op drukke verkeerpleinen
het verkeer te regelen. Niet alleen doen zij zo ‘normale’ werkervaring op, maar het komt ook
hun zelfvertrouwen en eigenwaarde ten goede.
De ruime kennis en ervaring brengt ECHO nu mee naar de projecten van Planet Hope.
ECHO is als onze lokale Indiase partner verantwoordelijk voor zowel het meisjeshuis
Navodaya als het Learning Centre in Bangalore. In de toekomst zullen daar ongetwijfeld
meer projecten bijkomen.
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ROC Mondriaan is partner bij de realisatie van beroepsopleidingen binnen het Learning
Centre, met als eerste vakopleiding ‘Hotel management’. Vanuit de International Hotel and
Management School in Den Haag vervult ROC Mondriaan een adviserende rol voor het
curriculum en traint de Indiase docenten. Voor de horeca-pilot financiert een fonds de bouw
van een aparte verdieping op een bestaand gebouw van ECHO India, dat de dagelijkse
projectleiding verzorgt. Aan het onderwijsprogramma dragen ASML foundation en Edukans
financieel bij.
Met het ROC Mondriaan en ECHO heeft Planet Hope een samenwerkingsovereenkomst
gesloten. Hierin zijn ieders inzet, verantwoordelijkheden en rol helder omschreven.

Doelstellingen
Doelstelling van onze stichting is het begeleiden naar en aanbieden van praktijkgericht
beroepsonderwijs voor kansarme kinderen, jongeren en vrouwen in
achterstandssituaties in India, zodat hun kansen op de arbeidsmarkt worden vergroot en
hun positie in de maatschappij wordt versterkt.
Om deze doelstelling te realiseren werken wij via twee sporen:
I.

Uitvoeren van het voorbereidingsprogramma om leerlingen via trainingen op
het gebied van sociale competenties en aanleren van specifieke cognitieve
vaardigheden op het gewenste startniveau te brengen en hen voor te bereiden op
het staatsexamen van de middelbare school en deelname aan vervolgonderwijs.
Dit voorbereidingsprogramma bieden wij aan via scholen en kinderopvanghuizen
van lokale NGO’s zoals het meisjeshuis Navodaya.

II.

Deelname aan het Learning Centre voor praktijk- en beroepsonderwijs: de
ontwikkeling van praktijkopleidingen, gebaseerd op de behoeften en
mogelijkheden van jongeren en die aansluit op de vraag uit de arbeidsmarkt. De
komende 3 jaar willen wij het onderwijsprogramma gefaseerd ontwikkelen en
implementeren. Elk jaar worden nieuwe opleidingen ontwikkeld en gestart en na
evaluatie structureel ingebed.

Deze doelstellingen realiseren we via onze initiatieven die onderstaand worden toegelicht.
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Onze initiatieven
Voorbereidingsprogramma tienermeisjes Navodaya

Vooral meisjes uit arme
gezinnen, veelal kasteloze
dalits, vormen een zeer
kwetsbare groep in de
Indiase samenleving. Ons
meisjeshuis Navodaya biedt
tieners een veilig thuis en
een kans op een nieuwe
toekomst.

Verhuizing
Nadat Planet Hope met ECHO India als nieuwe lokale partner is gaan samenwerken, bleek
het niet mogelijk het gehuurde gebouw Carmel Ghar voor het meisjeshuis te behouden. Na
een intensieve zoektocht naar nieuw geschikt onderkomen, diende zich in de iets verderop
gelegen wijk Byrathi een fantastische kans aan: een leegstaande vleugel in het Vimala
Hridaya klooster van de Franciscan Sisters of the Immaculate Heart of Mary. In juni 2014
vond de verhuizing plaats.

Nieuw begin, nieuw perspectief
Navodaya (‘Nieuw begin’ in de lokale
taal Kannada) biedt 26 meisjes in alle
opzichten een thuis. Aan de rand van
de Zuid-Indiase miljoenenstad
Bangalore wonen hier meiden in de
leeftijd van 8 tot 18 jaar, begeleid
door zuster Jasmine Mary, kok Usha
en inwonend maatschappelijk
werkster Jincy als ‘huisouders’.
Sommige meisjes zijn wees, de
meesten komen uit gebroken
gezinnen waarin de vader ontbreekt,
aan alcohol is verslaafd of is overleden. In nauw overleg met de ouder(s) bieden wij de
meisjes nieuwe perspectief en een kans op een betere toekomst.
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Leven van minder dan 1 euro per dag
De meisjes komen uit gezinnen die moeten overleven met minder dan een euro per dag.
Veel van hen zijn opgegroeid in sloppenwijken of in de nabijgelegen steengroeven, waar zij
met hun familie in extreme armoede en een uiterst ongezonde omgeving leefden. Hun
ouders zijn de armste van de armste gastarbeiders, vooral kastelozen (dalits).
Het verschil
Sinds 2011 worden kwetsbare meisjes liefdevol opgevangen, letterlijk en figuurlijk in een
veilige omgeving. Voor het eerst in hun leven kunnen zij écht kind zijn. Naast onderdak en
gezond eten, omvat het programma onderwijs en sociaal-psychologische begeleiding.
Er is veel aandacht voor sport en creatieve activiteiten zoals zang, dans, toneel, tekenen en
yoga. De ‘huisouders’ voeden de meiden op, helpen met problemen en ondersteunen met
hun huiswerk. Voor en na school helpen de kinderen met opruimen, schoonmaken,
(af)wassen en het voorbereiden van de maaltijden. De ouders komen hun dochters elke
week bezoeken en worden nauw bij de opvoeding betrokken.
Allemaal naar school
Om hun kansen op een betere toekomst te vergroten, is een belangrijke rol weggelegd voor
educatie. Alle meiden gaan naar school. Enkele nieuwe, jonge meisjes gaan naar een
Kannada medium school, de meesten naar de St. George highschool (English medium) en
de oudsten naar het SSR College.

Onderwijskosten zoals schoolgeld, schooluniformen en lesmateriaal worden volledig
gefinancierd. Van de ouders wordt een kleine bijdrage in de studiekosten gevraagd. Zij
worden nauw betrokken bij de schoolcarrière van hun kinderen. Om hun
scholingsachterstand weg te werken, krijgen de meisjes intensieve huiswerkbegeleiding en
aanvullende Engelse en computerles. Tevens wordt veel aandacht besteed aan de
ontwikkeling van life-skills en het versterken van het zelfvertrouwen. Dit om hen meer
weerbaar te maken voor hun toekomst. Ook is begeleiding nodig bij de keuze voor een
vervolgstudie en baanoriëntatie.
Als de meiden na hun achttiende jaar het meisjeshuis verlaten, beschikken zij over een
goede basis. Dat is echter niet genoeg om zich als kasteloze in de maatschappij te kunnen
redden. Om hun talenten te ontplooien, goed voorbereid de arbeidsmarkt op te kunnen en
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zelf in hun eigen levensbehoeften te kunnen voorzien, is aanvullende scholing nodig. Met dit
doel heeft Planet Hope het Learning Centre opgezet.
Sponsor een meisje
Het meisjeshuis wordt gesponsord door het Jianderfonds en particuliere donaties. Om de
kosten structureel te dekken, heeft Planet Hope een sponsorprogramma ontwikkeld.
Maandelijks dragen de sponsorfamilies bij in de kosten voor de meisjes. Communicatie over
de ontwikkeling van het meisje met de sponsorfamilie vinden wij belangrijk. Jaarlijks maken
wij een voortgangsverslag over het leven van het meisje dat gesteund wordt met recente
foto’s. Ook hebben wij voor de meisjes een e-mailadres geopend. Sponsorfamilies die dat op
prijs stellen kunnen een keer per maand een persoonlijk mailtje sturen dat door het meisje
(met hulp van een medewerker) wordt beantwoord. Dit maakt onderdeel uit van de
computerlessen die de meisjes wekelijks in het huis krijgen.

10

Voorbereidingsprogramma: kwaliteitsimpuls op scholen

Train de trainer programma: basisonderwijs Saint Mary’s school Bangalore

Gebleken is dat basis- en middelbare scholen behoefte hebben aan een kwaliteitsimpuls van
het geboden onderwijs. Dit betreft met name de introductie van creatieve vakken, begrijpend
lezen, Engelse spreek- en taalvaardigheid en weerbaarheidstrainingen. Veel leerlingen van
de publieke scholen blijken moeite te hebben met het begrijpend lezen van teksten en
beheersen de Engelse taal matig.
Aan die behoefte kunnen wij tegemoet komen dankzij zeer betrokken en ervaren
leerkrachten die bij onze stichting betrokken zijn. Zo heeft Marianne Dekkers de afgelopen
jaren een hoogwaardig onderwijsprogramma geïntroduceerd, als aanvulling op het Indiase
curriculum, van kleuterschool Ashraya Deep en het basisonderwijs van de Saint Mary’s
school in Bangalore.
In goede afstemming en samenwerking met de Indiase docenten worden de
onderwijsbehoeften in kaart gebracht. Vervolgens wordt onderzocht of Nederlandse
onderwijsmethodieken en onderwijsmaterialen een toegevoegde waarde kunnen hebben
voor de ontwikkeling van de kinderen. Dan worden docenten getraind in het toepassen van
de methodieken, de leerstof en het gebruik van aansprekend en interactief lesmateriaal.
Zodat zij hiermee zelfstandig uit de voeten kunnen nadat de nieuwe onderwijsprogramma’s
in het Indiase curriculum zijn geïmplementeerd. Bij de scholen waar het
voorbereidingsprogramma is geïntroduceerd worden ook leerlingen van geworven voor het
learning centre. Een goede aansluiting op de kwalificatie-eisen van het learning center voor
beroepsonderwijs is zo geborgd.
Elementen van het onderwijsprogramma worden ook ingezet bij de educatieve begeleiding
van kinderen via de kinderprogramma’s van NGO’s.
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Learning Centre voor beroepsonderwijs
Veel kansarme jongeren in India komen niet aan een baan, of hebben zwaar en
onderbetaald werk. Hun afkomst als ‘dalit’ en een gebrek aan scholing zijn de belangrijkste
oorzaken. Goed onderwijs is voor hen dé sleutel naar een betere toekomst. Om die reden
hebben wij, samen met onze Indiase partner ECHO India, een Learning Centre voor
beroepsonderwijs opgezet. Deze vakschool biedt kwetsbare jongeren de kans op een
praktijkgerichte opleiding, met uitzicht op een baan. Hierbij worden wij begeleid door ROC
Mondriaan in Den Haag.

In 2014 is gestart met de eerste opleiding: Hotelmanagement, die de studenten in 1 jaar
opleidt tot kok, ober, receptionist of kamermeisje.
Andere opleidingen die het Learning Centre in Bangalore gaat aanbieden:
-

ICT: computervaardigheden,

-

Starten eigen bedrijf: marketing, verkoop, administratie

-

Fashion design: naaister, kledingontwerpster

-

Verzorging: bejaardenverzorgster, kinderoppas

Toekomstige werkgevers worden nauw betrokken bij de ontwikkeling van de opleidingen,
zodat deze goed aansluiten bij de behoeften op de lokale arbeidsmarkt. Tijdens hun
opleiding doen de leerlingen praktijkervaring op via vaardigheidstrainingen en stages. Na
afronding van de opleiding helpen wij de leerlingen een baan te vinden. De jongeren zijn dan
in staat een eigen inkomen te verdienen en kunnen zo de leefomstandigheden van henzelf
en hun familie verbeteren.

Sociale ondernemingen
Jongeren van kinderhuizen van onze partner ECHO of die door andere NGO’s worden
begeleid, kunnen bij het Learning Centre gratis of tegen een geringe onkostenvergoeding
een opleiding volgen. Maar ook jongeren uit de midden- en hogere klassen kunnen tegen
betaling aan de cursussen en opleidingen deelnemen. Ons doel is het Learning Centre op
eigen kracht als ‘sociale onderneming’ te laten functioneren en niet afhankelijk te laten zijn
van sponsor- of donatiegelden. Het is onze wens ook andere voorzieningen te starten, die
passen bij de opleiding Hotelmanagement. Voorbeelden zijn: een restaurant (te realiseren in
2015), een guesthouse, zalen voor evenementen. Deze voorzieningen kunnen dienen als
leer-/stageomgeving voor de studenten en bieden ons tevens de mogelijkheid om inkomsten
te verwerven die weer aan sociale doelen kunnen worden besteed.
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Opleiding Hotelmanagement
In Bangalore, een van de belangrijkste Indiase zakensteden, verrijzen steeds meer hotels. In
samenwerking met ROC Mondriaan is in juli 2014 een pilot gestart met een 1-jarige
praktijkopleiding voor de horeca, zodat leerlingen van het Learning Centre in deze branche
aan de slag kunnen als kok, ober, receptionist en kamermeisje. De lokale leerkrachten
krijgen in Nederland een training bij ROC Mondriaan en worden daarna in Bangalore
begeleid. Het curriculum is op Nederlandse leest geschoeid, met veel aandacht voor
learning-on-the-job en stages.

Onze partners
ROC Mondriaan in Den Haag vervult een adviserende rol voor het curriculum en traint de
Indiase docenten. Voor de horeca-pilot heeft een fonds de bouw van een nieuwe verdieping
gefinancierd op een bestaand gebouw van ECHO India, dat de dagelijkse projectleiding
verzorgt. Aan het onderwijsprogramma dragen ASML foundation en Impulsis financieel bij.
Als de pilot succesvol is, volgt in 2016 een vierjarige opleiding Hotelmanagement in het
nieuw te bouwen Learning Centre.
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Bereikte resultaten

I.

Het voorbereidingsprogramma

Om een goede aansluiting te realiseren tussen de middelbare school en hoger
vervolgonderwijs, zoals ons Learning Centre, is een voorbereidend onderwijsprogramma
ontwikkeld. Dit voorbereidingsprogramma bestaat uit computerlessen, Engelse schrijfen spreekvaardigheid, intensieve huiswerkbegeleiding en examentraining. Ook wordt
emotionele begeleiding geboden en trainingen ter bevordering van de weerbaarheid en
het zelfvertrouwen. Aan dit voorbereidingsprogramma namen in 2014 50 jongeren deel
vanuit meisjeshuis Navodaya en jongenshuis ECHO en 350 kinderen van de Saint
Mary’s school.

Dagelijks intensieve huiswerkbegeleiding

Computerles
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 Begrijpend lezen en Engelse spreek- en leesvaardigheid in het curriculum
Om meer kwetsbare kinderen te bereiken, is ingezet op het implementeren van begrijpend
lezen, Engelse spreek- en leesvaardigheid op de Saint Mary’s English medium school (1st 12th standard). De door ons geïntroduceerde onderwijsmethode van Engelse spreek- en
schrijfvaardigheid is in 2014 volledig geïntegreerd in het curriculum en onderwijsprogramma
van de school. Met gebruik van aansprekende lesmaterialen, gedoneerd door stichting
Jeugdhulp, wordt de verplichte stof voor het Indiase curriculum onderwezen.
In juli 2014 bezocht leerkracht en bestuurslid Marianne Dekkers de school. Vanaf 2012
hebben wij onderwijsmethoden en materialen op deze school geïntroduceerd. Marianne
overhandigde in juli de laatste pakketten lesboeken voor de hoogste klassen aan de
directeur.

Marianne Dekkers en directeur Vijo voor de kast met de boeken Engelse spreek- en taalvaardigheid

Met de Indiase leerkrachten is de toepassing van de methodiek nogmaals geëvalueerd. In
aanwezigheid van Marianne zijn er lessen gegeven om de toepassing nog eens in de praktijk
te kunnen ervaren en indien nodig tips te geven. Het lerarenteam van de school is uitgebreid.
De nieuwe leraressen zijn in een korte training door Marianne begeleid. Het was prettig te
constateren dat de vorig jaar getrainde leerkrachten hun nieuwe collega’s al goed ingewerkt
hebben en de opgedane kennis reeds hadden overgedragen.
We hebben geconstateerd dat de geïntroduceerde onderwijsmethodiek goed door de school
is opgepakt. De leermaterialen worden gebruikt, leerkrachten zijn getraind en alle leerlingen
hebben de beschikking over de boeken. De leerprestaties van de kinderen laten nog steeds
een positieve ontwikkeling zien. Van deze evaluatie is een uitgebreider verslag beschikbaar.
In 2014 hebben 350 kinderen les gekregen via het aangepaste curriculum en gebruik kunnen
maken van de gedoneerde boeken. In totaal zijn 10 leerkrachten getraind.
Tijdens het bezoek in juli/augustus hebben wij dit project succesvol afgesloten en zal de
school zelfstandig het onderwijsprogramma voortzetten.
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Emotionele ontwikkeling
Een belangrijk onderdeel van het voorbereidingsprogramma is de emotionele
ontwikkeling van de kinderen en betrokkenheid van de familie daarbij. Dit vraagt om extra
begeleiding. Veel kinderen hebben in hun vroege jeugd traumatische ervaringen
meegemaakt en ervaren daardoor sociaal-emotionele problemen. Vaak uit dit zich in een
zeer laag zelfbeeld, onzekerheid en het niet makkelijk om kunnen gaan met conflicten.
Bovendien is het behalen van een diploma voor hen niet direct de garantie op een baan
en een andere toekomst. Helaas is het hun dalit-afkomst die hierbij een belangrijke rol
speelt. Er zijn daardoor maatschappelijke drempels die de weg naar goede educatie en
het vinden van een baan ernstig bemoeilijken. Het is dan ook van groot belang dat de
kinderen gestimuleerd worden te geloven in de talenten die zij hebben en dat zij de
mogelijkheden die hen worden geboden optimaal 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. Daarom betrekken wij hen
nauw bij de emotionele begeleiding van hun kinderen.



Persoonlijke ontwikkeling: trainingen vaardigheden en competenties
Op verschillende manieren zijn jongeren getraind en persoonlijk begeleid in het
ontwikkelen van vaardigheden en competenties die vereist zijn om binnen de
samenleving op een goede manier een plek te verwerven.
Deze trainingen zijn gericht op:
- Vergroten van de weerbaarheid en empowerment;
- Ontdekken van 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.
In de weekenden en tijdens de lange zomervakantie (april/mei) wordt hier ook extra
aandacht aan gegeven. Er is een uitgebreid programma georganiseerd van 6 weken
waarbij deze elementen aan de orde kwamen tijdens een divers aanbod van activiteiten.
Meerdere workshops zijn door deskundigen georganiseerd, waardoor de jongeren
zichzelf en anderen beter leren begrijpen. Interactieve sessies en vertrouwelijke
persoonlijke gesprekken maakten hier onderdeel van uit.
Thema’s waren:
- Wie ben ik (presentatie) en waar kom ik vandaan
- Wat zijn mijn talenten
- Wat wil ik in het leven
- Welke opleiding wil ik volgen en wat heb ik daarvoor nodig
- Manieren van communiceren
- Gevoelens uiten
- Conflicten oplossen
- Grenzen aangeven
- Positie van mannen en vrouwen in de Indiase samenleving, omgaan met elkaar
Aan dit programma hebben 75 kinderen deelgenomen.
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Psychologische begeleiding
In totaal 50 kinderen hebben het hele jaar psychologische begeleiding gekregen van een
ervaren psychologe. De meisjes die in meisjeshuis Navodaya wonen krijgen 2 keer per
maand individuele counseling en een keer per maand groepssessies, gericht op de
ontwikkeling van hun persoonlijke identiteit en het leren omgaan met nare ervaringen die
zij hebben opgedaan tijdens hun jeugd. De ouders worden bij deze sessies betrokken.
De jongens die in jongenshuis ECHO wonen krijgen ook het hele jaar door persoonlijke
begeleiding.
Van iedere jongere is een rapportage beschikbaar waarin de volgende zaken zijn
vastgelegd:
-

de emotionele ontwikkelingsdoelen;

-

korte verslagen van de wekelijkse individuele en algemene sessies;

-

korte verslagen van de gesprekken met de ouders;

-

tussentijdse evaluaties van de ontwikkeling die het meisje op emotioneel vlak heeft
doorgemaakt.

 Familiegesprekken
Met de ouders, broers en zussen van de studenten zijn aparte gesprekken gevoerd om
uitgebreid van gedachten te wisselen over de wensen rondom de opleiding en toekomstige
baan van hun dochters/zussen en die van de familie. Aan deze sessies deden 25 meisjes en
20 jongens en hun familieleden mee. Op deze wijze is draagvlak en steun gecreëerd voor de
educatieve en emotionele ontwikkeling van hun kinderen. Resultaat is dat de ouders en
familieleden van 20 meisjes en 5 jongens instemmen en zelfs steun geven aan het feit dat
hun dochters en zonen ook de komende jaren niet bijgedragen aan het gezinsinkomen en op
latere leeftijd (na afronding van de studie en het vinden van een passende baan) zullen
trouwen. Duidelijk is geworden dat de ouders veel behoefte hebben aan uitleg over de
stappen die gezet moeten worden voor de toekomst van hun kind. Ook is het belangrijk
ouders een goed beeld te schetsen van de mogelijkheden die een kind met een bepaalde
opleiding heeft. Dit betekent bijvoorbeeld heel concreet foto’s laten zien van een hotel of
zelfs hen daar mee naar toe nemen indien hun kind de hotelopleiding wil volgen. Ouders zijn
nooit in een hotel geweest, weten ook niet wat dat werk precies inhoudt en hebben dan ook
geen beeld van het toekomstperspectief dat een opleiding kan bieden.
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Kidsmagazine Creation of our Heartbeats
Om de kinderen letterlijk en figuurlijk een stem te geven,
is een eigen kidsmagazine ontwikkeld: Creation of our
Heartbeats. De kinderen houden interviews, schrijven
artikelen en maken foto’s en tekeningen. Zo leren zij zich
op een creatieve manier te uiten en krijgen lezers een
goed beeld van het dagelijkse leven. Het tijdschrift wordt
uitgedeeld aan de ouders, de buren en op school. Dit
draagt mede bij aan het creëren van begrip voor het
leven van de kinderen en het etaleert hun talenten.



Speciale aandacht voor kinderrechten; Bangalore: Child Right Protection Zone
Ook in 2014 is schrijnend duidelijk geworden dat de rechten van kinderen in India nog
steeds ernstig in het geding zijn. Wekelijks worden in de media verhalen opgetekend over
schending van kinderrechten zoals het misbruik van meisjes, kindhuwelijken,
mishandeling van (straat)kinderen en uitbuiting van kindarbeiders. De Indiase
samenleving laat meer en meer haar stem horen. Het is belangrijk deze ontwikkeling van
maatschappelijke verontwaardiging en bewustwording te steunen en te vergroten.
Dit jaar is onze partnerorganisatie ECHO samen met een netwerk van partners (overheid,
politie, scholen, ouders, werkgevers, ngo’s) het initiatief gestart om Bangalore te
ontwikkelen tot een Child Right Protection Zone. Zij verbinden zich aan een
bewustwordingscampagne en concrete activiteiten om de kinderrechten in Bangalore te
beschermen. Aan deze campagne hebben onze studenten en stafleden deelgenomen.
Met de studenten zijn gesprekken gevoerd over hun eigen ervaringen en ook heeft een
groep van 30 jongens en meisjes meegedaan aan allerlei activiteiten die in dit zijn kader
werden georganiseerd. Het gaf hen de kans hun stem te laten horen en voor velen was
het de eerste keer dat zij dit nu ook openlijk konden doen. De docenten en begeleiders
hielpen ook mee met de organisatie en lieten zo zien dat het ook voor hen een belangrijk
onderwerp is.
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Meidenhuis Navodaya: persoonlijke begeleiding

In Bangalore hebben wij een aparte woon-unit opgezet voor meisjes in de leeftijd van 8 tot
18 jaar. In dit huis wonen inmiddels 26 meisjes die behoren tot de dalit-gemeenschap.
Voorheen woonden zij in een kinderhuis, in sloppenwijken of op straat. Het programma is
opgezet om de meisjes meer persoonlijk te kunnen begeleiden in de ontwikkelingsfase naar
volwassenheid.
De meisjes wonen samen met 2 hulpmoeders en een zuster die alle zorg en aandacht
bieden die zij nodig hebben. Ze gaan naar school, krijgen huiswerkbegeleiding, leren
huishoudelijke taken, het doen van inkopen en omgaan met geld. Een inwonende kok
verzorgt door de weeks een gezond menu en in het weekend helpen de meisjes mee met
het bereiden van de maaltijd. Ook krijgen zij regelmatig voorlichting over hygiëne, voeding en
basale gezondheidszorg. Hiertoe werken wij samen met lokale gezondheidsvoorlichters.
Iedere week organiseren wij ouderzondagen. De ouders, veelal alleenstaande moeders,
komen dan naar Navodaya en brengen tijd door met hun dochters. De band met de
biologische ouders vinden wij erg belangrijk. Ouders zijn verplicht minimaal een keer per
maand te komen. Deze momenten benutten wij om ouders te betrekken bij de ontwikkeling
van hun dochter en zaken die spelen te bespreken. Ook wordt voorlichting gegeven over
opvoeding, de toekomst van hun dochters, gezondheid, hygiëne, etc.
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Dankzij de persoonlijke begeleiding die de meiden krijgen behalen zij betere
schoolprestaties. Daardoor zullen zij straks goed over kunnen stappen op het Learning
Centre of andere vormen van het hoger vervolgonderwijs. Erg trots zijn wij op het feit dat 4
meisjes naar PU-college (Pre-University) gaan en de 2 oudste meisjes hoger
beroepsonderwijs B-com volgen.

Trotse meiden Shivaleela, Ashwini, Rama en Kavya die nu studeren aan het SSR college (Pre-university).

In juni 2014 zijn de meisjes verhuisd naar een nieuwe woonunit, mede vanuit het oogpunt
van veiligheid. Helaas is de situatie in India en ook in Bangalore voor vrouwen niet altijd
veilig. Met name de laatste jaren is dit veel in het nieuws (vrijwel dagelijks worden
schrijnende situaties beschreven of in beeld gebracht). Dagelijks worden verhalen
gepubliceerd over misbruik en geweld tegen meisjes en vrouwen. Dit vraagt extra inzet van
ons empowermentprogramma en maatregelen om de veiligheid te borgen. In juni zijn we
verhuisd naar een woonunit die onderdeel uitmaakt van een abdij waar zusters wonen. We
huren een verdieping die omringd is door een muur en een hoog hek. Tevens is er een grote
tuin zodat de meiden ook buitenruimte hebben. Dit ontbrak bij de vorige woonruimte. De
meiden worden met een schoolbus naar school gebracht. De ouders van de meiden zijn
daarom zeer blij dat wij verhuisd zijn naar een meer beschermde woonomgeving.
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Om de huiselijke sfeer ook in dit nieuwe onderkomen te creëren zijn de families Dekkers en
Van Maarel uit Brabant tijdens hun zomervakantie naar Bangalore gekomen om te verven en
te klussen. Navodaya is daardoor weer snel een thuis geworden. Tijdens hun verblijf konden
spullen aangeschaft worden met het geld dat geworven is door de Katholieke
Scholengemeenschap Etten-Leur. Met een bijdrage van het Jianderfonds zijn nieuwe
bedden en andere meubels aangeschaft.

De slaapzaal ervoor…

Lotje aan de slag…

…met hulp van andere vrijwilligers

De nieuwe slaapzaal is klaar!
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De keuken is ook flink aangepakt…

Op de nieuwe loungebanken…

…en meteen in gebruik genomen!

…wordt niet alleen gezeten!
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Lotje en Marian
Dekkers, medevrijwilligers en
de Navodayameiden

Parents meetings
Elke 2e week van de maand vinden op zondag parents meetings plaats. De ouders zijn
verplicht minimaal 1 keer per maand te komen, maar komen veelal vaker. Op deze
momenten spreekt de staf met de ouders en hun kinderen. De activiteiten die hebben
plaatsgevonden, de persoonlijke ontwikkeling en schoolresultaten worden besproken.
Opvoedkundige begeleiding van het kind gebeurt zoveel mogelijk samen met de ouders.
Beslissingen op dit vlak worden dan ook samen met hen genomen.
Voor de tienermeisjes is het een prioriteit regelmatig met ouders te praten over de toekomst
van hun dochters, zoals het belang van het afronden van vervolgonderwijs. De ouders
wonen in gemeenschappen waar meisjes op jonge leeftijd trouwen en niet door iedereen het
belang van educatie voor vrouwen wordt erkend. De ouders, vaak alleenstaande moeders,
moeten dus ook de sociale druk in hun dorpen weten te weerstaan. Iedere zondagmiddag
kunnen de ouders hun kinderen bezoeken en tijd met hen doorbrengen ter ontspanning.
Naar huis en studeren
Twee meisjes zijn na het behalen van hun middelbare schooldiploma naar huis gegaan. In
beiden gevallen hebben de ouders beter werk kunnen vinden waardoor zij de zorg voor hun
dochters weer op zich konden nemen. Met de meisjes en de ouders houden wij goed contact
zodat wij hun situatie goed kunnen volgen. Sathya (17) heeft na afronding van de 10th
standard een baan gevonden als kinderoppas. Baghia (19) behaalde de 12th standard PreUniversity en is vanuit haar ouderlijk huis verder gaan studeren aan een college in de buurt
van haar huis. Zij studeert nu B-com, een driejarige hogere beroepsopleiding automatisering.
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II.

Learning Centre voor beroepsonderwijs: EURiNDiAN Academy

Het doel van het learning centre is kinderen van arme families een kwalitatief goede
praktijkopleiding te bieden, die volledig aansluit bij de wensen van de arbeidsmarkt, en hen
kans te bieden op een goede baan. Het ultieme doel is iedere student te bemiddelen naar
een goed betaalde baan. Dit zal hen in staat stellen de armoedespiraal van hun families te
doorbreken en hen helpen op een goede wijze te re-integreren in de Indiase samenleving.
In Bangalore, een van de belangrijkste Indiase zakensteden, verrijzen steeds meer hotels.
Deze sector biedt enorm veel kansen op een goede baan voor onze studenten. Daarom zijn
we gestart met de opleiding Hotelmanagement, in samenwerking met ROC Mondriaan en
onze Indiase partner ECHO. Het opleidingsinstituut heeft de naam EURiNDiAN Academy
gekregen.
Een verdieping bouwen als basis voor vele carrières
Voor dit doel is tussen april en augustus 2014 een nieuwe verdieping gebouwd op het
bestaande gebouw van ECHO. Zo werden leslokalen en praktijkruimten gerealiseerd. In
augustus is verdieping officieel in gebruik genomen en de 1-jarige opleiding
Hotelmanagement van start gegaan.
Voorafgaand aan het constructiewerk is een bouwtekening ontworpen door een architect
verbonden aan Perfect Contruction Bangalore. De nieuwe (4e) verdieping is gebouwd op het
bestaande gebouw van ECHO dat uit 3 verdiepingen bestond. Het totale bouwproces is in 5
fases afgerond.
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…en na de bouw

Voor...

De nieuwe verdieping bestaat uit klaslokalen en de volgende praktijkruimten:
-

Keuken
Restaurant
Hotelkamer

Leslokaal:
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Keuken: praktijklessen Food production

Restaurant: praktijklessen Food & beverage service
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Suite hotel room (4*): praktijklessen Housekeeping

Buitenterras: multifunctionele ruimte: open-air restaurant, examens, lesruimte en ceremonies
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Officiële opening van het Learning Centre

In samenwerking met ROC Mondriaan is in juli 2014 de opleiding Hotelmanagement van
start gegaan, zodat leerlingen van het Learning Centre in deze branche aan de slag kunnen.
De studenten komen uit arme families (zuidelijke deelstaten Karnataka, Andhra Pradesh,
Kerala) of zijn voormalige straatkinderen (die zijn opgevangen door ECHO), die anders geen
kans op een goede vakopleiding hebben. Zij worden in 1 jaar opgeleid tot kok, kelner,
receptionist of kamerbediende in de booming Indiase hotelindustrie. Na de in mei 2015
afgeronde stage bij vijfsterrenhotel Leela Palace en het eindexamen in de eerste week van
juni 2015, heeft de eerste lichting studenten hun diploma ontvangen. Ook ontvingen zij als
bonus een internationaal certificaat van ROC Mondriaan Den Haag. In juli 2015 start de
tweede lichting studenten.
Werving docenten
In afstemming met het ROC Mondriaan zijn functieprofielen voor docenten en
projectcoördinator opgesteld. Op basis van deze profielen is personeel geworven en zijn
sollicitatiegesprekken gevoerd om uiteindelijk het team samen te kunnen stellen:
-

Director
Projectcoördinator
Docent Food & beverage
Docent Front office & Housekeeping
Docent Engelse spreek- en taalvaardigheid
Docent Persoonlijke ontwikkeling
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Train-de-trainer programma

Jan Brouwer (ROC Mondriaan) en de Indiase docenten Subin en Anandh.

In april 2014 hebben lokale leerkrachten in Nederland een training bij ROC Mondriaan
gekregen en zijn daarna in Bangalore begeleid. Het curriculum is op Nederlandse leest
geschoeid, met veel aandacht voor learning-on-the-job en stages.
“The training program happened at the ROC Mondriaan International Hotel School in The
Hague. We learned the Dutch way of building a curriculum and are developing a curriculum
in line with ROC Mondriaan standards for the Bangalore centre with our vision to bring out
the best suitable hospitality professionals in India.”
Subin Samuel, leraar Learning Centre
“We had our 'wow moment' of experience during the ROC Mondriaan's unique examination
process. The hotel school students are evaluated in a real happening restaurant while
serving to actual paying customers. This is very unique and shows the industry ready
competency and confidence of the ROC Mondriaan students, which we will definitely
replicate at our hotel management school in Bangalore.”
Anandh Govindaraju, leraar Learning Centre
“We discussed the importance of the 'golden triangle' which involves the government,
educational institutions and industry professionals to work together in forming the updated
academic core competencies for the benefit of the students.”
Antony Sebastion, directeur Learning Centre
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Resultaten van het train-de-trainer programma:
1.
2.

2.
3.
4.
5.

De docenten hebben de praktijkopleiding van het ROC in al haar facetten kunnen
meemaken. Dit om een goed begrip van het onderwijsconcept te ontwikkelen.
Vertaling van het internationale ROC-curriculum in een toepasbaar Indiaas curriculum
voor de eenjarig opleiding hotelmanagement in Bangalore, inclusief een
kwaliteitmonitoringsysteem.
Voorbereiding van de planning van een zogenoemd onderwijs leerlijn.
Inhoudelijke voorbereiding van de lessen, lesrooster voor het gehele jaar, opzet
stageprogramma.
Selectie van lesmaterialen en boeken.
Voorbereiding van de methode om vaardigheden van de studenten te kunnen meten.
Dit is nodig om de competenties van de studenten te kunnen observeren en
beoordelen.

De docenten hebben een verslag geschreven van hun training in Nederland (op aanvraag
beschikbaar).
Werkbezoek Learning Centre en dagopvang Happy Kids
In juli 2014 brachten Jan Brouwer en Joke Vijfwinkel
een werkbezoek aan Bangalore. Zij deden dit tijdens
de zomervakantie als vrijwilligers. Jan Brouwer,
beleidsadviseur van ROC Mondriaan trainde de
docenten van het Learning Centre verder in de
implementatie van het onderwijsconcept en gaf ook
lessen aan de leerlingen. Hij voerde een kwaliteitstoets
uit op het definitieve curriculum, lesrooster,
voorbereiding van de tussentijdse toetsen en
onderwijsmaterialen, syllabi etc. Ook bezocht hij
samen met het Indiase team hotelketens om het stageprogramma te presenteren dat
onderdeel uitmaakt van de opleiding.
Joke Vijfwinkel, lerares aan een basisschool in
Zoetermeer, gaf lessen aan de door ECHO gerunde
dagopvang Happykids in de sloppenwijk Janakiram
Layout van Bangalore. Ook bracht zij haar kennis over
aan de lokale leerkrachten om op een interactieve
wijze les te geven waarbij gebruik gemaakt werd van
meerdere materialen. Happy Kids is een programma
dat ECHO ontwikkeld heeft voor kinderen die in de
sloppenwijken wonen en niet eerder naar school
gegaan zijn. Gedurende een jaar worden een
overbruggingstraining aangeboden zodat zij aansluitend kunnen instromen in het reguliere
onderwijs. In de avond wordt huiswerkbegeleiding gegeven aan de oudere schoolgaande
kinderen die in dit gebied wonen en thuis geen plek hebben om hun huiswerk te maken.
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Resultaten van dit werkbezoek waren:
- Controle en vaststelling van het onderwijsprogramma, lesrooster, syllabi.
- Training van docenten in interactief lesgeven.
- Evaluatie met de studenten van hun eerste ervaringen met de opleiding.
- Principe-afspraken met Leela Palace, Crown Plaza hotel en Taj hotel over het
aanbieden van stageplaatsen van de leerlingen en aansluitend baanmogelijkheden.
- Ouderparticipatie en studentenparticipatie zijn belangrijke doelstellingen. Deze zijn in
concrete acties benoemd.
- Joke Vijfwinkel heeft les gegeven aan de kinderen van Happy Kids en gaf de lokale
leerkrachten tips hoe zij dit na haar vertrek zouden kunnen oppakken.
- Mw Vijfwinkel introduceerde hoe met eenvoudig lesmateriaal gevarieerder les
gegeven kan worden en de leerstof op verschillende wijze kan worden aangeboden.
Stage- en baanmogelijkheden
Er zijn ook dit jaar sessies georganiseerd met hotels en restaurants om te toetsen of het
onderwijsprogramma voldoet aan de werkeisen van deze sector. Het internationale netwerk
van hotelketens van het ROC Mondriaan is goed benut .
Met de volgende vijfsterren-hotelketens zijn concrete afspraken gemaakt over stageplaatsen
voor onze studenten en aansluitend uitzicht op een baan:
- Crown Plaza hotel
- Taj hotel
- Leela Palace hotel
Deze hotels zijn bezocht en met de human
resource managers zijn de mogelijkheden
verkend. De studenten kunnen bij alle drie
de hotels stage lopen. In schooljaar 20142015 bij Leela Palace, in de toekomst - als
het aantal studenten is gegroeid - ook bij de
andere hotels. De hotels zijn geïnformeerd
over het stageconcept waarbij voor zowel
de studenten, de school en het hotel
rechten en plichten gelden. Deze worden
uitgewerkt in een overeenkomst zodat ook
het welzijn van de studenten is geborgd.
Training on the job
Tijdens de opleiding doen de studenten veel praktijkervaring op. Uiteraard tijdens de laatste
2 stagemaanden van het schooljaar, maar bijvoorbeeld ook tijdens evenementen die ECHO
organiseert. Zo kregen de studenten de opdracht om de gehele organisatie van
Independence Day op te zetten en uit te voeren. Op die dag komen jaarlijks 100 genodigden
naar ECHO om het onafhankelijkheidsfeest te vieren. De studenten zorgden voor de
ontvangst, begeleidden de gasten naar hun zitplaatsen, hielden de toiletten schoon, kookten
de lunch en serveerden drankjes.
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ECHO ontvangt ook regelmatig gasten die in de gastenkamers van de school verblijven.
Studenten oefenen dan met inchecken, de kamer schoon houden, koken en serveren van
ontbijt, lunch en diner. Deze ervaringen dragen eraan bij dat de studenten al tijdens hun
studie ervaring op doen, begeleid door de docenten.
De studenten zijn een aantal keer ingehuurd door het Taj hotel als ‘uitzendkrachten’,
waaronder voor een megafeest op oudjaarsavond. De studenten werkten in de bediening en
bij het buffet, wat een waardevolle werkervaring opleverde en tevens een zakcentje.

Diploma en certificaten
Met het ROC Mondriaan is overeengekomen dat zij certificaten afgeven voor de behaalde
examens. Voor Indiase studenten heeft dit internationale certificaat, gekoppeld aan het
schooldiploma, een duidelijke meerwaarde. Dit maakt de opleidingen ook aantrekkelijk voor
betalende studenten, waardoor de gewenste mix kan ontstaan van studenten met
verschillende sociaal-economische achtergronden. Zo zal het learning centre in de toekomst
inkomsten kunnen genereren en zelfvoorzienend zijn. Ook van de hotels ontvangen de
studenten een apart stagecertificaat, wat hun waarde op de arbeidsmarkt verder vergroot.

PR / communicatie
Een implementatieplan om het onderwijsprogramma aan te bieden en een communicatieplan
om studenten te werven is opgesteld en uitgevoerd. Voorlichtingsbijeenkomsten voor
toekomstige studenten en hun ouders hebben plaatsgevonden. Ook is de website van ECHO
aangepast.
Studenten
Dit jaar zijn 23 studenten gestart met de eenjarige opleiding Hotelmanagement, die de
studenten opleidt tot receptiemedewerker, kamermeisje, kok en ober. We zijn met een
kleiner aantal studenten gestart dan gepland. Reden is dat de bouw van de verdieping 2
maanden vertraagd was. Daardoor konden we pas op het laatste moment starten met de
werving. Het is belangrijk de faciliteiten te kunnen laten zien aan toekomstige studenten bij
de keuze voor een opleidingsinstituut.
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Een andere reden is dat we met een kleinere groep studenten de opleiding heel goed
hebben kunnen implementeren en indien nodig direct wijzigingen konden doorvoeren. Aan
de studenten is vooraf uitgelegd dat zij de eerste lichting van deze opleiding zijn en als
ervaringsdeskundigen een bijdrage kunnen leveren aan de optimalisering van de opleiding.
Zij zijn dan ook regelmatig bevraagd op hun ervaringen en suggesties. Dit gebeurde op basis
van vertrouwelijkheid. Verslagen van de input van de studenten zijn beschikbaar en hebben
daadwerkelijk geholpen bij het tijdig kunnen bijsturen van de vormgeving van de opleidingen.
Samenwerking met Institute for Hotelmanagement
Om de studenten versneld extra kookvaardigheden bij te brengen, hebben zij een externe
kookcursus doorlopen bij het door de Indiase overheid gerunde Institute for
Hotelmanagement. Zij volgden gedurende 8 weken de cursus Indian bulk cooking, direct
aansluitend aan de lestijden van de EURiNDiAN Academy. De studenten ontvingen een
apart certificaat dat hun positie op de arbeidsmarkt verder versterkt.
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Vocational training
Veel jonge, arme mensen worden of blijven werkloos vanwege een gebrek aan opleiding,
onvoldoende basiskennis en praktische vaardigheden. Veelal is dit te wijten aan het feit dat
zij niet in staat zijn voor hun opleiding te betalen. Om die reden bieden wij praktijkgerichte
trainingen aan om hun vaardigheden gericht op peil te brengen. Aansluitend worden zij
begeleid naar werk via onder meer praktijkstages, of door hen via microkrediet te
ondersteunen bij het opzetten van een eigen bedrijfje. Hierdoor worden hun kansen en die
van hun familie beduidend groter om te slagen in de maatschappij. Bovendien draagt
onderwijs bij aan de persoonlijke ontwikkeling en het verhogen van de eigenwaarde.
In samenwerking met ECHO zijn verschillende trainingen gegeven aan kansarme jongeren.
Er was grote vraag naar trainingen Engels en computervaardigheden. Het gehele jaar zijn de
basiscursussen Engels (75 studenten) en computervaardigheden (75) gegeven. Ook zijn
weer naaimachines aangeschaft en trainingen gegeven om deze te kunnen bedienen (25).



Computertrainingen
Het is belangrijk dat studenten computervaardigheden ontwikkelen. Helaas is in het
reguliere basis- en middelbaar onderwijs weinig aandacht voor praktische toepassing. De
kinderen leren vrijwel alles uit boeken met plaatjes en hebben zeer beperkt toegang tot
het gebruik van een computer op school. Daarom bieden wij computertrainingen aan
kleine groepjes waarbij de studenten de hele les gebruikmaken van de computers die wij
ter beschikking stellen.
Tijdens de computerlessen leren de leerlingen de volgende basisvaardigheden om met
de computer te kunnen werken:
o Omgaan met het tekstverwerkingsprogramma Word en het presentatieprogramma
Powerpoint.
o Gebruik van internet te kunnen om informatie te kunnen opzoeken.
o Werken met een e-mailprogramma: mails opstellen, archiveren en beantwoorden.
In 2014 hebben 75 leerlingen deze trainingen
gevolgd. Tussentijds zijn hun vorderingen
getoetst. Het merendeel van de groep heeft nog
enige begeleiding nodig bij het toepassen van
het geleerde. In 2015 worden deze lessen
voortgezet met als einddoel om volledig
zelfstandig de computer en programma’s te
kunnen bedienen. Ook zullen zij nog meer
praktische oefeningen krijgen zodat zij meer
zelfstandig aan de slag kunnen gaan.



Basiscursus Engels
Ondanks dat studenten de 10th standard hebben afgerond is bij een groot deel van hen
het spreken en schrijven van de Engelse taal matig ontwikkeld. Dit heeft te maken met de
manier van lesgeven op de publieke scholen. In de klassen zitten wel 50-70 leerlingen. Er
is nauwelijks tijd om een leerling individuele aandacht te geven.
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De basiscursussen Engelse les die wij bieden vinden plaats in kleine groepjes en bestaat
uit:
- Herhaling van de grammatica
- Training schrijfvaardigheid met praktische opdrachten
- Conversatielessen

Verduurzaming
Voor Planet Hope is het van belang dat onze initiatieven en activiteiten op de langere termijn
volledig zijn ingebed bij onze lokale partners en dat zij daar volledig zelfstandig vorm en
inhoud aan kunnen geven. Wij zullen verder inzetten op het professionaliseren van
leerkrachten en begeleiders en betrokkenheid van ouders en familieleden. Zij vormen
immers de steunende omgeving van de kinderen om zich ten volle te kunnen ontwikkelen en
de kansen op afronding van een opleiding en het vinden van een baan te kunnen benutten.
Ook vinden wij het belangrijk dat het learning centre op termijn winstgevend is. Vanaf 2015
zullen wij betalende studenten laten instromen. Met onze partners is afgesproken dat het
studentenbestand moet bestaan uit een mix van volledig betalende studenten van de
midden- en hogere sociale klassen en studenten van de lagere klassen die weinig/deels
betalen. Kwalitatief goed onderwijs, met een deels internationaal programma met steun van
ROC Mondriaan, biedt daar een goede kans voor. De inkomsten zullen uiteindelijk de
operationele kosten voor het learning centre moeten dekken, evenals van sociale initiatieven
zoals meisjeshuis Navodaya.

Sponsors, donateurs en vrijwilligers bedankt!
Alleen dankzij de steun van vele donateurs en sponsors kunnen de programma’s worden
gefinancierd. Ook de inzet van de vrijwilligers is onontbeerlijk. Veel respect hebben wij voor
de families Dekkers, Van Maarel en Brouwer-Vijfwinkel die allen in hun vrije tijd zeer intensief
aan de slag zijn gegaan voor onze studenten.
De leerlingen en docenten van de katholieke scholengemeenschap Etten-Leur hebben via
acties een flinke donatie aan onze stichting gegeven. Hiermee waren wij in staat de ruimten
van de meidenhuis Navodaya op te knappen en de keuken van de opleiding
Hotelmanagement aan te aanschaffen.
In 2014 hadden wij 10 sponsorfamilies voor de tienermeisjes van Navodaya. Dit helpt ons
om de onderwijs- en verzorgingskosten te betalen, aangevuld met de bijdrage van het
Jianderfonds. Het is ons streven om minder afhankelijk worden van fondsen. Het
sponsorprogramma helpt daarbij. Ook is het voor de meisjes belangrijk een sponsorfamilie te
hebben. Dit draagt bij aan hun gevoel gewaardeerd te worden. Met de sponsorouders
ontstaat vaak een speciale band via de e-mail, soms een telefoontje en heel soms zelfs een
bezoek.
Het bestuur van stichting Planet Hope dankt u allen zeer voor uw inzet en betrokkenheid.
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Geacht bestuur,
Bijgaand doen wij u toekomen de jaarrekening betreffende het jaar 2014.
Deze jaarrekening is opgesteld aan de hand van de door u aangeleverde financiële
administratie en bestaat uit onderstaande overzichten:
blz.
3-4
5
6
7-8

Balans per 31 december 2014
Staat van baten en lasten over het jaar 2014
Toelichting op de balans per 31 december 2014
Toelichting op de staat van baten en lasten over het jaar 2014

Wij hopen u voldoende te hebben geïnformeerd en verblijven,
Met vriendelijke groet,
MARCOM Administratieve Dienstverlening

Mw. M.W.A. van der Hel
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BALANS PER 31 DECEMBER

2014

2013

€

€

6625

900

Liquide middelen

15574

33177

Totaal

22199

34077

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen
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2014

2013

€

€

21699

23629

500

10448

22199

34077

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN
Bestemmingsreserve

SCHULDEN OP KORTE TERMIJN
Overlopende passiva
Totaal
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MARCOM Administratieve Dienstverlening

Stichting Planet Hope Nederland te Rotterdam

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

BATEN

2014

2013

€

€

60436

26840

LASTEN
Besteed aan doelstellingen

56555

33408

Werving baten

4057

2617

Beheer en administratie

1451

657

Overige baten en lasten

303

159

Totaal

62366

36841

RESULTAAT

-1930

-10001

-1930

-10001

Resultaatbestemming
Toevoeging/onttrekking aan:
Bestemmingsreserve
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER

2014

2013

€

€

ACTIVA
VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen
Waarborgsommen

5125

0

Vooruitbetaalde bijdrage

1500

900

Totaal

6625

900

Liquide middelen
Kasgeld India
Triodosbank Nederland

457

54

15117

33123

Totaal

15574

33177

PASSIVA
Eigen Vermogen
Bestemmingsreserve
Stand 1 januari

23629

33630

Mutaties boekjaar

-1930

-10001

Saldo 31 december

21699

23629

Totaal eigen vermogen

21699

23629

SCHULDEN OP KORTE TERMIJN

Overlopende passiva
Administratiekosten

500

630

Trainingen

0

6000

Reiskosten

0

2516

Salarissen

0

440

Schoolgeld

0

862

Totaal schulden op korte termijn

500

10448
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

2014

2013

€

€

BATEN
Donaties
Fondsen en stichtingen
Particulieren
Acties
Eigen bijdragen

46863
4655
8375
543

Totaal

23945
2895
0
0
60436

26840

LASTEN
Besteed aan doelstellingen
Uitgaven India

Voorbereidingsprogramma
Huur Navodaya Meisjeshuis
Exploitatiekosten Navodaya Meisjeshuis
Onderhoudskosten Navodaya Meisjeshuis
Educatiekosten
Kantoorkosten
Kleding
Kosten Magazine
Medische kosten en persoonlijke verzorging
Reis/onkostenverg. Train-the-Trainer programma
Salarissen
Schoolgeld, huiswerkbegeleid.& examentraining
Transportkosten
Telecomkosten
Voeding
Overige kosten

7734
1015
2444
9664
105
577
0
641
233
2618
383
197
162
3485
271

4615
3550
221
0
0
269
230
378
3548
3445
1700
627
232
2957
0

13859
414
4280
5355
53
115
17
1500
168

7018
0
0
0
0
0
0
0
0

865
400

2288
2330

Learning Centre
Educatiekosten Learning Centre
Kantoorkosten
Kosten studenten
Salarissen
Vervoerskosten
Voeding
Telecomkosten
Schoolgeld, huiswerkbegeleid.& examentraining
Overige kosten
Uitgaven Nederland
Exploitatiekosten Learning Centre
Educatiekosten Learning Centre
Totaal besteed aan doelstellingen

56555

7

33408

MARCOM Administratieve Dienstverlening
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

2014

2013

€

€

LASTEN (vervolg)
Werving baten
Fondsenwerving
Overige wervingskosten

2396
1661

Totaal

Beheer en administratie
Administratiekosten
Kosten bestuur
Portokosten

4057

1010
441
0

Totaal

Overige baten en lasten
Bankkosten en -rente
Rente baten

2399
218
2617

630
16
11
1451

303
0

Totaal

182
-23
303

8

657

159

