
Meer informatie Wij kunnen ons voorstellen dat u meer wilt 
weten van het werk van Calcutta Rescue, of dat u zelf op een of andere 
manier actief wilt worden. De Nederlandse stichting bestaat uit een 
achttal bestuursleden en een groep actieve vrijwilligers. Neem gerust 
contact met ons op. Op de website vindt u de contactadressen en is 
ook het laatste jaar verslag te downloaden. Bellen kan natuurlijk ook. 

Calcutta Rescue Nederland
Jeroen van Basten Batenburg | Haareweg 55 | 7009 EA Doetinchem
Telefoon 0314 - 841 754 | info@calcuttarescue.nl | www.calcuttarescue.nl
ING Bank: NL87 INGB 0000 642340 | Kamer van Koophandel: 41131886
ANBI: 8160.94.032

Calcutta Rescue dankt onderstaande donateurs bij de totstandkoming 
van deze nieuwsbrief: Grafisch ontwerp Westontwerp | identity design, 
Curaçao, Drukwerk drukkerij Be Ink, Hoofddorp.
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Belastingaftrek giften
Donaties aan Calcutta Rescue zijn aftrekbaar voor de belasting. We zijn 
ANBI geregistreerd. Doneert u een vast bedrag voor minimaal 5 jaar, 
dan kunt u dit zonder een drempel aftrekken van de belasting door 
een schriftelijke overeenkomst met ons aan te gaan. Dit is zonder tus-
senkomst van een notaris, dus zonder extra kosten. Zeker bij een grote 
donatie per jaar kan dit aantrekkelijk zijn. 
Meer informatie vindt u op onze website en wel op deze pagina:  
www.calcuttarescue.nl/hoe-kunt-u-helpen/schenken-en-de-fiscus/  
Daar kunt u meteen ook het benodigde formulier downloaden. Hebt u 
liever persoonlijk contact, mail dan naar info@calcuttarescue.nl

Financieel jaaroverzicht  2020
  BEGROOT 2020 REALISATIE TOT 01-11-2020

Totaal inkomsten (donaties)  € 75.000 € 34.075

Totaal kosten € 3.950 € 3.032 

Netto inkomsten € 71.050 € 31.043

BESTEDINGEN

Bestedingen CR India  € 50.000  € 30.000

Bestedingen andere NGO’s  € 5.000 € 5.000

Vergoeding vrijwilligers India  € 1.000  € - 

Totaal bestedingen  € 56.000 € 35.000

Calcutta Rescue Nederland 30 jaar

Hulp is nog steeds broodnodig
“Kunnen jullie in Nederland een supportgroep oprichten?” Dat ver-
zoek kregen enkele Nederlandse vrijwilligers in 1990 van dr. Jack
Preger. Getroffen door het vele leed van de allerarmsten in Calcutta
was Preger kort daarvoor op een trottoir in de Indiase stad een pro-
visorisch medisch centrum begonnen. Zijn initiatief nam al snel zo’n
vlucht dat er dringend geld en middelen nodig waren om het werk
te kunnen voortzetten. Na het nodige voorbereidende werk stapten
vrijwilligster Adrienne Timmermans en ondergetekende op 22
augustus 1990 binnen bij een Rotterdamse notaris voor de officiële
oprichting van Calcutta Rescue Nederland. In de 30 jaar die
sindsdien zijn verstreken, is er heel veel geld ingezameld en werk
verzet. Met veel enthousiasme zijn bedrijven en personen benaderd
om de straatklinieken in Calcutta financieel te ondersteunen.
Directieleden of medewerkers van deze bedrijven reisden zelfs af
naar India om met eigen ogen te zien dat hun steun hard nodig
was. Vanaf het begin zijn onder andere Gowrings International en
Goossens Meubelen trouwe donateurs; mede dankzij hun bijdragen
konden nieuwe straatklinieken niet alleen worden opgezet , maar
nog altijd draaiende gehouden.
Hoewel de economie van India groeit, profiteert lang niet iedereen
daarvan. De allerarmsten leven nog steeds in erbarmelijke
omstandigheden in krottenwijken in de grote steden. De
coronacrisis heeft de ellende dit jaar alleen nog maar groter
gemaakt. In deze nieuwsbrief leest u hierover meer. Wij bedanken
alle trouwe donateurs, die ons de afgelopen 30 jaar hebben 
gesteund.
Wij hopen op uw bijdrage te mogen blijven rekenen, zeker in deze
moeilijke tijd met de corona-crisis. Om het u gemakkelijk te maken:
vindt u elders in deze nieuwsbrief een QR-code, waarmee doneren 
zo gepiept is. U kunt natuurlijk ook overmaken middels een over-
schrijving via de bank. 

Jeroen van Basten Batenburg, Voorzitter CR Nederland

Een belangrijk criterium om in aanmerking te komen voor het keurmerk van het Centraal 
Bureau Fondsenwerving (CBF) is dat het bedrag dat daadwerkelijk wordt besteed aan het 
project groter is dan 75% van het totaal aan donaties, gemeten over de laatste drie jaar. 
(zie reglement CBF, Lid 3h). Voor Calcutta Rescue is dit bruto/netto percentage over de 
laatste 3 jaren,  94,02 %. 

30 jaar Calcutta Rescue Nederland

Belangrijke momenten 

De stoep was de ‘wachtkamer’, begin jaren negentig, toen Dr. Jack zijn werk begon 
voor de allerarmsten in Kolkata.

Aug. 1990 Stichting CR NL opgericht
Febr. 1991 Eerste formele bestuursvergadering CR NL
Maart 1991   Start met begeleiding en uitzending vrijwilligers 

naar Calcutta
April 1991  CR NL neemt voor het eerst deel aan de Interna-

tional Meeting in Frankrijk (waarbij alle support-
groepen én het Indiase bestuur samenkomen 
voor overleg)

Okt. 1991  Eerste nieuwsbrief verschijnt, vanaf dat moment  
2x per jaar

Dec. 1991 Eerste jaaropbrengst donaties:  11.485 gulden
Mei 1992  CR NL organiseert haar eerste International  

Meeting, in Leiden
Dec. 1993  Eerste werkbezoek bestuur aan Calcutta  

(er volgen er vele)
1997 Start verkoop kaarten en handicrafts
2000  10-jarig jubileum en International Meeting in 

Soesterberg
2001 Website CR NL gelanceerd
2005  Statuten aangepast om andere NGO’s te kunnen 

ondersteunen CR NL volgt Millenniumdoelstel-
lingen (2005-2015)

Juli 2006 Contacten gelegd met Stichting Actie Calcutta
Sept. 2007 CR NL krijgt ANBI-status
April 2010  Ridderorde voor voorzitter CR NL Jeroen van 

Basten Batenburg
Mei 2013 International meeting in Valkenswaard
2015 25-jarig bestaan en Indiadag in Haarlem
  Nieuw beleidsplan vastgesteld
2020  Ridderorde bestuursleden Henk Loos en Lilian 

Teunissen
  Opbrengst donaties in 30 jaar € 2.310.000
  CR NL bestaat 30 jaar

Dr. Jack, in 1992, bij zijn ‘kliniek’, op de stoep van Middleton Row.

SCAN DE QR-CODE EN DONEER 
DIRECT OP DE ING-REKENING VAN 

CALCUTTA RESCUE NEDERLAND. PAS 
HET BEDRAG NAAR WENS AAN.



Gelukkig kon ik haar namens Calcutta Rescue 
vertellen dat wij haar zouden helpen. Op het 
moment dat ik dit schrijf, is het huis van Saima 
herbouwd en heeft ze een nieuwe inboedel. En 
haar kinderen worden behandeld in onze kliniek. 
Mede namens Saima wil ik hier nog maar eens 
alle donateurs en vrijwilligers van over de hele 
wereld bedanken voor hun broodnodige steun. 
Jaydeep, CEO Calcutta Rescue

Covid-19 raakt ook 
Calcutta Rescue
De risico’s van Covid-19 werden in juli nog eens extra duidelijk voor het  
personeel van Calcutta Rescue toen een geliefde collega overleed aan het 
virus. Uttara, een medewerkster op de Tala Park School, begon zich op 14 juli 
niet lekker te voelen. Ze ging thuis in isolatie, maar haar toestand verslech-
terde. Na enkele dagen werd ze met koorts en ademhalingsmoeilijkheden  
opgenomen in een overheidsziekenhuis, maar dit mocht nier meer baten.  
Ze stierf de volgende ochtend vroeg.

Uttara werkte al meer dan 20 jaar voor CR en nadat de landelijke Covid-lock-
down versoepeld was, werkte ze als schoonmaakster op de school, die nu wordt 
gebruikt als onderdeel van de Tala Park Clinic. Iedereen was geschokt door haar 
dood. De algemeen directeur, Jaydeep Chakraborty: “Ze was een warme, hard-
werkende en trouwe collega. Moge haar ziel rusten in vrede. “

Uttara laat drie kinderen achter. Haar jongste zoon, Bidyut, zit in zijn laatste jaar 
op de universiteit en wordt gesteund door CR sinds hij voor het eerst naar school 
ging. Haar dochter Manu heeft een door CR gesponsorde beroepsopleiding ge-
volgd tot schoonheidsspecialiste; helaas heeft zij op dit moment geen werk.

Verwoestende brand in sloppenwijk

Calcutta Rescue helpt
bij herstel
In september verwoestte een brand, veroorzaakt door een defecte transformator, een 
deel van een sloppenwijk in het noorden van Kolkata. Gelukkig was het 5 uur ‘s och-
tends, laat genoeg voor de bewoners om te worden gewaarschuwd en te ontsnap-
pen aan de vlammen. Op een eerder tijdstip zouden er zeker doden zijn gevallen. 280 
mensen verloren alles: hun huis, bezittingen en persoonlijke documenten. De overheid, 
eigenaar van de transformator, deed niets.   

Bij het begin van de Covid-pandemie heeft de oprichter van Calcutta Rescue, Dr. Jack, een 
benefietfonds opgericht voor het personeel van CR. Dit fonds wordt nu benut om Uttara’s 
familie te helpen. Het fonds is ook gebruikt om de tests en ziekenhuisbehandelingen te 
financieren die nodig waren voor Gopal, de voormalige chauffeur van Dr. Jack, die eveneens 
ziek werd van het corona-virus. Hij herstelt inmiddels goed. Ook andere medewerkers testten 
positief en zijn in quarantaine gegaan, maar tot dusver is niemand van hen ziek geworden.  

Bij een bezoek aan de plek van de brand, en-
kele dagen later, raakte ik aan de praat met 
Saima Bibi, een jonge vrouw van in de twin-
tig. Ze vertelde dat ze geboren was in een 
straatarm gezin en al op heel jonge leeftijd 
was uitgehuwelijkt. Ze kreeg al snel 3 kin-
deren - allemaal met een verstandelijke 
beperking. Haar man, die vele jaren ouder is 
dan zij, is alcoholist, is bijna nooit thuis en 
kijkt eigenlijk niet naar zijn jonge gezin om. 
Alsof dat al niet een enorme last is om te 
dragen, kreeg Saima het afgelopen jaar nog 
veel meer te verduren. Net als veel anderen 
werd ze geraakt door de verschrikkingen 
van de cycloon Amphan, die in West-Benga-
len en Bangladesh voor maar liefst 13 miljard dollar aan schade veroorzaakte. 
Daar bovenop kwam de lockdown vanwege corona, waardoor elke hoop op 
inkomsten in rook opging. En nu is alles wat ze nog had verwoest door de 
brand. Je zou verwachten dat ze – geteisterd door zoveel ellende – moedeloos 
aan de kant zou zitten, maar niets was minder waar. Kalm en beheerst vroeg 
ze zich af wat ze kon doen om haar woning en leven weer op te bouwen. 

Toch studeren ondanks Covid

Smartphone voor leerlingen

Nieuwe bestuursleden

De corona-pandemie houdt al maanden 
ook India in haar greep. Als gevolg van 
de lockdown kunnen miljoenen scho-
lieren al maanden niet naar school, met 
alle gevolgen van dien. Er wordt wel op 
afstand les gegeven, maar veel studen-
ten zijn niet rijk genoeg om een smart-
phone of een computer te kunnen 
betalen. Dankzij de hulp van diverse sup-
portgroepen zijn de afgelopen maanden een kleine 50 studenten van Calcutta 
Rescue verblijd met een smartphone. De eerste 20 werden half augustus ver-
deeld. Het hadden er meer moeten zijn, maar mede door een tekort aan mo-
biele telefoons in Kolkata, duurde het nog tot half september voor de overige 29 
konden worden aangeschaft en verdeeld. Dankzij de telefoon hebben de leer-
lingen nu toegang tot een schat aan lesmateriaal en kunnen ze online commu-
niceren met hun docenten. De scholen in India zijn eind maart gesloten en het 
ziet er naar uit dat ze pas tegen het einde van het jaar weer open gaan. 

Het bestuur van de Nederlandse support-
groep is uitgebreid met twee leden, Sjan-
nie Luykx en Jasmijn Loos. Sjannie heeft in 
2001 vijf maanden in Kolkata gewerkt als 
assistent-admini-strator en zich daarbij ook 
bezig gehouden met de handicrafts. Sinds 
die tijd is ze onafgebroken actief geweest 
bij het ondersteunen van het Nederlandse 
bestuur. Nu gaat ze dit doen als medebe-
stuurder. 
Jasmijn Loos was een van de twee vrijwil-
ligers die in oktober 2019 een groot on-
derzoek zijn gestart naar armoede in de 
sloppenwijken. Na die intensieve periode 
in Kolkata is ze op reis gegaan door India 
en Nepal, alvorens terug te keren naar Ne-
derland. Als jongste in het bestuur gaat ze 
zich onder meer bezig houden met social 
media. We zijn blij met het nieuwe bloed 
en wensen Sjannie en Jasmijn veel succes.

Uttara werkte 20 jaar voor Calcutta Rescue, voor de corona-pandemie ook haar fataal werd.

Sjannie

Jasmijn

Studenten krijgen een smartphone uitgereikt voor online les tijdens de lockdown

Studenten krijgen online les


