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Deze nieuwsbrief is het orgaan van Calcutta Rescue Fund 

Nederland. De nieuwsbrief verschijnt twee maal per jaar en 

heeft tot doel de donateurs en geïnteresseerden van informa-

tie te voorzien omtrent de activiteiten van Cacutta Rescue. 
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Indien u een nieuwe  

donateur wilt opgeven, 

geen nieuwsbrief meer wilt 

ontvangen of van adres 

bent veranderd, laat u  

dit dan schriftelijk aan  

ons weten.

Financieel overzicht:

donaties 2002:  € 82.049,99

donaties 2003:  € 91.148,11

donaties tot 20 april 2004: € 56.569,75 

De reproductie van deze nieuwsbrief  

is verzorgd door Lifoka kopie en print 

De Ruijterstraat 38 te Den Haag

Sealdah

Sealdah is de ‘algemene kliniek’ waar 

ongeveer 50 patiënten per dag behan-

deld worden. Tuberculose-, hart-, 

en diabetespatiënten worden hier 

begeleid en voorzien van medicatie. 

Tevens worden kinderen hier gevac-

cineerd tegen o.a. kinderziektes.

Talapark

Sinds 1995 wordt er specifieke hulp 

gegeven in de schaduwrijke moeder-

en-kindzorg kliniek. Zo’n 150-200 

patiënten worden dagelijks behan-

deld. Er zijn diverse programma’s 

voor aanstaande en pas bevallen 

moeders. Ook hier worden kinderen 

gevaccineerd.

Chitpur

Bijna idyllisch aan de rivier ligt de 

leprakliniek. Hier komen dagelijks 

zo’n 25 vaste patiënten voor hun 

wekelijkse behandeling, die varieert 

van wondverzorging tot fysiotherapie 

en patiëntenvoorlichting. Er wordt 

samengewerkt met de Indiase over-

heid om een speciaal lepraprogram-

ma op te zetten.

Belgachia

Deze kliniek wordt financieel onder-

steund door Goossens Meubelen en 

heeft o.a. als doel samen met de over-

heid een Tuberculoseprogramma op 

te zetten. Het is de bedoeling dat 

patiënten drie maal per week hun 

medicatie op komen halen, zodat 

we zeker weten dat de medicijnen 

worden ingenomen en de kans op 

genezing van deze veel voorkomende 

ziekte vele malen groter is. Tevens 

vertrekken vanuit deze kliniek teams 

naar wijken rondom Belgachia om de 

inwoners thuis te bezoeken. 

Scholen

Calcutta Rescue heeft twee scholen. 

Dagelijks bezoeken zo’n 300 kin-

deren, met groot enthousiasme, de 

Calcutta Rescue scholen.

Canning, Tamuldah

Het gaat hier om een spin- en weef-

project. Op beide locaties wordt aan 

meestal ex-patiënten een vak geleerd, 

waarmee men economisch onafhan-

kelijk kan worden. 

De projecten van Calcutta Rescue; een kort overzicht

Informatie

Wilt u meer informatie over Calcutta 

Rescue, of wilt u actief worden in 

Nederland, bel, schrijf, fax of e-mail 

ons. Wij geven u graag vrijblijvend 

informatie of verwijzen u door naar 

onze vrijwilligers bij u in de buurt. 

Onze adresgegevens zijn.

Calcutta Rescue Fund Nederland

t.a.v. Jeroen van Basten Batenburg

Frans Halslaan 34

2343 EJ Oegstgeest

tel:  071 - 517 34 32

fax: 084 - 735 45 02

E-mail:  crfnl@worldonline.nl

Site: www.calcuttarescue.nl

Wij kunnen ons voorstellen dat u 

meer informatie wilt over Calcutta 

Rescue, voordat u overgaat tot een 

gift of een actie. Onze vrijwilligers 

van Calcutta Rescue staan voor u 

klaar om deze informatie aan u over 

te brengen. Eventueel met onder-

steuning van beeldmateriaal (foto’s, 

dia’s en video).

Ook schriftelijk kunnen wij u van de 

volgende informatie voorzien:

-  Jaarverslag CRF 

 Nederland 2003

-  Annual report Calcutta

 Rescue 2003-2004

Ondanks zijn hoge leeftijd (75) wil 

Dr. Jack zelf blijven werken aan de 

toekomst van Calcutta Rescue. In het 

afgelopen jaar is in samenwerking 

met verschillende supportgroepen 

gewerkt aan een ontwikkelingsplan 

voor Calcutta Rescue. In de voorbe-

Calcutta Rescue Fund, Oegstgeest,

Bank: 45.02.03.484

Giro: 64.23.40

Wij wensen u 

een gelukkig 

2005

Dr. Jack houdt zelf de touwtjes in handen

reiding op de uitvoering van het ont-

wikkelingsplan bleek dat de plannen 

niet door alle supportgroepen en het 

dagelijks bestuur in Kolkata gedragen 

werden. Ten gevolge hiervan hebben 

een tweetal managementleden ontslag 

genomen. Calcutta Rescue Nederland 

vindt het jammer dat de plannen niet 

doorgaan, maar vindt het belangrij-

ker dat er draagvlak is om de veran-

deringen te realiseren. Dit betekent 

dat het lokale bestuur, met Dr. Jack 

als belangrijkste stuwende kracht, 

de organisatieveranderingen zelf 

aandraagt en uitvoert in het tempo 

Olga Koestering reisde 3 maan-

den rond door India en bracht een 

bezoek aan de projecten van Calcutta 

Rescue, waaronder het lepraproject. 

Zij bezoekt Calcutta Rescue, omdat 

Gowrings Continental BV, het bedrijf 

waar haar moeder werkzaam is, het 

Chitpur Lepra Project sponsort en 

de medewerkers van dat bedrijf erg 

nieuwsgierig zijn naar wàt ze nu 

eigenlijk sponsoren.

“Dr. Bobby vergezelde mij naar het 

Lepraproject. De eerste aanblik gaf 

een beetje een armoedige indruk, 

maar eenmaal binnen zag ik hoe rijk 

de kliniek is aan fantastische mensen 

die zich vol liefde inzetten voor de 

minder bedeelden in de maatschap-

pij. Ik voelde me erg welkom en ik 

heb een duidelijke uitleg gekregen 

over hoe alles in de kliniek in zijn 

werk gaat. Wat mij opviel is hoe 

goed alles gepland en geregeld is. 

Van medicijnen en kleding tot voor-

lichting. En dit alles gaat gepaard 

met een goedlopende administratie 

en een persoonlijk dossier voor iedere 

patiënt. Met een heel goed en warm 

gevoel verliet ik de kliniek en ik heb 

meteen mijn positieve indrukken 

gedeeld met het thuisfront dat in 

spanning zat te wachten op mijn ver-

slag. Ik ben dankbaar voor de tijd die 

Bezoek Chitpur 
Lepra Project

Wondverzorging door een vrijwilliger.

de medewerkers van Calcutta Rescue 

genomen hebben om mij rond te 

leiden en uitleg te geven. Ik ben diep 

geraakt.”



Filosofie van Calcutta Rescue

Calcutta Rescue stelt zich tot doel de 

allerzwaksten in en rondom Kolkata 

te ondersteunen met medische zorg/

voorlichting/scholing en waar mogelijk 

te begeleiden in het verkrijgen van een 

menswaardige plek in de samenleving. 

In Kolkata wordt deze filosofie ge- 

realiseerd door zoveel mogelijk gebruik 

te maken van lokale medewerkers. 

Westerse vrijwilligers worden ingescha-

keld voor die functies die in India niet 

te vervullen zijn. In de supportgroepen 

wordt alleen maar met vrijwilligers 

gewerkt die fondsen werven en de orga-

nisatie in Kolkata waar nodig onder- 

steunen.

Webwinkel
De webwinkel laat alle soorten han-

dicrafts zien die in Calcutta worden 

gemaakt. Compleet met foto worden 

op deze manier kleurig beschilderde 

spiegeltjes, kralenkettingen, jojo’s, 

geborduurde kaarten, patchwork 

textiel en foto’s aangeboden. Een 

bestelling maakt u door de arti-

kelen en het aantal van uw keuze 

aan te klikken. Na de verzending 

van uw bestelling informeren we u 

over de kosten. Is het orderbedrag 

bijgeschreven op onze rekening dan 

sturen we u de artikelen toe. 

Heeft u liever persoonlijk contact 

over de handicrafts, neem dan con-

tact op met de stichting, wij helpen 

u graag verder. Alle relevante infor-

matie vindt u op onze website. Kijk 

hiervoor op  www.calcuttarescue.nl 

Wenskaarten
Voor deze kaarten kunt u in de web-

winkel terecht, maar u kunt deze ook 

eenvoudig bestellen door overmaking 

van het juiste bedrag. Verschillende 

soorten wenskaarten zijn op deze 

manier te bestellen. Met de aankoop 

steunt u Calcutta Rescue en voor 

de geborduurde artikelen in het bij-

zonder ook het handicrafts project. 

Deze laatste kaarten zijn ook goed te 

gebruiken als kerstkaarten.

Soorten kaarten.

1. 1 set á 6 stuks kleine openslaande 

zwart/wit wenskaarten kost € 6.50, 

inclusief verzendkosten. 

2. 1 set á 5 stuks zwart/wit ansicht-

kaarten kost € 3, inclusief verzend-

kosten. 

3. 1 set á 6 stuks geborduurde kaarten 

kosten € 12. Deze kaarten worden 

geborduurd door de vrouwen die 

werkzaam zijn in het handicraft 

project. 

dat bij Calcutta Rescue past. Op 

de werkvloer is er weinig te merken 

van de veranderingen. De projecten 

draaien zoals vanouds en ideeën voor 

nieuwe projecten zijn er voldoende. 

Een trend van de laatste jaren is dat 

organisaties, zoals CRF Nederland, 

niet specifiek één doel ondersteunen, 

maar aan meerdere organisaties hulp 

bieden. Andere supportgroepen, heb-

ben hun statuten al aangepast om 

flexibel vergelijkbare projecten in en 

om Kolkata te ondersteunen. Het 

bestuur van de Nederlandse Stichting 

overweegt bovenstaande verandering 

ook, met de mogelijkheid samen te 

kunnen werken met andere NGO’s 

in en om Kolkata. Zoals u leest is 

de organisatie volop in beweging om 

zich aan te passen aan de eisen van 

deze tijd. Dat is niet eenvoudig voor 

een kleine organisatie. We moeten 

daarom het doel niet uit het oog 

verliezen. Wij blijven ons inzetten 

voor die vele doelgroepen waarvoor de 

stichting is opgericht. Wij hopen dat 

u ons blijft steunen om deze doelstel-

ling te realiseren.

Ruhi Sabir was één jaar en 

10 maanden oud toen ze op 6 juli 

jl.voor het eerst naar de Tala Park 

Kliniek werd gebracht. Ze is haar 

ouders enig kind en de familie 

moest 3 uur reizen om van hun 

dorp op het platteland naar 

Kolkata te komen.

Ruhi woog 6 kilo, had last van lichtge-

voelige ogen, hoestte, had onregelma-

tige perioden van koorts en was uit-

gedroogd. Haar ouders vertelden dat 

ze de laatste 2 maanden gewicht had 

verloren. Het meisje werd onder het 

‘Special Care’ programma geplaatst 

en kreeg extra verrijkte voeding en 

een vitamine A behandeling. Een 

week later bleek dat ze ook nog een 

oor- en oogontsteking had ontwik-

keld. Hiervoor werd ze behandeld 

met antibiotica en oogzalf. De oog-

ontsteking was het resultaat van het 

eerdere vitamine A tekort. Haar lin-

keroog was er behoorlijk door aan-

getast. Gelukkig was haar rechteroog 

ongeschonden.

Nadat Ruhi ook nog een longontste-

king kreeg werd ze opgenomen in 

een ziekenhuis. Daar kwam men er 

achter dat ze aan tuberculose leed. 

Ruhi bleef een week in het zieken-

huis. Na haar ontslag kreeg ze haar 

medicijnen tegen tuberculose van de 

Tala Park Kliniek. Haar oorontste-

king genas en haar gewicht steeg 

tot bijna 8 kilo. De ontstekingen aan 

haar ogen zullen meer tijd vragen om 

te genezen.

Ruhi zal tot april 2005 medicijnen 

tegen tuberculose krijgen en ieder 

half jaar zal ze vitamine A krijgen, 

alsmede een ontwormingskuur. 

Ontworming is noodzakelijk omdat 

wormen essentiële voedingsstoffen, 

waaronder vitamine A, onttrekken 

aan hun gastheer (in dit geval Ruhi).

Ruhi is een voorbeeld van de kinderen 

die met behulp van de professionali-

teit en goede zorgen van de kliniek-

medewerkers en uw financiële hulp 

hun ziekte te boven komen en een 

gezondere toekomst tegemoet gaan.

Speciale zorg voor Ruhi Sabir

Wist u dat?

Wist u dat in de periode van mei tot 

en met augustus 2004:

- de met behulp van CR geïnstalleerde 

arsenicum filters goed werken en de 

kwaliteit van het water optimaal is;

- werknemers in de verschillende 

klinieken zijn bijgeschoold op het 

gebied van kennis van medicijnen;

- drie nieuwe artsen zijn aangenomen 

voor de Tala Park Kliniek, waaron-

der een tandarts;

- patiënten zijn betrokken bij het 

geven van gezondheidsvoorlichting 

aan medepatiënten;

- medewerkers die de krottenwijken 

introkken, daar informatiefolders 

over tuberculose hebben verspreid;

- als een resultaat daarvan 24 mensen 

met symptomen zich hebben laten 

onderzoeken door een dokter van 

Calcutta Rescue;

- 7 van hen tuberculose bleken te heb-

ben en nu behandeld worden;

- de schoolarts veel aandacht heeft 

besteed aan mondhygiëne;

- ouders en verzorgers van schoolkin-

deren uitleg hebben gehad over het 

school- en gezondheidsprogramma;

- een speciaal team niet alleen ver-

zuimende kinderen, maar ook de 

gezinnen daarvan heeft begeleid;

- 16 kinderen zijn behandeld voor 

malaria.

Bernadette van Berlo kijkt terug op 

haar periode in Kolkata, waar zij als 

kunstzinnig therapeute o.a heeft 

gewerkt met lepra-patiënten.

“Kort samengevat is kunstzinnige 

therapie een vorm van grotendeels 

non-verbale therapie, waarbij onbe-

wust veelal gewerkt wordt aan het 

versterken van het gezonde deel van 

de mens, om van daaruit het zieke 

of niet ontwikkelde deel, dat hem 

hindert in zijn dagelijkse leven, te 

ondersteunen of te ontwikkelen. 

Men wilde lepra-patiënten tijdens het 

wachten op een behandeling laten 

schilderen, om ze een bezigheid te 

geven, maar ook om ze iets nieuws te 

laten ervaren. Voor veel patiënten was 

het de eerste keer dat ze krijt of een 

penseel of klei in hun hand kregen. 

Daarom ben ik begonnen heel simpel 

te werken met lijnen en cirkels en 

dit verder uit te werken naar andere 

vormen. Ik liet de patiënten eerst 

tekenen en daarna het getekende in 

klei uitwerken. Het was prachtig om 

te zien hoe ze hun schroom overwon-

nen, enthousiast werden en uiteinde-

lijk verbaasd en trots waren op hun 

eindproduct. 

India is het land van kopiëren, er is 

weinig ontwikkeling van eigen cre-

ativiteit en naar mijn idee is dat 

juist heel belangrijk als je als kind 

op straat moet leven en eigenlijk 

alleen maar bezig bent met overleven. 

Bewustwording en ontwikkeling van 

eigen mogelijkheden helpen om wat 

steviger in het leven te staan. Op één 

school heb ik daarom met de kinde-

ren gewerkt aan het komen tot eigen 

vormen. Het ging niet om goed of 

slecht, maar om: dit is wat je kunt en 

hoe nu verder? De kinderen waren 

enthousiast over wat ik hun aanbood 

en na enige aarzeling genoten ze van 

de aandacht en de vrijheid die ze 

kregen. Voor patiënten en kinderen 

heb ik al hun werk op foto vastge-

legd, zodat ze aan het eind van mijn 

verblijf een klein fotoboekje van hun 

werk overhielden.

Ik heb veel geleerd van de patiënten 

en de kinderen die ik heb ontmoet. 

Ik ben CR dan ook dankbaar dat ik de 

ruimte kreeg om te pionieren.”

Kunstzinnige therapie


