
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, 94,86%.

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 | Frans Halslaan 34 | 2343 EJ Oegstgeest
Telefoon 071-517 34 32 | 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: Drukwerk Be Ink, Hoofddorp; Grafisch ontwerp 
Westontwerp | identity design, Curaçao.
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Zakjes plakken…
Een van de al oudere projecten van Calcutta Rescue is de zogeheten 
Handicrafts. Ex-patiënten krijgen hier de kans om een vak te leren en 
wat te verdienen, zodat ze in staat zijn zichzelf en hun gezin te onder-
houden. Een van de populairste producten die bij dit project worden 
gemaakt, zijn papieren zakken om bijvoorbeeld een cadeautje in mee 
te nemen. De zakken worden gemaakt van oude kranten en voorzien 
van handige draaglussen. Om een aantal Nederlandse scholieren die 
eerder dit jaar in Kolkata waren, een kijkje in de keuken te geven, orga-
niseerde de leiding van de Handicrafts een workshop, waar de jonge-
ren zelf met schaar, lijm en krantenpapier aan de slag konden.

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

Vrijwilligers zijn 
onmisbaar!
Met enige regelmaat gaan er uit diverse landen vrijwilligers naar 
Kolkata om voor een aantal weken of maanden daar te werken. In de 
jaren 90 werden vrijwilligers, meestal verpleegkundigen, direct inge-
zet om patiënten te behandelen en voorlichting te geven. Steeds meer 
is dit overgenomen door Indiërs. Vrijwilligers worden nu vaak ingezet 
voor onderzoek en advies, zodat Calcutta Rescue kan bouwen aan nog 
betere en efficiënt ingezette zorg. 
In deze nieuwsbrief komt Abby Cornelissen aan het woord, die met 
haar ervaring een bijdrage heeft kunnen leveren aan de projecten 
van Calcutta Rescue. Ze is weer terug in Nederland en enthousiast 
over haar verblijf daar. Het is niet alleen een ervaring voor haar leven 
geweest, maar tevens is ze in Nederland actief aan de slag om fondsen 
te werven en zich actief in te zetten voor de allerarmsten in Kolkata. 
Door Abby en andere vrijwilligers blijven we ook dicht bij het werk 
van Calcutta Rescue en zien we dat iedere roepie goed wordt besteed. 
Door deze nieuwsbrief houden we u graag op de hoogte van de ont-
wikkelingen van fondsenwerving in Nederland en de projecten in 
Kolkata. Wilt u de nieuwsbrief voortaan digitaal ontvangen, stuurt u 
dan een berichtje naar info@calcuttarescue.nl. 
We hopen ook dit jaar weer op een bijdrage van u te mogen rekenen.

Jeroen van Basten Batenburg
Voorzitter

Financieel jaaroverzicht  2017
BEGROOT 2017 REALISATIE TOT 5-10-2017

Totaal inkomsten (donaties)  € 60.000 € 25.625

Totaal kosten € 4.000 € 1.982 

Netto inkomsten € 56.000 € 23.643

BESTEDINGEN

Bestedingen CR India  € 50.000 € 21.111

Bestedingen andere NGO’s  € 5.000 € 5.250

Vergoeding vrijwilligers India  € 1.000  € - 

Totaal bestedingen  € 56.000 € 26.361

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.  

Dan krijgt u vanaf nu onze berichten in uw mailbox.
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Calcutta Rescue 2.0

Vaccinaties dankzij crowdfunding
Calcutta Rescue gaat met zijn tijd 
mee. Via een zogeheten crowfun-
ding-actie online is tussen 5 juni en 
17 augustus 95.000 roepie opge-
haald voor een project om kinderen 
in de sloppenwijken in te enten. De 
actie is een succesvol voorbeeld van 
de moeite die Calcutta Rescue in India 
doet om meer fondsen te werven in 
eigen land. 
De vaccinatiecampagne is een 
onderdeel van het werk van de twee 
mobiele klinieken, die Calcutta Rescue 

inzet om medische zorg te brengen naar de allerarmsten. De betrokken kinderen worden 
naar de kliniek in Tala Park gebracht en ingeënt. De ouders krijgen een vaccinatieboekje mee 
plus voedingssupplementen en medicatie tegen koorts. 

Meerdere acties
Dat de actie hard nodig is wijzen de feiten uit: 80 tot 90 procent van de kinderen in de pro-
bleemgebieden is niet gevaccineerd. Daardoor hebben ze een tot zes keer grotere kans om 
voor hun vijfde te overlijden dan kinderen die wel zijn ingeënt. Met het bedrag dat online is 
opgehaald kan Calcutta Rescue 450 kinderen vaccineren.
De actie voor vaccinatie was overigens alweer de derde die Calcutta Rescue online op touw 
heeft gezet. Eerder werden acties gehouden voor aanvullende voeding en voor winterkle-
ren voor scholieren. Beide acties haalden niet het beoogde einddoel, maar met het geld dat 
werd opgehaald konden toch een kleine 300 volwassenen en kinderen worden geholpen.
Voor meer info: www.smallchange.ngo/fundraiser/urgent-need-to-immunise-slum-kids.

Abby Cornelissen, vrijwilliger in Kolkata

“�De�EHBO-les�vergde�heel�
wat�inventiviteit”

Wat een kans kreeg ik deze zomer: vrijwilligerswerk in Kolkata, een droom die uit 
kwam. Vanwege mijn ervaring werd ik als vrijwilliger ingedeeld bij het disability-
programma. Van de docenten, de moeders maar vooral ook de kinderen kreeg ik 
een warm welkom. Ik woonde de lessen bij waar docenten vol passie en geduld de 
kinderen steeds meer leren, van het herkennen van kleuren tot aan klokkijken. Ik 
ben student verpleegkunde, dus het sprak vanzelf dat ik wat van mijn kennis zou 
delen. Dat gebeurde in de vorm van een les in hygiëne en een EHBO-les voor de 
moeders die elke week een lange reis afleggen om hun kind een kans te geven op 
onderwijs. De lessen horen tot de hoogtepunten van mijn tijd in Kolkata. Vooral op 
de EHBO-les kijk ik met gepaste trots terug. Die vergde namelijk nogal wat inven-
tiviteit. Niemand van de moeders heeft een EHBO-doos thuis in de kast staan, dus 
improviseren was het parool. 

Rondleiding in de sloppen
Via de rijdende klinieken van het 
Streetmedicine-programma kreeg ik een 
kijkje in het leven van de mensen voor 
wie Calcutta Rescue zich inzet. Op een 
van de dagen dat ik mee was kreeg ik 
van een bewoner van de sloppenwijken 
een rondleiding. Mooie, lieve en warme 
mensen lieten me hun huisjes zien en 
het werk wat ze doen om iets van eten 
te kunnen kopen voor hun gezin. Ik ben 
niet echt een stilzitter en na de eerste 
dag mee met de ambulance bedacht ik 
me dat ik het de tweede dag leuker wilde 
maken voor de kinderen. Daarom ben ik 
de week erna met bellenblaas en ballon-
nen de sloppenwijk in geweest. Geloof 
me, het werd inderdaad een groot feest! 

In mijn tijd in India heb ik veel projecten gezien en nog veel meer mensen mogen 
ontmoeten. Allemaal met evenveel passie, als een grote samenwerkende familie. Ik 
hoopte dat ik aan het einde van mijn tijd daar een onderdeel van mocht uitmaken, 
met evenveel passie en enthousiasme. En dat is inderdaad gebeurd. ‘Nadeel’ is wel 
dat ik een beetje verslaafd ben geraakt aan het werk, het leven en de mensen daar.

Groot project tegen TB

Calcutta Rescue doet 
het veldwerk
De kille feiten spreken voor zich:
• Elk jaar overlijden in India 300.000 mensen aan de gevolgen van tuber

culose (TB)
• Per jaar wordt bij twee miljoen Indiërs de diagnose TB gesteld
• Niettemin blijven jaarlijks een miljoen gevallen van TB onopgemerkt of 

onbehandeld.

Al met al heeft India het hoogste aantal mensen met TB in de wereld.
Van meerdere kanten wordt geprobeerd deze torenhoge aantallen omlaag te 
brengen. Een van de betrokken partijen is het Amerikaanse Agentschap voor 
Internationale ontwikkeling (USAID) dat een project heeft opgezet om de 
aanpak van TB gerichter en succesvoller te maken. Calcutta Rescue is een van 
de organisaties die onderdeel is geworden van dit project. 

Concreet: sinds juni van dit jaar zijn medewerkers van CR op pad in Noord-
Kolkata om enerzijds de kennis over TB te vergroten en anderzijds mogelijke pati-
enten op te sporen. Mocht na onderzoek blijken dat iemand daadwerkelijk TB 
heeft, dan wordt er een behandelprogramma gestart dat pas stopt als de pati-
ent volledig genezen. Dat laatste is belangrijk, omdat het regelmatig voorkomt 
dat behandelingen te vroeg worden afgebroken, waardoor de bacterie resistent 
kan worden tegen de gebruikte medicijnen.

Het zogeheten Thali-project (Tuberculosis Health Action Learning Initiative) 
waar CR nu deel van uitmaakt, loopt tot januari 2020. 

TB-patient Nasreen blij met hulp Calcutta Rescue

“Het�gaat�een�stuk�beter�met�me”
Nasreen Khatoon (35) is een patiënt van de DOT’s kliniek van 
Calcutta Rescue in Belgachia. Ze had al een maand of vier last van 
een droge hoest, verkoudheid en hoge koorts ’s nachts. Ze con-
sulteerde diverse artsen, maar niemand kon aangeven wat haar 
mankeerde. Pas toen ze aanklopte bij een door de staat betaalde 
arts, bleek dat ze was besmet met de tuberkelbacterie en leed 
aan tuberculose. De arts schreef haar een behandeling voor maar 
die kon ze niet betalen. Haar man verdient als bewaker 8500 
roepie per maand, amper voldoende is om het gezin te onder-
houden, laat staan een medische behandeling te bekostigen. 
Op advies van de arts meldde ze zich bij Calcutta Rescue, dat 
bereid bleek de kosten van de behandeling en de medicijnen voor 
zijn rekening te nemen. Nasreen heeft inmiddels al drie maanden behandeling erop zitten, 
waarmee de zogeheten intensieve fase van de kuur erop zit. En daar is ze blij me. Door de 
zware medicijnen moest ze namelijk zeer regelmatig overgeven en had ze last van draaidui-
zeligheid. Ze hoopt dat ze in de minder intensieve fase van vier maanden die nu volgt minder 
last heeft van bijwerkingen. Nasreen: “Nadat de diagnose was gesteld, zat ik behoorlijk in 
de put. Maar Babita, de DOT’s-medewerker van de kliniek, hielp me daar uit door dieet-tips 
te geven en adviezen hoe met de ziekte om te gaan. Dankzij die hulp gaat het nu een stuk 
beter met me.”

https://www.smallchange.ngo/fundraiser/urgent-need-to-immunise-slum-kids/

