Lager en middelbaar onderwijs
in India

‘Commerciale’ activiteiten
Sponsoring, donaties en giften vormen
belangrijke financieringsbronnen voor Planet
Hope. Om minder afhankelijk te zijn van deze
onzekere inkomsten en de exploitatiekosten
van lopende projecten structureel te
dekken, start Planet Hope projecten met
een semi-commerciële grondslag. De
opbrengsten hiervan komen geheel ten
goede aan onze sociale projecten. Tegelijk
bieden deze ‘commerciale’ activiteiten leerwerkervaringsplaatsen voor de studenten in
het Learning Centre.

Geplande inkomengenererende projecten zijn
onder meer:
•	Sociaal bewust guesthouse, restaurant en
reisbureau
•	Fair trade (web)winkel voor producten uit
het Learning Centre
•	Cursussen gericht op persoonlijke groei
•	Congresorganisatie en ondersteunende
faciliteiten

Onderwijs is een fundamenteel kinderrecht
en een van de millenniumdoelen om
armoede en ongelijkheid te bestrijden.
Hoewel in India zeker in het laatste
decennium grote vooruitgang is geboekt
om alle kinderen basisonderwijs te bieden,
gaan ongeveer 9 miljoen kinderen tussen 6
en 14 jaar uit vooral achterstandgroepen
als kastelozen en ‘tribal’ groepen nog
steeds niet naar de lagere school. En
zij die dat wel doen, zitten meestal
op overheidsscholen, die niet altijd de
gewenste kwaliteit bieden. Het aantal dropouts is bovendien groot, terwijl slechts
minder dan veertig procent van alle Indiase
jongeren doorstroomt naar middelbaar
onderwijs.
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Maak een wereld van verschil
Steun Stichting Planet Hope Nederland en bied kansarme kinderen hoop op een betere toekomst. Help ons helpen en stort uw bijdrage op
rekening 390369705. Samen maken we een wereld van verschil!

Digitaal drukwerk: de Resolutie, Capelle aan den IJssel

Een wereld van verschil

“Be the change you wish to see in the world”
Mahatma Gandhi
Planet Hope

Wat doen we?

Hoe werken we?

Ieder kind heeft talenten om zich te
ontwikkelen, maar velen krijgen daartoe niet
de kans. Dé sleutel tot hun ontwikkeling is
onderwijs.Voor miljoenen kinderen is naar
school gaan echter niet vanzelfsprekend. Zij
leven in bijna uitzichtloze omstandigheden:
gevangen in een spiraal van schrijnende
armoede, achtergestelde afkomst, medische
verwaarlozing, verscheurde gezinssituaties
en slopende kinderarbeid. Stichting Planet
Hope Nederland zet zich in om de situatie
van deze jongeren te verbeteren. Wij bieden
hen de kans om hun talenten te benutten en
een volwaardige plaats in de maatschappij
te veroveren. Met gerichte hulp neemt hun
toekomstperspectief sterk toe. Met elkaar
maken we een wereld van verschil!

Planet Hope komt op voor de rechten van
kansarme kinderen. Kansarm in economisch
opzicht, maar ook cultureel bepaald zoals
de kastelozen en tribals in India. Centraal
in onze aanpak staat het universele recht
op onderwijs. Jonge kinderen helpen we
de drempel naar de basisschool te nemen.
Jongeren worden gestimuleerd een vak te
leren en een (beroeps)opleiding te volgen.
Maar soms is het eerst nodig hen een stevige
basis te bieden, om van daaruit verder te
werken aan hun ontwikkeling. Dit kan bestaan
uit medische hulp, psychologische begeleiding
of ondersteuning op het gebied van gezonde
voeding of huisvesting.
Ook de gezinssituatie waarin kinderen
opgroeien, speelt een cruciale rol. Daarom
werkt Planet Hope aan 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.
Verder bevordert Planet Hope de uitwisseling
van kennis en ervaring op deze gebieden
tussen overheden, non-gouvernementele
organisaties, bedrijven en kennisinstellingen.
Dit doen we door het opzetten van (kennis)
uitwisselings- en stageprogramma’s.

Planet Hope start en steunt educatieve en
sociale projecten. Dit zijn altijd initiatieven
dicht bij de mensen waar het om gaat
en in nauwe samenwerking met lokale
hulporganisaties. Global commitment, local
action noemen we dat. Hierdoor komt de
juiste hulp terecht waar deze het hardst nodig
is en wordt elke euro optimaal besteed. Om
de kwaliteit van deze projecten te verhogen,
werkt Planet Hope in Nederland samen met
professionele organisaties zoals kennis- en
onderwijsinstellingen.
In onze aanpak is een belangrijke rol
weggelegd voor ‘commerciale’ projecten. Deze
semi-commerciële activiteiten met een sociale
doelstelling moeten na een gesponsorde start
na verloop van tijd financieel (deels) op eigen
benen kunnen staan.
Naar sponsors en donateurs hanteert
Planet Hope een open communicatie en een
transparante verantwoording.

De kinderen kunnen voor het eerst in hun leven
écht kind zijn
De kinderen gaan dan ook niet naar school,
maar helpen zelfs vaak mee om de kleinere
stenen in stukjes te hakken. Hierdoor liggen
ziektes altijd op de loer, waaronder luchtwegen longaandoeningen door het inademen van
rondzwevend steenstof.

Kinderhuis Planet Hope
Aan de noordrand van de Zuid-Indiase
miljoenenstad Bangalore, de hoofdstad van
de deelstaat Karnataka waar hightech ITbedrijvigheid en stuitende armoede hand in
hand gaan, staat kinderhuis Planet Hope.

Steenarm
Kinderhuis Planet Hope opende enkele jaren
geleden zijn deuren voor kinderen uit de
nabijgelegen steengroeven. Hier leven zij in
extreme armoede en in een uiterst ongezonde
omgeving. Hun ouders zijn de armste van de
armste gastarbeiders, veelal kastelozen uit
de buurstaat Tamil Nadu. In een bloedheet
en stoffig maanlandschap sprokkelen zij hun
schamele inkomen letterlijk bij elkaar. Met
explosieven, drilboren en houwelen verwerken
zij enorme rotsblokken tot steenblokken
en grind en sjouwen die op vrachtwagens.
Hiermee verdienen zij net genoeg om te
overleven in bouwvallige hutjes, laat staan dat
er geld is voor medische zorg en onderwijs.

Opvang en scholing voor
125 kinderen
In samenwerking met de lokale partnerorganisatie BIRDS trekt Planet Hope zich
het lot van deze mensen aan. In 2000 is
gestart met een preventief en ambulant
hulpverleningsprogramma, gevolgd door een
medische hulppost en een kinderdagverblijf ter
plaatse.
Sinds 2004 biedt kinderhuis Planet Hope
jaarlijks plaats aan 125 kinderen tussen de 6
en 14 jaar. Uiteraard in nauwe afstemming met
hun ouders, die in de steengroeven wonen en
werken en iedere zondag met hun kinderen
doorbrengen.
De kinderen worden liefdevol opgevangen en
kunnen voor het eerst in hun leven écht kind
zijn. Naast onderdak en gezond eten, omvat
het programma sport- en spelactiviteiten
zoals zang, dans, toneel, tekenen, yoga en
karate. Ook krijgen de kinderen sociaalpsychologische begeleiding.

Om hun kansen op een betere toekomst dan
hun ouders te vergroten, is een belangrijke
rol weggelegd voor educatie. De kleinsten
gaan naar de lagere school en de tieners naar
de middelbare school, zo nodig ondersteund
met huiswerkbegeleiding. Kinderen met (nog)
een te grote lesachterstand, krijgen binnen
het kinderhuis niet-formeel onderwijs om
aansluiting met het reguliere onderwijs te
realiseren.

Planet Hope Learning &
Inspiration Centre
Vlakbij het kinderhuis moet het Planet Hope
Learning & Inspiration Centre verrijzen. Dit
educatiecentrum richt zich op twee pijlers:
kennisoverdracht en kennisuitwisseling.

Kennisoverdracht:
leren en motiveren
Als kinderen na hun veertiende jaar
kinderhuis Planet Hope verlaten, beschikken
zij over een goede basis. Maar dat is niet
genoeg om zich zelfstandig in de maatschappij
te redden. Om werk te vinden en in hun
eigen levensbehoeften te kunnen voorzien,
is aanvullende scholing nodig. Jongeren met
voldoende intellectuele capaciteiten worden
gestimuleerd naar het voortgezet onderwijs
te gaan. De grootste groep heeft echter baat
bij praktijkgericht beroepsonderwijs om
hun talenten verder te ontplooien en goed
voorbereid de arbeidsmarkt op te kunnen.
Hun afkomst en financiële situatie laten dat
echter niet toe.
Het Learning Centre biedt vocational training
voor kansarme jongeren, zowel voor
‘doorstromers’ uit kinderhuis Planet Hope als
voor hun lot- en leeftijdgenoten. Maar ook
voor vrouwen, om de kinderen van morgen

een betere uitgangspositie te bieden. Na hun
opleiding begeleiden we de studenten bij het
vinden van werk of het starten van een eigen
bedrijfje.Via praktijkgerichte opleidingen en
vaardigheidstrainingen slaan we de brug naar
werk, financiële zelfstandigheid en zo naar een
perspectiefvolle toekomst.

Kennisuitwisseling:
inspireren en participeren
Met het Inspiration Centre wil Planet Hope
de schakel vormen tussen Bangalore en de
rest van India en tussen India en Nederland.
Voor overheden, non-gouvernementele
organisaties (NGO’s), instellingen en
bedrijven. Dit doen we door lezingen,
workshops en seminars te organiseren
om onderling innovatieve ideeën, kennis,
expertise en best practices te delen. Dóór
experts en vóór experts op het gebied van
ontwikkelingssamenwerking. Door elkaar te
informeren en te inspireren, willen we een
multipliereffect realiseren op het gebied van
ontwikkelingssamenwerking, mensenrechten
en maatschappelijke thema’s als kinderarbeid.
Daarnaast wil Planet Hope concreet
kennisuitwisseling in de praktijk brengen
door Nederlandse experts, studenten en

vrijwilligers in contact te brengen met Indiase
NGO’s en hun projecten. Professionals uit
het bedrijfsleven of wetenschappers die
hun expertise op uiteenlopende terreinen
met maatschappelijke organisaties delen,
studenten die maatschappelijke stages lopen,
of vrijwilligers die participeren in projecten
nemen hun kennis en kunde mee. Op hun
beurt worden zij geïnspireerd door nieuwe
inzichten om die in Nederland te kunnen
toepassen.

