
Nadat in juli 1996 de Cos-
sipore kliniek haar deuren 
voorgoed moest sluiten, 
liep de behandeling van 
250 patiënten gevaar. Dit 
waren patiënten met dia-
betes, hartaandoeningen 
en neurologische ziekten 
voor wie het stoppen van 
de behandeling ernstige 
gevolgen zou hebben. Zij 
werden zolang behan-
deld aan de oevers van 
de Hoogly rivier. In de tussentijd ging men verder met zoeken. De Ierse 
vrijwilligster Eileen Ryan benaderde ‘Sister Syril’, de directrice van de 
Loreto school, een katholieke meisjesschool vlakbij het station Sealdah. 
Zij stemde toe dat de patiënten tijdelijk behandeld mochten worden op 
een binnenplaats van de school. Calcutta Rescue kon geen andere locatie 
vinden en na een aantal jaren mocht de ruimte in de noordwesthoek van 
de school permanent in gebruik worden genomen. Op de vraag hoe per-
manent het onderkomen is antwoordt dr. Bobby: “We leven in Kolkata 
op hoop. Sister Syril is in 2004 toegetreden tot het bestuur van Calcutta 
Rescue. Zolang zij hier is, kan Calcutta Rescue haar werk doen binnen de 
muren van het schoolgebouw.” 

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 vind u de contactadressen en is ook 
het laatste jaarverslag te downloaden. U kunt natuurlijk ook altijd even 
met ons bellen. 

Tumpa Haldar (15) Vanaf haar jongste kinder-
jaren heeft Tumpa vaak last van hoestbuien 
en benauwdheid. Ze werd vorig jaar toegela-
ten in het staatsziekenhuis van Kolkata. Tala 
Park heeft hen doorgestuurd naar Sealdah. 
Tumpa’s ziekte werd gediagnosticeerd als Artial 
Septal Defect (ASD), in niet medische termen: een 
gat tussen de linker- en rechterkamer van haar hart. 
Na een sponsoring vanuit Nederland is de ASD-operatie uitgevoerd op 
19 oktober 2005 in het SSKM staatsziekenhuis. De operatie is geslaagd 
en ze functioneert nu weer zoals ieder ander meisje van 15. Haar ouders 
bereiden haar voor op haar aanstaande huwelijk, maar ze blijft Sealdah 
nog wel bezoeken voor na-controle. 

Saiful Islam (16) is een patiënt van de Sealdah kli-
niek. Anders dan zijn vrienden moest hij voortij-

dig zijn school verlaten vanwege zijn klachten. 
Hij woont met zijn familie 50 km. buiten Kol-
kata. Zijn vader is een ‘van-puller’ en verdient 
een mager loon tussen de 35 tot 40 roepia’s 

dag. Hiervan onderhoudt hij zijn uit 7 personen 
bestaande familie. Rampspoed sloeg toe toen 

bij Saiful een hartklepafwijking werd geconsta-
teerd. De doktoren gaven aan dat een normaal leven 

slechts mogelijk was met een hartklepoperatie die tussen de 50.000 en 
100.000 roepia’s zou kosten. Zijn ouders verloren alle hoop totdat ze van 
Calcutta Rescue hoorden. Vanuit Sealdah ontving de jongen medicijnen 
om zijn hart te stabiliseren en hem voor te bereiden op een operatie in 
afwachting van sponsoring. Met de hulp van de Nederlandse Stichting 
kon de operatie plaatsvinden en werd Saiful op 6 februari 2006 aan zijn 
hartklep geopereerd. De kosten bedroegen 65.000 roepia’s (1300 euro). 
Na zijn ontslag uit het ziekenhuis keerde hij terug naar zijn dorp en kon 
weer genieten van maaltijden met vis, het voetbal en zijn vrienden. Sai-
ful is erg blij met zijn nieuwe leven en bedankt Calcutta Rescue en de 
Nederlandse donateurs hiervoor. 

Regelmatig komen patiënten op de wachtlijst te staan die 
wachten op sponsoring. Wilt u een patiënt een nieuwe kans 
geven, neem dan contact met ons op. 

Bij armoede denken we al gauw aan ondervoeding, slechte onderko-
mens en gebrek aan schoon drinkwater. Calcutta Rescue kan hieraan 
helaas maar weinig veranderen. Maar stelt u zich eens voor dat u in die 
levensomstandigheden een ziekte of kwaal hebt waarvan de genezing 
complex is en ver buiten uw financiële mogelijkheden valt. Dan is er niet 
zoals in Nederland misschien sprake van een wachtlijst, maar leidt u een 
heel zwaar leven in een uiterst miserabele omgeving. Calcutta Rescue 
biedt patiënten met ziekten als een hartkwaal, suikerziekte, kanker hulp 
in de kliniek Sealdah, met een geheel eigen aanpak. De operaties van 
hartpatiënten zijn niet opgenomen in de begroting. Deze zijn te kost-
baar en zouden continuïteit van andere projecten beïnvloeden. Calcutta 
Rescue is aangewezen op de financiële ondersteuning van particulieren 
of supportgroepen die hiervoor geld ter beschikking stellen. 

De Nederlandse Stichting heeft eind 2005 12.000 euro ter beschikking 
gesteld om 8 patiënten van de wachtlijst te kunnen opereren. Een hart-
operatie kost tussen de 1300 en 1900 euro per patiënt. Dit bedrag omvat 
de kosten voor de vooronderzoeken, de operatie zelf, het verblijf in het 
ziekenhuis, de reiskosten, en de postoperatieve zorg. 
De wachtlijsten voor een operatie zijn vaak lang en er moet een onder-
komen zijn waar de patiënt na afloop terecht kan om te herstellen. Seal-
dah heeft een heel netwerk opgebouwd van organisaties die meehelpen 
aan het welzijn van de patiënt. In deze nieuwsbrief staan de patiën-
ten en het werk in Sealdah centraal. Vele patiënten ontvangen niet 
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Straatkliniek Sealdah 

Budget van Sealdah: 4.450.450 Rs (¤ 78.078)  %
Medicijnen voor patiënten 35,2% ¤  27.458
Diagnose, behandeling en voorlichting  11,9% ¤ 9.272 
Patiëntvergoedingen en reiskosten  14,1% ¤ 10.974 
Personeelskosten (salaris, pensioen, premies e.d.) 24,5% ¤ 19.151  
Projectadministratiekosten (afschrijvingen, onderhoud e.d.) 3,3%  ¤ 2.610 
Overheadkosten 11,0%  ¤ 8.613 

Totaalbudget van Sealdah 100%  ¤ 78.078 

Welke groepen patiënten komen er in Sealdah?

Verdeling naar patiënten (per jaar) aantal

Algemene patiënten  443
Hart- en vaatziekten  290
Neurologische aandoeningen  40
Longaandoeningen  37
Diabetes (insuline / OHA) 32
Endocrinologie 23
Thalassemie 10
Kanker  9

Totaal aantal patiënten 884

Begroting Sealdah

vervolg van voorpagina
alleen zorg in de vorm van medicijnen en fysiotherapie, maar krijgen 
voorlichting, voedingssupplementen, persoonlijke begeleiding en finan-
ciële ondersteuning. Van de acht patiënten zijn er na 1 jaar drie succes-
vol geopereerd, 4 wachten nog op behandeling en van 1 vrouw is de toe-
stand niet stabiel genoeg om haar te opereren.

Wie helpt!!!
Mazhar Hussain wacht op een nieuwe heup: Mazhar (38) heeft al drie 
jaar pijn in beide heupen. Vaak heeft hij enkele dagen koorts gevolgd 
door hevige pijn in de heupen. Beide heupen moeten worden vervangen. 
Volgens de artsen is de ongecementeerde heupprothese de beste oplos-
sing. De kosten hiervoor bedragen Rs 110.000  (€2.500) per heup.



 

Sponsor Chitpur 
bezoekt projecten
Van 15 t/m 21 oktober 2006 heeft Joop Steenman, direc-
teur van Gowrings bv uit Maasdam, één van de sponsoren 
van Calcutta Rescue Nederland, een bezoek gebracht aan 
Kolkata. Samen met Arda de Mol en Sjannie Luykx, beiden 
actieve leden van de Nederlandse supportgroep en ex-vrij-

willigers, heeft hij een groot aantal projecten bezocht. (Talapark, Canning, Chitpur, handicrafts, 
school.) Kolkata heeft een grote indruk gemaakt op Joop: “Ik heb veel gereisd, maar Calcutta is 
een stad, zoals ik nooit eerder heb gezien en waarnaar ik niet makkelijk zal terugkeren.” De dra-
matiek van de stad ligt voor hem vooral in de enorme milieuvervuiling, stank, lawaaioverlast en 
de enorm slechte leefomstandigheden. Hij heeft veel respect voor de medewerkers van Calcutta 
Rescue. “Alle medewerkers steken heel veel energie in het helpen van veel mensen, die in grote 
armoede moeten leven.” Hij vond het opvallend dat medewerkers zo goed geïnformeerd waren 
en over gedetailleerde kennis beschikken. Het bedrijf Gowrings sponsort het Chitpur (lepra) pro-
ject. Joop vond het zeer imposant, dat met relatief eenvoudige middelen veel patiënten op een 
zeer adequate wijze worden geholpen. Hij heeft met eigen ogen gezien dat het geld op een uit-
stekende manier wordt besteed. Joop is blij dat Gowrings Calcutta Rescue voor 5 jaar steunt. Na 
afloop van deze termijn zal hij zeker overwegen om Calcutta Rescue opnieuw te steunen.

Om zorg te geven aan patiënten wordt er samengewerkt met andere NGO’s maar 
ook met overheidsinstellingen en ziekenhuizen. Dit schema geeft een overzicht van 
deze organisaties. 
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Kerntaken Sealdah
* Projectgebaseerde aanpak voor onder meer niet-besmettelijke chronische 

ziekten zoals suikerziekte, hartkwalen, thalassaemia, kanker. 

* Coördinatie met overheids- en privé-ziekenhuizen en -instellingen voor de 
onderzoeken, operatie en nazorg van de patiënten. 

* Verzorging van in aanmerking komende ‘algemene‘ patiënten door het 
verlenen van medische hulp, wondverzorging. 

* Immunisatie op locatie in sloppenwijken van kinderen tussen 0 en 12 jaar, 
die buiten het overheidsvaccinatieprogramma vallen. 

* Voorlichting, fysiotherapie, podotherapie en de distributie van voeding en 
voedingssupplementen, kleding en andere voorzieningen.

Personeel in sealdah  In Sealdah werken 14 medewerkers: 2 artsen, 1 projectco-
ordinator, 5 gezondheids-werkers, 5 assistenten en 1 schoonmaker.
Hieronder de achtergronden van twee medewerkers. 

Sibu Prasad Mukharje  Sibu is een 38-jarige gezondheidswerker die vanaf 1998 
bij CR werkt. Hij verleent ondersteuning aan ziekenhuispatiënten die hulp nodig heb-
ben. Indien nodig kan ook na kantooruren een beroep op hem worden gedaan. Daar-
naast werkt hij in de apotheek en assisteert hij de supervisor van Sealdah.

Fatima Bewa  Fatima is een 40-jarige assistente in Sealdah. Haar man had een 
hartkwaal en was patiënt van Calcutta Rescue. Nadat haar man overleed in 1992, na 
een operatie in het Christian Medical College Hospital in Vellore, vroeg ze om bij-
stand voor haarzelf en haar twee zonen. CR gaf haar de mogelijkheid te werken als 
assistent in de Nimtala Ghat Kliniek. Nu werkt ze in Sealdah en vergezelt patiënten 
en familieleden naar de ziekenhuizen om daar toegelaten te worden. Ze woont in het 
zuiden en reist dagelijks 1 uur per trein.

Arda de Mol heeft als verpleegkundige twee maal in Kolkata gewerkt. In 1995 werkte 
zij in de kliniek Cossipore en in 1999 in Talapark. In oktober dit jaar bezocht zij een 
week lang met een aantal andere Nederlanders de projecten in Kolkata. 

Ik was zeer nieuwsgierig naar wat ik zou aantref-
fen in de klinieken bij mijn werkbezoek. In vele 
opzichten was ik aangenaam verrast. Zeven jaar 
geleden constateerde ik in Talapark dat er een 
duidelijke behoefte was aan meer structuur op 
gebieden als professionaliteit, continuïteit en 
communicatie. Hoewel de omstandigheden niet 
altijd eenvoudig waren (instorten kliniek door 
storm, ‘Tala pipes slum’ platgebrand en overlij-
den collega door brand) zijn er tal van verande-
ringen doorgevoerd. Zo is er een heldere inde-
ling binnen de kliniek gemaakt, waardoor het 

voor zowel patiënten als medewerkers inzichtelijker is. Er is een aparte sectie gemaakt waarin 
voorlichting wordt gegeven, waardoor patiënten zich beter kunnen concentreren. Ook zijn er 
meer opleidingskansen gekomen voor het personeel door onder andere Engelse les en compu-

Netwerk van Sealdah

Terug op de werkvloer: inzet en vooruitgang in Talapark 

Im memoriam Ellen Verweij
Eind november ontvingen wij het schok-
kende bericht van het plotselinge over-
lijden van een van onze trouwe vrijwil-
ligers Ellen Verweij. Ellen werkte op dat 
moment in Lesotho aan een HIV/Aids 
project van de Bill Clinton Foundation 
en was daar samen met haar vriend 
Wiert-Jan. Ze kwam om bij een beschie-
ting door onbekende mannen bij het 
huis van de minister van handel en 
industrie van Lesotho. Vermoedelijk is 

ze onbedoeld slachtoffer geworden van een politieke moordaanslag op de minister. 
Ellen werkte in 1997 voor ons in Kolkata en was ook daarna actief in de PR-commis-
sie, ze hielp ons o.a. jarenlang met de verspreiding van de nieuwsbrief. We zullen 
Ellen vreselijk missen en namens alle vrijwilligers van Calcutta Rescue Nederland 
wens ik haar vriend Wiert-Jan, familie en vrienden veel sterkte toe met dit verlies.
 
Jeroen van Basten Batenburg, voorzitter

Dr. Jack Preger en Ellen Verweij

terles. Er is enorm veel vooruitgang geboekt de afgelopen jaren, hetgeen kan wor-
den toegeschreven aan de enorme inzet van het personeel. Het was fantastisch 
om te zien welk een expertise en betrokkenheid er aanwezig was. Het viel me ook 
op dat ik vele oude bekenden tegenkwam, doordat er weinig wisseling van per-
soneel was geweest, wat ten goede is gekomen aan de continuïteit en werksfeer. 
Zelfs een oude bekende onder de patiënten zag ik na vele jaren terug. Om haar nu 
in blijdschap terug te zien na zoveel ellende destijds, gaf me weer een heel goed 
gevoel. De aanblik van dit goed lopende project, de tevredenheid onder personeel 
en patiënten, tezamen met de getoonde continuïteit, geven nieuwe energie om 
het vrijwilligerswerk waar we mee bezig zijn te continueren. Ik hoop dat ik met dit 
stukje een beetje van die energie kan overdragen.

Nog meer ex-vrijwilligers in Kolkata  
Verpleegkundige Edith van Kempen werkte in 2004/2005 een half jaar in de 
leprakliniek Chitpur. In november 2006 keerde ze met haar vriend Henny terug 
om haar collega’s en vrienden weer te zien. Vanuit India houden ze een weblog 
bij. Lees hun persoonlijke verhaal op http://kolkatastadvanvreugde.web-log.nl

Joop Steenman: 
“Ik heb veel gereisd, 
maar Calcutta is 
een stad, zoals ik 
nooit eerder heb 
gezien en waarnaar 
ik niet makkelijk zal 
terugkeren.” 

Wereld lepradag  Op 29 januari is het Wereldlepradag. Deze dag 
is in 1957 ingesteld om extra aandacht te vragen voor het lepraprobleem. Er is 
veel bereikt sinds 1957: het aantal leprapatiënten is sterk gedaald en er zijn goede 
medicijnen ontwikkeld. India is nog lang niet lepravrij! Calcutta Rescue gaat 
onverminderd door met het behandelen van leprapatiënten in Chitpur!   
 

weerzien Arda de Mol en oud-patiënte

wachtende patiënten in vaccinatiebus portret van kind in sloppenwijk patiënten in TBC project in Canning weefgetouw in Canning project


