
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.

Ceo Jaydeep Chakraborty: 
“Hij is uniek. Er is maar een Dr. Jack 
en hem zullen we nooit kunnen 
vervangen. Wat we wel kunnen is 
het werk dat hij met zoveel vuur 
en passie is begonnen, zo goed 
mogelijk voortzetten. De mensen 
in Calcutta en West-Bengalen, voor 
wie hij Calcutta Rescue oprichtte, 
hebben ook nu nog hulp hard 
nodig. Laten we Dr. Jack gedenken 
door die hulp met evenveel passie 
en visie te blijven geven.” 
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International Meeting Amsterdam

Op 11 en 12 mei kwamen zo’n 45 Internationale vrijwilligers en het 
management van Calcutta Rescue India bij elkaar om te praten 
over de plannen voor de toekomst en op welke wijze we het 
beste geld kunnen inzamelen om alle projecten te financieren.  
De bijeenkomst werd afgewisseld met een ontspanningsprogramma 
in het hartje van Amsterdam waar iedereen kon genieten van een ‘Hol-
land experience’. Alle kosten van deze bijeenkomst werden door de 
vrijwilligers zelf gedragen waardoor alle donaties rechtstreeks naar 
de allerarmsten in Kolkata gaan. We kijken terug op een geslaagde 
bijeenkomst. Ondanks de afwezigheid van dr. Jack blijft hij ons inspi-
reren om ons werk in India voort te zetten.

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

MAIL ONS UW MAILADRES

Wilt u deze Nieuwsbrief en andere informatie van Calcutta Rescue 
(ook) digitaal ontvangen, dan kan dat. Stuur een mailtje naar  

info@calcuttarescue.nl met in de onderwerpregel: Digitaal.  
Of vul uw gegevens in op de voorpagina van www.calcuttarescue.nl  

dan krijgt u vanaf nu onze berichten in uw mailbox.

Wilt u geen mail meer van ons ontvangen, mail ons dan, dan 
verwijderen wij uw gegevens.

Financieel jaaroverzicht  2018
  BEGROOT 2018 REALISATIE 2018

Totaal inkomsten (donaties)  € 62.000 € 58.640

Totaal kosten € 3.600 € 3.333 

Netto inkomsten € 58.400 € 55.307

BESTEDINGEN

Bestedingen CR India  € 55.000  € 55.193

Bestedingen andere NGO’s  € - € -

Vergoeding vrijwilligers India  € 2.500  € 1.151 

Totaal bestedingen  € 57.500 € 56.344

Dr. Jack met pensioen 
Begin dit jaar is dr. Jack teruggekeerd naar Engeland. De 89-jarige op-
richter van Calcutta Rescue heeft het zichzelf eindelijk vergund met 
pensioen te gaan. Ondanks zijn leeftijd en sterk verslechterde gezichts-
vermogen, heeft dr. Jack tot het laatst toe een belangrijke rol gespeeld 
in de steun aan het goede doel. Vrijwel tot zijn vertrek bezocht hij de 
klinieken, die onder zijn bezielende leiding waren opgericht en waar 
hij met zijn wijsheid en enorme ervaring ervoor zorgde dat de patiën-
ten de best mogelijke zorg kregen.
Voorafgaand aan zijn vertrek uit India bedankte dr. Jack de mensen 
die hem vanuit allerlei landen door de jaren heen hebben gesteund. 
Ook deed hij een oproep om het werk van Calcutta Rescue te blijven 
steunen. Hij zei: “Ik hoop dat alle inspanningen zullen worden voort-
gezet omdat ons werk uitstekend en een deel ervan uniek is. Heel erg 
bedankt voor zoveel jaren”.
In deze nieuwsbrief onder andere een eerbetoon aan de charismati-
sche oprichter van Calcutta Rescue. Velen hebben met dr. Jack samen-
gewerkt. Foto’s en getuigenissen laten dit sprekend zien.
De erfenis van dr. Jack is in goede handen. Calcutta Rescue wordt nu 
geleid door een nieuwe generatie mannen en vrouwen met het hart 
op de juiste plek. We hopen dat u ons zult blijven steunen door middel 
van een financiële bijdrage, zodat de allerarmsten in Kolkata op ons 
kunnen blijven rekenen. Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage.

Jeroen van Basten Batenburg
Voorzitter

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  93,75%.

  BEGROTING 2019 REALISATIE TOT 01042019

Totaal inkomsten (donaties)  € 50.000 € 12.729



Betrokken medewerker
Rita werkt al 29 jaar met ons samen. Ze begon onder leiding van dr. Jack in 
zijn straatkliniek in Middleton Row en deed destijds – net 18 jaar oud – ge-
zondheidschecks bij kinderen. Rita heeft bij bijna al onze projecten gewerkt, 
zowel klinieken als scholen. Ze maakt momenteel deel uit van het ambu-
lante zorgteam, dat negen verschillende sloppenwijken in Kolkata bezoekt. 

De omstandigheden waaronder het 
zorgteam werkt, zijn moeilijk: tempe-
raturen van soms wel 40 graden en 
een luchtvochtigheid van 70 procent. 
Niettemin behandelt het team zo’n 
35 patiënten per dag, van ondervoede 
kinderen tot mensen met neurologi-
sche problemen. De meesten van hen 
zijn extreem arm. 

“De ellendige en ongelukkige omstan-
digheden van arme mensen maken 
mijn hart altijd zwaar”, zegt Rita. “Dat is de reden dat ik ervoor kies om de 
armsten van de armen te helpen, ervoor te zorgen dat ze de juiste behande-
ling krijgen. 

“Mijn werk is erg uitdagend. Ik probeer zwangere moeders te overtuigen van het 
belang van immunisatie. Ik breng patiënten naar het ziekenhuis voor opname 
en naar pathologische centra voor rapporten. Ik geloof dat al mijn werk even 
belangrijk is, omdat het tenslotte gaat om het welzijn van de patiënten!”

Afscheid van een icoon
Met het vertrek van dr. Jack kijken enkele bestuursleden van Calcutta Rescue  
Nederland terug op hun eerste kennismaking met de legendarische Britse arts. 

Eerste steen nieuwe school
Een van de laatste activiteiten van Dr. Jack voor Calcutta Rescue was de onthulling 
van een eerste steen op de site van ons nieuwe opleidingscentrum in Noord-Kol-
kata. We zamelen geld in voor de renovatie van het oude gebouw dat, wanneer het 
open is, ongeveer 350 kinderen uit nabijgelegen sloppenwijken zal ondersteunen.

Altijd humor
Tijdens een reis door Nepal hoorde ik over een Engelse arts die in Kolkata een 
straatkliniek was gestart om de armen medische zorg te geven. Vele jaren later 
was ik in Kolkata om als vrijwilliger aan de slag te gaan in een kinderzieken-
huis van Moeder Theresa. Ik herinnerde me het verhaal over de straatkliniek in 
Middle ton Row en toen ik daar eenmaal een kijkje had genomen, wist ik meteen: 
hier wil ik werken. De vele vrijwilligers waren zo betrokken en gedreven … De vol-
gende dag heb ik de overstap gemaakt en sindsdien heeft Calcutta Rescue me 
niet meer losgelaten. Ook dr. Jack maakte een diepe indruk op me. Het gemak 
waarmee hij omging met alle mensen om hem heen, of het nu artsen, vrijwilli-
gers of patiënten waren… Hij droeg een eenvoudige broek, een overhemd met 
korte mouwen en sandalen en een leren tas over zijn schouder. Die outfit is in al 
die jaren nooit meer veranderd. Hij sprak snel en zacht en de helft van wat hij zei 
verstond ik niet maar de humor viel me vanaf het eerste moment op. Ondanks de 
harde wereld van Kolkata waren 
er altijd ook veel grapjes.
Ik prijs me gelukkig dat ik hem 
en Calcutta Rescue heb leren 
kennen en voel me vereerd dat 
ik begin juli aanwezig mag zijn 
bij de high tea ter gelegenheid 
van zijn afscheid, in het House of 
Lords in Londen. 
Lilian Teunissen

Patiënten voorop
Begin oktober 1995 arriveerde ik in Kolkata om als vrijwilliger bij Calcutta Rescue 
aan de slag te gaan. Binnen de kortste keren was ik helemaal ondergedompeld 
in het werk in de Cossipore clinic. Van mijn collega-vrijwilligers hoorde ik van 
dr. Jack maar het duurde een aantal weken voordat ik hem voor het eerst ont-
moette. Hij kwam langs in de kliniek, ik weet niet eens 
wat de precieze reden was, en sprak met de medewer-
kers van de kliniek. Ik herinner me dat hij niet veel aan-
dacht had voor de vrijwilligers maar juist voor de staf. 
Later, toen ik tijdens mijn werk voor CR wekelijks het 
management-overleg bijwoonde, leerde ik Jack beter 
kennen. Zijn patiënten stonden altijd op nummer één, 
hij was voortdurend op zoek naar mogelijkheden om 
hun gezondheid  te verbeteren.
Gera Clarkson

Scherpe geest
De eerste keer dat ik Jack heb ontmoet, zal in 1990 geweest zijn in Middleton Row. Toen 
nog van een gepaste afstand want ik werkte als vrijwilliger pas enkele dagen in de straat-
kliniek om de medicijnen uit te geven.  Daarna heb ik hem vele malen ontmoet zowel 
in Kolkata als op vele Internationale Meetings in Europa. De laatste keer dat ik met 
hem persoonlijk heb gesproken was in 
maart 2016. Zoals op deze foto te zien, is 
zitten we in Tala Park kliniek, waar Jack  
destijds de aids-patiënten behandelde. On-
getwijfeld verschilden we van mening over 
een bepaald onderwerp, en tegelijkertijd 
hadden we de grootste lol. Zijn humor en 
scherpe geest maakt Jack tot een van de bij-
zonderste mensen die ik ooit ontmoet heb.
Henk Loos

Grote inspirator
Na een fietstocht van 4000 kilome-
ter door India  ontmoette ik  dr. Jack 
30 jaar geleden op een straathoek in 
Kolkata. Hij inspireerde me dusdanig, 
dat ik een half jaar gebleven ben om 
lepra- en TB- patiënten te behandelen. 
Aangestoken door de bezieling van dr. 
Jack en geraakt door het leed in Kol-
kata, heb ik bij thuiskomst een stich-
ting opgericht met als doel ook andere 
mensen ertoe te bewegen zich in te 
zetten voor dit mooie doel.
Bij zijn vertrek laat dr. Jack een prach-
tige organisatie achter voor een jonge 
generatie die het van hem overneemt.
Jeroen van Basten Batenburg

Afscheidsreceptie in  
het Britse Hogerhuis
Op 4 juli wordt in het Hogerhuis in Londen een receptie gehouden ter gelegen-
heid van het afscheid van Dr. Jack. De receptie is een initiatief van barones Tessa 
Blackstone, al jaren een trouwe steun van Calcutta Rescue. Voor de receptie zijn per 
supportgroup twee leden uitgenodigd (die op eigen kosten naar Londen reizen). 

Op bezoek in Science City
Ongeveer 300 leerlingen van Cal-
cutta Rescue bezochten Science 
City Kolkata op 22 en 25 januari 
2019. Ze werden vergezeld door 
hun leraren en andere medewer-
kers. De studenten genoten van de 
speciale attracties van Human Evo-
lution en het 3D-theater. De direc-
tie van Science City zorgde op beide 
dagen voor een uitgebreide lunch 
voor de studenten. 

Eindelijk water en toiletten
Kinderen dansten toen in april voor de eerste keer de kranen werden aangezet in een sloppen-
wijk in Dakshineswar, waardoor duizend mensen ineens beschikten over schoon drinkwater. 
Tot dan toe waren de jonge kinderen gedwongen een drukke snelweg over te steken en ver-
volgens een 20 meter lange dijk aan een touw omlaag te klimmen om water in emmers te 
verzamelen voordat ze langs dezelfde precaire route terugkeerden. In de loop van de jaren 
waren daarbij meerdere kinderen en volwassenen gedood of ernstig gewond geraakt.
Maar nu heeft CR een buis gegraven en zes kranen geïnstalleerd, die zorgen voor veilig drink-
water in de sloppenwijk brengen, zodat de inwoners nooit meer die gevaarlijke route hoeven 
te nemen. CR is nu ook bezig toiletten te installeren, omdat op dit moment tachtig procent 
van sloppenbewoners nog steeds openlijk zijn behoefte doet langs de spoorweg. Die voor-
ziening, plus schoon drinkwater, zal de gezondheid van iedereen in de sloppenwijk verbete-
ren en de behoefte aan medische ondersteuning van CR verminderen.




