
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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Net als veel andere landen zit India sinds eind maart in een lock-
down, in een poging het corona-virus onder controle te krijgen. 
De maatregel heeft ook verregaande consequenties voor Calcutta 
Rescue. Zo zijn de klinieken en de scholen voor onbepaalde tijd 
gesloten. 

Omdat niemand er ook maar over peinsde om van de ene dag op de 
andere alle cliënten en patiënten in de steek te laten, werd binnen 
een paar dagen een noodprogramma opgetuigd. Na goed overleg 
met de politie en het lokale bestuur mochten de voertuigen van Cal-
cutta Rescue alsnog de weg op om zoveel mogelijk hulp te bieden. De  
belangrijkste activiteiten van het noodprogramma:

  Uitdelen van voedselpakketten in de sloppenwijken. Omdat de 
meeste bewoners dagloner zijn, krijgen ze niet betaald als ze niet 
werken. En geen geld betekent geen eten, vandaar dat voedsel-
hulp letterlijk van levensbelang is. Het inkopen van de pakketten is  
mogelijk dankzij extra donaties van lokale en Europese donoren
  Uitsturen van de mobiele kliniek naar patiënten met ernstige klach-
ten, die dringend medische hulp nodig hebben
  Het thuis afleveren van medicatie. Vooral voor TBC-patiënten is het 
belangrijk dat ze hun behandeling kunnen voortzetten. Patiënten 
die te ver weg wonen kunnen hun medicijnen ophalen bij een lokale 
apotheek; Calcutta Rescue neemt de kosten voor zijn rekening.

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  2019
  BEGROOT 2019 REALISATIE 2019

Totaal inkomsten (donaties)  € 55.000 € 52.160

Totaal kosten € 3.950 € 1.778 

Netto inkomsten € 51.050 € 50.382

BESTEDINGEN

Bestedingen CR India  € 50.000  € 50.000

Bestedingen andere NGO’s  € 5.000 € 5.070

Vergoeding vrijwilligers India  € 1.000  € - 

Totaal bestedingen  € 56.000 € 55.070

Henk en Lilian geridderd
Benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Die eer viel be-
stuursleden Henk Loos en Lilian Teunissen te beurt op 24 april, tijdens 
de jaarlijks lintjesregen. De verrassing voor beiden was levensgroot, 
want de benoeming was volledig buiten hen om gegaan. Vanwege de 
corona-crisis kon de gebruikelijke ceremonie op het stadhuis van res-
pectievelijk Eindhoven en Beverwijk niet doorgaan. In plaats daarvan 
werd Henk Loos gebeld door burgemeester John Jorritsma, die hem 
namens de koning het goede nieuws vertelde. Ook Lilian werd toege-
sproken door ‘haar’ burgemeester, drs. Smit, maar dat gebeurde op een 
wel heel spectaculaire manier. Terwijl ze aan het werk was op de eerste 
hulp van het Spaarne Gasthuis, reed ongemerkt een vrachtwagentje 
van All You Need is Love het terrein op, met daarop gemonteerd een 
reusachtig tv-scherm. Lilian werd met een smoes naar buiten gelokt, 
waarna ze via het scherm hoorde dat het de koning had behaagd 
haar te benoemden tot Ridder (u kunt dit hier terugkijken: https://
bit.ly/2Ll0XBi)
Zowel Lilian als Henk is al jaar 25 jaar bestuurslid en ze hebben zich al 
die jaren intensief ingezet voor de projecten van Calcutta Rescue in 
India. Overigens telt het bestuur intussen drie ridders, want zelf ont-
ving ik deze onderscheiding in 2010. In deze nieuwsbrief leest u meer 
over de bijdragen van Henk en Lilian in de afgelopen 25 jaar en ver-
telt onder anderen Jaydeep Chakraborty, CEO van Calcutta Rescue in 
Kolkata, hoezeer hij hun inspanningen waardeert. 
Jasmijn en Ezra geven een update over hun onderzoek in de slums van 
Kolkata. Ook leest u over de projecten van CR tijdens de coronacrisis 
en hoezeer die crisis een wissel trekt op de gezondheid van veel van 
onze patiënten en schoolkinderen. 
We hopen op uw bijdrage te mogen rekenen, zeker in deze moeilijke 
tijd voor CR met de coronacrisis.

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 %. 

Corona-crisis in Kolkata

Dankzij noodprogramma  
blijft CR helpen

CR-medewerker Munna deelt op locatie medicijnen en voedsel uit aan een patiënt 

  BEGROOT 2020 REALISATIE TOT 1 APRIL 2020

Totaal inkomsten (donaties)  € 55.000 € 12.729



CEO Jaydeep:

Henk is gepassioneerd en 
bezield
Nu er twee bestuursleden door de koning zijn vereerd met een lintje, hoefde 
Calcutta Rescue’s CEO Jaydeep niet lang na te denken toen hij het verzoek kreeg 
een stukje te schrijven over Henk en Lilian. Dit schrijft hij over Henk:

“Henk Loos is een uiterst gepassioneerde 
en bezielde man, die al 25 jaar probeert 
minder bedeelden te helpen en van de 
wereld een betere plek te maken. Hij is 
vasthoudend maar ook diplomatiek en 
heeft Calcutta Rescue geholpen door 
moeilijke tijden te laveren. Henk loste 
problemen op en zorgde ervoor dat  
Calcutta Rescue vandaag sterker is dan 
ooit tevoren. Zonder volledig te willen 
zijn, zet ik graag wat punten op een 
rij waarbij Henk Calcutta Rescue heeft 
geholpen:

  Het creëren van een robuust bestuur in Kolkata, dat zorgt voor meer transpa-
rantie, verantwoording en visie;
  Het opzetten van managementprocessen bij Calcutta Rescue in Kolkata, gedu-
rende zijn vele bezoeken;
  Het digitaliseren van bestanden in Kolkata, vanaf de jaren 90 tot op de dag van 
vandaag;
  Zijn optreden als een diplomatiek, overredend en billijk mediator bij verschillen 
van mening tussen senior stafleden van de organisatie;
  Het opzetten van een boekhoudrapportagesysteem, voortschrijdende kwar-
taalplannen en een begrotingscontrolesysteem;
  Lokale medewerkers opleiden in het analyseren van data en informatie.

Hoewel zijn professionele bijdragen enorm zijn geweest, zijn het de compassie, 
empathie en liefde voor de mensheid, die ervoor zorgen dat Henk een koninklijke 
onderscheiding waardig is”.

Een vriend van Henk:
“Ik zag en zie in Henk een bevlogen man, die zich met grenzeloos enthousiasme 
en een kritische blik inzet voor de organisatie in India en deze bijstaat in woord 
en daad. Altijd verbeteringsgericht om de organisatie en zo de kansarme mede-
mens in de sloppenwijk of op straat te helpen”.

CEO Jaydeep:

Lilian is heel dapper en 
gedreven!

“Lilian Teunissen is een heel dappere en gedreven verpleegkundige, die een groot deel van 
haar leven heeft gewijd aan hen die het minder goed hebben dan zijzelf. Al 25 jaar zet zij 
zich als vrijwilliger en bestuurslid in voor de ondersteuning van Calcutta Rescue. Daar-
mee heeft zij geholpen om duizenden levens te redden en honderden straat- en slop-
penkinderen een goede opleiding te geven. Ook voor haar zet ik wat punten op een rij 
van haar hulp aan en voor Calcutta Rescue:

  Behandeling van arme en stervende patiënten in de verschillende straatklinieken in 
Kolkata;

  Het trainen van de lokale Indiase medische staf in best practises en nieuwe technieken;
  Werving en selectie van honderden medisch geschoolde vrijwilligers in Nederland 
en daarbuiten. Ook organiseerde ze stageplekken voor diverse studenten in Kolkata;

  Ze onderhoudt uitstekende contacten met oud-vrijwilligers, houd hen betrokken en 
zorgt ervoor dat zij zo mogelijk opnieuw aan de slag gaan voor Calcutta Rescue;
  Ze onderhield persoonlijke relaties met de Indiase staf, leerde de cultuur goed kennen, 
deed aan meditatie en leerde zelfs de lokale taal. Naast haar bijzonder grote profes-
sionele bijdrage, zijn het vooral de compassie, empathie en liefde voor haar mede-
mens, en met name voor de armen, die maken dat Lilian een koninklijke onderschei-
ding waardig is”.

Een vriendin van Lilian:
“Lilian is altijd bezig om haar steentje bij te dragen voor de allerarmsten, vaak ten koste 
van zichzelf. Lilian heeft een groot hart en is trouw aan alles en iedereen. Als iedereen zo 
was als zij, zou de wereld er veel mooier uitzien”.

Nieuwsbrief digitaal
Calcutta Rescue wil zo duurzaam mogelijk actief zijn. Daarom proberen 
we het aantal papieren nieuwsbrieven dat we versturen te verminde-

ren en het aantal digitale nieuwsbrieven te vergroten. Vindt u het prima 
om de halfjaarlijkse Nieuwsbrief per mail te ontvangen? Laat het ons dan 

weten, via deze link: https://www.calcuttarescue.nl/contact/nieuws-
brief/. Mailen kan ook: info@calcuttarescue.nl. Of bel: 0314-841 754.

Ps. bijkomend voordeel: de portokosten die we besparen kunnen we besteden 
aan de allerarmsten in Kolkata…

De 10-jarige Aryan Shaw zag de lucht in Kolkata nog nooit zo helder. 
Door de lock-down in India vanwege het coronavirus is de vervui-
ling in het hele land drastisch afgenomen. Aryan: “Het is mooi dat de 
lucht nu helder is. Maar ik vind het wel jammer dat ik er alleen vanuit 
het raam van ons huis naar kan kijken. Ik zou heel graag ook gewoon 
weer naar buiten gaan, met mijn vrienden spelen, naar school gaan.” 

Heldere lucht in Kolkata

Aryan is een van de honderden kinderen in sloppenwijken die in deze crisis worden onder-
steund door het team van Calcutta Rescue, dat hen voedsel, afstandsonderwijs en psycho-
logische ondersteuning biedt. Wilt u ook helpen? Dat kan met een donatie via onze website.

Jasmijn en Ezra 

Studenten doen armoede-onderzoek
Studenten Ezra Spinner en Jasmijn Loos hebben van oktober 2019 tot februari 
van dit jaar onderzoek gedaan naar de mate van armoede in de verschillende 
sloppenwijken waar Calcutta Rescue actief is. Een van de doelen: achterhalen 
of de hulp die Calcutta Rescue biedt afdoende is en of het ook de juiste hulp is. 

Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat de gebieden waar CR opereert, 
sterk van elkaar verschillen wat de problematiek betreft. Ezra en Jasmijn ge-
bruikten voor hun onderzoek de vragenlijsten van de MPI (Multidimensional Po-
verty Index). De antwoorden op de lange lijst met vragen geeft het niveau van 
armoede in het algemeen aan maar ook uitgesplitst naar de deelonderwerpen 
gezondheid, onderwijs en levensstandaard. 

In februari heeft Jasmijn de resultaten gepresenteerd aan het management van 
Calcutta Rescue. Sommige uitkomsten waren niet verrassend, andere wel. Zo 
blijkt een aantal wijken rond School no. 10 relatief goed te scoren op alle deel-
onderwerpen, in vergelijking met andere gebieden. Een groot deel van de kin-
deren die jaarlijks tot de school worden toegelaten, komt uit deze wijken. De 
vraag is nu of dat zo moet blijven of dat CR op termijn ernaar moet streven 
meer plaatsen te reserveren voor kinderen uit wijken waar onderwijs een be-
langrijk knelpunt is.  

Al met al biedt het onderzoek het management van CR en ook de toekomstige 
vrijwilligers handvatten om waar nodig gerichter te werk te gaan.
Jasmijn en Ezra zijn ondertussen al weer hoog en breed thuis en werken hard 
aan het definitieve eindrapport van hun onderzoek.


