
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
Vanaf 1 maart 2022 heeft het secretariaat een nieuw adres:
Jeroen van Basten Batenburg | Drususlaan 157 | 2314 BZ Leiden
Telefoon 06-188 191 22 | info@calcuttarescue.nl | www.calcuttarescue.nl
ING Bank: NL87 INGB 0000 642340 | Kamer van Koophandel: 41131886
ANBI: 8160.94.032
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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
Acceptgiro verdwijnt: omdat acceptgirokaarten nauwelijks nog worden 
gebruikt, verdwijnen deze binnenkort. U kunt uw donaties rechtstreeks 
overmaken naar onderstaande bankrekening. 

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  2022
  BEGROOT 2022 REALISATIE 10-11-2022

Totaal inkomsten (donaties)  € 50.600 € 33.770

Totaal kosten € 4.000 € 2.831 

Netto inkomsten € 46.600 € 30.939

BESTEDINGEN

Bestedingen CR India  € 50.000  € 29.250

Bestedingen andere NGO’s  € 5.000  € 11.590

Vergoeding vrijwilligers India  € 1.000  € - 

Totaal bestedingen  € 56.000 € 40.840
Energie voor iedereen
Al enige tijd zijn er in Nederland mensen die nog maar nauwelijks 
hun eigen rekeningen kunnen betalen. De energieprijzen stijgen, de 
spaarpot is leeg en een steeds grotere groep mensen is aangewezen 
op de voedselbank. Nederland is rijk, maar ook hier zijn de verschil-
len tussen arm en rijk groot. Als organisatie beseffen we dat de pri-
oriteiten niet altijd liggen bij een donatie aan Calcutta Rescue. We 
merken dat de donaties dit jaar te-
ruglopen na een recordopbrengst 
in 2021 door de Corona-perikelen. 
Calcutta Rescue heeft in het af-
gelopen jaar tienduizenden voed-
selpakketten uitgedeeld, omdat 
de nood bij de allerarmsten in en 
rond Kolkata hoog was. 
In Nederland hebben we contact 
gezocht met de Indiase gemeen-
schap om samen te kijken naar 
de beste ondersteuning voor Cal-
cutta Rescue. Onlangs hadden 
we een kraampje bij een Ben-
gaals feest en mochten we uitleg 
geven over het werk van CR tij-
dens een van de Indiase festivals, 
Durga Puja en Diwali.
In deze nieuwsbrief veel aandacht voor het verbete-
ren van de omstandigheden in de sloppenwijken. Een inwoner zegt: 

“Dankzij Calcutta Rescue hebben we beter sanitair, zijn er gezond-
heidscontroles en houden we droge voeten doordat een zandpad van 
7.000 m2 is voorzien van een stevige laag cement”. Een mooie ontwik-
keling is ook het digitaliseren van alle patiëntenkaarten, waardoor ge-
gevens makkelijker worden opgeslagen. Ook hierover een artikel in 
deze nieuwsbrief. We zijn trots op onze werkers en vele vrijwilligers 
in Kolkata, dat ze dit allemaal voor elkaar krijgen, mede dank zij uw 
ondersteuning. We houden ons aanbevolen om, als u de energiesub-
sidie van € 190,00 van de overheid kunt missen, dit bedrag aan Cal-
cutta Rescue over te maken. Wij zorgen er voor dat dit bedrag wordt 
besteed aan de allerarmsten.
Hieronder vindt u de QR-code om direct via onze 
website te doneren. Rechtstreeks kan ook, op re-
keningnummer NL87 INGB 0000 642340
Hartelijk dank voor uw steun!

Jeroen van Basten Batenburg
Voorzitter Calcutta Rescue Nederland

Al 30 jaar zit Calcutta Rescue op een gemiddeld kostenniveau van circa 5%. Dit zijn 
voornamelijk de kosten van de nieuwsbrief. U kunt ons helpen de kosten te besparen door 
uw mailadres naar ons te sturen, zodat wij de nieuwsbrief digitaal aan u kunnen toesturen.  
Een mail naar info@calcuttarescue.nl met als onderwerp Ja, ik wil de nieuwsbrief 
digitaal, volstaat.

Gezondheidsvoorlichting 

Padman versterkt 
Outreach-team
Het Outreach-team van Calcutta Rescue heeft er een nieuw en 
bijzonder lid bij: Sobhan Mukherjee, in Kolkata beter bekend als 
Padman. Sobhan (26) is algemeen coördinator geworden van het 
team en daarnaast ‘beroemd’ in heel West-Bengalen vanwege zijn 
uitgebreide programma’s om vrouwen te leren gezonder om te 
gaan met hun menstruatie. 

Het Outreach-team is in april van 2022 opgericht om de inwoners van 
sloppenwijken voorlichting te geven over onderwerpen als gezinsplan-
ning, de gezondheid van moeder en kind en menstruatiehygiëne. Het 
vijfkoppige team was al actief in zes sloppenwijken met zo’n 5.000 in-
woners. Door de komst van Sobhan kunnen daar nog eens vier wijken 
met in totaal 4.000 inwoners aan worden toegevoegd. 
Sobhan: “Ik vind het geweldig dat ik onderdeel ben geworden van het 
team van Calcutta Rescue. De mensen hier hebben heel veel ervaring 
en daar kan ik veel van leren.” De bijnaam Padman komt overigens van 
de Engelse term voor maandverband, sanitary pad. 

Voorkomen 
Santanu, het hoofd van het Outreach-team: “Nu kunnen we meer 
mensen bereiken. Voordat we begonnen, hebben we onderzoek gedaan 
in de sloppenwijken. Daaruit bleek dat geen twee gebieden hetzelfde 
zijn en dat ze dus allemaal een eigen aanpak vereisen. Sobhan is een 
uitstekende aanvulling op ons team. Zijn expertise in bewustwordings-
programma’s is enorm.”
Dr Ghosh, hoofd van de medische afdeling van CR: “Via het Street Medi-
cine-programma helpen we mensen die medische zorg nodig hebben. 
Dat is prima, maar via Outreach proberen we mensen te laten zien hoe 
ze veelvoorkomende kwalen kunnen voorkomen. Als je bijvoorbeeld 
weet dat je van besmet water tyfus kunt krijgen, dan zul je extra oplet-
ten als je water wilt drinken. Voorkomen is beter dan genezen.” 

Hilariteit alom als Sobhan zijn betoog onderstreept met veelzeggende tekeningen

Het CBF(Centraal Bureau Fondsen
werving) toetst of goede doelen aan 
strenge kwaliteitseisen voldoen. Aan de 
678 Erkende Goede Doelen kun je gerust 
geven. Dan weet je zeker dat jouw donatie 
daadwerkelijk bijdraagt aan een betere 
wereld. Calcutta Rescue Nederland  heeft 
vanaf 1 november 2021 deze erkenning.
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Uniek project
Wormen gaan afval te lijf
Calcutta Rescue is bij de sloppenwijk 
Dakshineswar een project begonnen 
waarbij wormen plantaardig afval 
omzetten in compost. Het project is 
niet alleen bedoeld om het afvalpro-
bleem in de wijk te verminderen maar 
ook om werkgelegenheid te scheppen 
voor bewoners van deze wijk die door 
de pandemie hun werk zijn kwijtge-
raakt. Rumia, hoofd van de afdeling 
Speciale projecten van CR: “Sloppen-
wijken zijn doorgaans niet erg schoon. Er zijn smerige steegjes, dieren schar-
relen rond en overal ligt afval. Een systeem om vuilnis op te halen is er niet. Dit 
project moet in elk geval helpen dat laatste probleem op te lossen. We huren 
werkloze wijkbewoners in die onder andere afval verzamelen van lokale groen-
temarkten. Ook halen ze waterhyacinten uit nabijgelegen kanalen. Dit is een 
invasieve plant die we liever kwijt dan rijk zijn (zie ook https://nl.wikipedia.org/
wiki/Waterhyacint). Op dit moment komt veel troep terecht in het riool. Die 
raken daardoor verstopt, wat een omgeving creëert waar muggen zich heel 
goed in voelen.”
Het materiaal dat wordt verzameld, komt op een hoop terecht waar het enkele 
dagen kan rotten. Daarna wordt het in een composteerruimte gebracht waar 
de wormen hun werk mogen doen. Na zo’n 40 tot 45 dagen is het afval omge-
zet in compost. Het proefproject wordt gefinancierd door de Calcutta Electric 
Supply Corporation Limited (CESC). 

Een schonere buurt, werkgelegenheid en bruikbare compost, het nieuwe project in 
Dakshineswar slaat drie vliegen in een klap

Creatief talent
Dilip Mondal, afkomstig uit de sloppenwijk Dilerjung, was 
geen opvallend slimme scholier. Waar hij echter wel in ex-
celleerde was tekenen en schilderen. Zijn talent werd op-
gemerkt door de docenten van Calcutta Rescue en mede op 
hun voorspraak werd hij aangenomen op een opleiding tot 
tekenaar. De vice-voorzitter van de Governing Council van 
CR, Somir Chouduri, was zo onder de indruk van Dilips ca-
paciteiten, dat hij de kosten van de opleiding voor zijn reke-
ning nam. Nadat hij was geslaagd voor de opleiding, kon hij 
aan de slag als tekenaar-trainee, maar door de pandemie 
raakte hij werkloos. Ondanks deze flinke tegenvaller gaf hij 
niet op en intussen is hij alsnog aan het werk in een goed-
betaalde baan als tekenaar bij een IT-bedrijf in Hyderabad. 

Sloppenwijk op de schop

Voetpaden van cement 
De inwoners van de sloppenwijk Dakshineswar in Noord-Kolkata waren 
eraan gewend: zodra de eerste moessonregens vielen, veranderden 
de zandpaden tussen de hutten in glibberige moerassen. Dankzij een 
initiatief van Calcutta Rescue is dat sinds kort drastisch veranderd. 

Maar liefst 7.000 vierkante meter zandpad is voorzien van een stevige laag 
cement. En daarmee kunnen de inwoners van deze sloppenwijk nu ook tijdens 
de moesson met droge voeten van en naar hun onderkomen. Arina Bibi, in-
woner van de wijk: “Ik kan mijn geluk niet op. Ik woon hier nu al 14 jaar en heb 
nog nooit zoveel goede dingen tegelijk zien gebeuren. Dankzij Calcutta Rescue 
hebben we nu niet alleen die betonnen paden, maar ook schoon water, toiletten 
en gezondheidscontroles. Ik kan alleen maar zeggen dat ik me gezegend voel.”
Nu de wegen moessonbestendig zijn, wil Calcutta Rescue ook de ‘woningen’ 
verbeteren. Veel hutten bestaan uit niet meer dan plastic dat door bamboe-
stokken overeind wordt gehouden. Die houden het water van de moessons 
niet buiten en waaien makkelijk weg bij harde wind. Het is de bedoeling dat 
de onderkomens van 70 tot 100 huishoudens aangepakt worden.

Gifvrij
Omdat een recente controle van de waterkwaliteit aan het licht bracht dat het 
arseengehalte hoger is dan aanbevolen door de Wereldgezondheidsorgani-
satie, gaat CR ook een filter installeren dat het bronwater gifvrij moet maken. 
Volgens Jaydeep Chakraborty, CEO van CR Kolkata, stopt de hulp daar niet: “In 
de toekomst gaan we ook afvalverwijdering aanpakken. We streven ernaar 
om – samen met onze afdeling Street Medicine en het pre-schoolprogramma 

– meerdere dimensies van armoede in deze wijk aan te pakken. En van de 
lessen die we daaruit trekken willen we vervolgens ook andere sloppenwij-
ken in Kolkata laten profiteren.” 

CR aanwezig op Durga Puja 
In de eerste week van oktober vieren de inwoners van Kolkata en West Bengalen Durga Puja, 
het festival van de moedergodin, die op geheel eigen wijze het kwaad overwint. Op diverse 
plaatsen in Nederland vierden ook Indiers die in Nederland wonen, dit feest. Calcutta Rescue 
was uitgenodigd om bij de viering in Amstelveen met een kraam informatie te geven en 
handicrafts te verkopen. Het feest in Amstelveel werd georganiseerd door HoiChoi, een Ben-
gaalse vereniging die de Bengaalse cultuur onder de aandacht wil brengen in Nederland.  Er 
was een officiële puja, optreden van Indiase artiesten maar ook heerlijk Indiaas eten.  Ieder-
een kwam er in zijn mooiste kleren naar toe, inclusief de vier vrijwilligers die gedurende het 
weekend Calcutta Rescue vertegenwoordigden. We zien het als een mooi begin om connec-
tie te maken met de Bengaalse/Indiase gemeenschap in Nederland en hopen de band de 
komende jaren te verstevigen. 

Vrijwilligers Lilian Teunissen (l) en Annemieke Veldwiesch flankeren Ahishek Dasgupta, 
medeoprichter van HoiChoi Nederland.

Van papieren rompslomp naar opgeruimd(er) werken met de computer, in Tala Park Clinic is Calcutta Rescue 
ermee begonnen

Dankzij Calcutta Rescue kunnen de inwoners van Dakshineswar nu ook tijdens de 
moesson met droge voeten van en naar hun woning

CR goes digital
Volledige administratie wordt gedigitaliseerd
Calcutta Rescue is begonnen aan een monsterklus: het digitaliseren van de complete 
administratie.  Daarmee moet een einde komen aan de papieren rompslomp die op dit 
moment nog gebruikelijk is in zowel de klinieken als de scholen. 

Siddiq, medewerker van de Tala Park Clinic en lid van het IT-team, licht toe: “Onze bestaande 
werkwijze is nogal omslachtig. Een patiënt die zich bij ons meldt wordt eerst ingeschreven. 
Dat gebeurt op een kaart met daarop onder andere naam, leeftijd en symptomen. Die kaart 
gaat vervolgens naar de arts, die de patiënt onderzoekt en eventueel medicijnen voorschrijft. 
Vervolgens gaat de kaart naar de medicijntafel, waar de medicijnen worden klaargemaakt. 
Aansluitend gaan kaart en medicijnen naar de distributietafel, waar de patiënt zijn medica-
tie krijgt uitgereikt. De kaart wordt vervolgens gearchiveerd.” 

Veiliger opgeslagen
Met het automatiseren van het hele proces wil Calcutta Rescue niet alleen sneller werken en 
veel ruimte besparen, maar ook de kans op het kwijtraken van informatie veel kleiner maken. 
Siddiq: “Dankzij de computer kunnen we de gegevens van een patiënt makkelijker terug-
vinden, wat ook de doorstroom in de kliniek zal verbeteren. Ook zijn de data veiliger. Op dit 
moment hebben we een flink aantal dossierkasten staan, waarin de kaarten met patiëntin-
formatie zijn opgeslagen. Dat systeem gaat terug tot het prille begin van onze organisatie, 
40 jaar geleden. Stel je voor dat er brand komt of een overstroming… Door alle data digitaal 
op te slaan, kun je eenvoudig back-ups maken wat de continuïteit garandeert.”
Het digitaliseren van de patiëntadministratie is in september begonnen, in de Tala Park Clinic. 
Als het systeem eenmaal draait, komen ook de andere klinieken aan de beurt, evenals de 
twee scholen. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Waterhyacint
https://nl.wikipedia.org/wiki/Waterhyacint

