
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

CEO Jaydeep Chakraborty
Dankuwel!
“Net als iedereen zullen wij blij zijn als 2021 achter de rug is. Het is 
een jaar om snel te vergeten. Desondanks kende 2021 voor ons in 
Kolkata ook een positieve kant. En dat bent u. De vloed aan steun, 

geld en berichten tijdens en 
na de inktzwarte tweede  
corona-golf was ongekend 
en heeft ons in staat gesteld 
om duizenden mensen te 
helpen op allerlei manieren. 
Namens alle medewerkers, 
de Governing Council en alle 
leerlingen en patiënten van  
Calcutta Rescue: heel harte-
lijk dank voor uw gulle steun 
in deze crisis. Wij wensen u 
en de uwen een heel geluk-
kig kerstfeest!”
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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  2021
  BEGROOT 2021 REALISATIE TOT 09-11-2021

Totaal inkomsten (donaties)  € 54.000 € 73.140

Totaal kosten € 4.000 € 2.337 

Netto inkomsten € 50.000 € 70.803

BESTEDINGEN

Bestedingen CR India  € 54.000  € 69.575

Bestedingen andere NGO’s  € 5.000  € -

Vergoeding vrijwilligers India  € 1.000  € - 

Totaal bestedingen  € 60.000 € 69.575

Vaccineren én voeden
De Covid-crisis hakt er behoorlijk in bij patiënten, schoolkinderen en 
medewerkers van Calcutta Rescue. Regelmatig krijg ik de vraag hoe 
mensen in India omgaan met dit besmettelijke virus. Steden als Kol-
kata zijn dichtbevolkt, waardoor het virus zich snel kan verspreiden. 
Medewerkers zijn druk doende om zoveel mogelijk volwassenen en 
kinderen te vaccineren, want dat lijkt de enige uitweg. Maar het co-
rona-virus is niet het enige probleem. Ook pneumokokken- en griep-
virussen steken de kop op en het is zaak de kwetsbaarste groepen 
ook hiertegen te vaccineren. Het afgelopen jaar hebben u en andere 
donateurs meer dan 30.000 euro gedoneerd ter bestrijding van 
de Covid-pandemie in Kolkata. Namens de allerarmsten in de Indi-
ase miljoenenstad: dankuwel!. Hoewel vaccinaties tegen de diverse  
virussen van levensbelang zijn, heb je niets aan een prik als je omkomt 
van de honger. De Indiase Citibank kwam om die reden over de brug 
met 50.000 voedselpakketten, waarmee 50.000 huishoudens gevoed 
konden worden. Deze noodhulp is door Calcutta Rescue gedistribu-
eerd. Goed nieuws: vanaf 1 november zijn we officieel gecertificeerd 
door het Centraal Buro Fondsenwerving (CBF). U leest er elders in deze 
nieuwsbrief meer over.  
Uw bijdrage blijft van harte welkom.  
Via de onderstaande QR-code kunt u via 
onze website doneren. Rechtstreeks kan 
ook, op rekeningnummer  
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 ongeveer 5 procent.  
Dit zijn voornamelijk de kosten van de nieuwsbrief. U kunt ons helpen kosten te besparen 
door ermee in te stemmen dat we u de nieuwsbrief digitaal sturen. Een mail naar  
info@calcuttarescue.nl met als onderwerp Ja, ik wil de nieuwsbrief digitaal, volstaat.

Dank zij uw extra giften i.v.m. Corona zijn de inkomsten aanzienlijk hoger dan de 
begroting. Extra geld is dan ook overgemaakt aan Calcutta Rescue in India.
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Belastingvrije import
Middenin de corona-crisis kreeg 
Calcutta Rescue een aanbod van 
Direct Aid in de VS. Of er belang-
stelling was voor medische ap-
paratuur en medicijnen ter 
waarde van 30 Lakh, een kleine 
36.000 euro. Uiteraard maakte 
CR graag van het aanbod ge-
bruik, maar de keerzijde zou 
zijn dat er zowel belasting als in-
voerheffing zou moeten worden 
betaald. Na onderhandelingen 
met de overheid kreeg Calcutta 
Rescue als eerste NGO onthef-
fing van beide. En dat niet alleen 
voor deze zending, maar voor 
alle volgende, mits de juiste 
procedure is gevolgd. Naar aan-
leiding hiervan werkt Dr. Ghosh 
(foto) aan een lijst met medicijnen waaraan behoefte is, die naar alle 
support-groepen zal worden verstuurd. 



Sportief toptalent Sourav
“Mijn hart ligt bij karate”
Sourav Singh werd al op jonge leeftijd leerling bij Calcutta Rescue en daar is 
hij nog altijd dankbaar voor. “Dankzij de onderwijzers die me onder hun hoede 
namen, heb ik me kunnen ontwikkelen tot wie ik nu ben.”

Sourav Singh was 4 toen zijn grootvader hem, zijn vader en moeder en twee zussen 
vanuit Bihar meenam naar Kolkata. Het gezin vestigde zich in de sloppenwijk waar 
ook de No 10 school van Calcutta Rescue ligt. Al snel schreef zijn opa hem in bij de 
school van CR. “Hij wilde dat ik goede toekomstkansen kreeg. Nou, dat is gelukt,” 
zegt de jongen lachend. Sourav is een van de beste leerlingen die Calcutta Rescue 
ooit heeft gehad. Niet alleen leren gaat hem goed af, hij speelt ook gitaar en is een 
heel goede zanger. Maar waar zijn passie echt ligt is bij karate. “Daar ben ik hele-
maal weg van,” zegt hij. “Ik kan het uren doen. Ik heb al drie gouden, twee zilveren 
en drie bronzen medailles gewonnen bij diverse kampioenschappen. En begin dit 
jaar heb ik mijn eerste zwarte band gekregen, op het beginners niveau.” Sourav 
volgt inmiddels een opleiding Plantkunde. Ananya Chatterjee, hoofd Onderwijs 
van Calcutta Rescue: “Sourav geeft zich altijd voor de volle honderd procent. Mede 
daarom kreeg hij in 2020 de Telegraph-beurs.” Hoe serieus hij ook is met studeren, 
bij karate ligt zijn hart echt. “Ik hoop India te mogen vertegenwoordigen bij de 
Commonwealth Games en daarmee een voorbeeld te zijn voor andere jongeren.”

Uitbreiding Street medicine
Derde ambulance op komst
Het Street medicine-project is een van de succesverhalen van Calcutta 
Rescue. Logisch dus dat het project binnenkort wordt uitgebreid.
 
Dankzij gelden van de Amerikaanse support-groep kan Calcutta Rescue bin-
nenkort een derde mobiele kliniek inzetten in de sloppenwijken van Kolkata. 
Het nieuwe voertuig zal vooral worden ingezet om voorlichting te geven en 
zo een blijvende gedragsverandering teweeg te brengen. Een belangrijke 
rol is daarbij weggelegd voor vrouwen. Men hoopt dat door hen inzicht te 
geven in zaken als hygiëne, de kennis zich als een olievlek door de gemeen-
schap zal verspreiden. De kosten voor het in bedrijf houden van de derde 
mobiele kliniek worden gedragen door de Azim Premji Foundation, een In-
diase stichting die in 2000 werd opgericht door de gelijknamige zakenman. 

Calcutta Rescue coördineert distributie

Voedselhulp voor armsten
Door de corona-pandemie zijn heel veel mensen hun baan(tje) kwijtgeraakt. 
En omdat er geen of amper uitkeringen zijn konden ze al snel geen eten meer 
kopen. 

Geraakt door dit leed, startte de Citibank een programma om door heel India voed-
sel te distribueren naar de mensen die het hardst geraakt waren door de crisis. 
In Kolkata klopte Citibank aan bij Calcutta Rescue om de distributie voor haar re-
kening te nemen. Over een periode van zes maanden moeten 50.000 huishou-

dens – tezamen 250.000 mensen – twee 
keer 30 kilo voedsel ontvangen. Het is 
een enorme klus en daarom heeft CR sa-
menwerking gezocht met Jungle Crows, 
eveneens een organisatie in Kolkata die 
zich inzet voor kinderen. Om in kaart te 
brengen wie voor de hulp in aanmerking 
komen zijn er 30 leerlingen opgeleid en 
met vragenlijsten de wijken in gestuurd. 

Eindelijk Erkenning
Het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) controleert of organisaties die claimen te werken 
voor een goed doel, ook daadwerkelijk doen wat ze zeggen. Als dat wordt vastgesteld krijgt 
zo’n organisatie een zogeheten Erkenning. Calcutta Rescue heeft het lang zonder die Er-
kenning gedaan, simpelweg omdat we de kosten voor de aanvraag te hoog vonden. Maar 
nu het CBF lagere tarieven hanteert voor kleinere organisaties, hebben we alsnog een aan-
vraag gedaan én Erkenning gekregen. Kort gezegd betekent dit dat Calcutta Rescue daad-
werkelijk bijdraagt aan een betere wereld, zorgvuldig omgaat met elke euro, verantwoor-
ding aflegt en zich onafhankelijk laat controleren.

Meisjes worden voorgelicht over het belang van HPV-vaccinatie.

Leerlingen van CR brengen in kaart wie in aanmerking komt voor de voedselhulp.  
Aansluitend worden de pakketten bezorgd met de ambulances van Street Medicine.

Preventie bij Calcutta Rescue
Ook pneumokokken en hpv bestreden
In deze tijd waarin de corona-pandemie wereldwijd duizenden slachtoffers 
maakt, zou je bijna vergeten dat er ook nog andere bedreigende virussen 
rondgaan. 

Een daarvan is het pneumokokken-virus dat volgens cijfers van Unicef elke 39 
seconden ergens ter wereld een kind het leven kost. Een andere is het Humaan 
Papillomavirus (HPV) dat baarmoederhalskanker kan veroorzaken. Voor Calcutta 
Rescue reden om een vaccinatieprogramma te starten voor de leerlingen van 
de verschillende scholen. De vaccins zijn bepaald niet goedkoop, maar CR is het 
programma desondanks gestart om de kansen op een gezond en succesvol be-
staan voor haar leerlingen zo groot mogelijk te maken.Moeder en kind ernstig verzwakt

Voeding en supplementen 
redden
 
Mustari was net 17 toen ze beviel van alweer haar tweede kind. Met zowel haar als haar 
jongste kind ging het niet goed...

Mustari klopte in januari aan bij de Tala Park kliniek van Calcutta 
Rescue. Amper 17 jaar oud, had ze twee maanden eerder het leven 
geschonken aan alweer haar tweede kind, Azan. Door een gebrek 
aan voedzaam voedsel was ze ernstig verzwakt. Ook met Azan ging 
het niet goed. Het jochie was te vroeg ter wereld gekomen, met een 
geboortegewicht van net iets meer dan een kilo, en ook hij moest 
nodig aansterken. Sheila, hoofd van de afdeling Moeder en kind van 
Calcutta Rescue: “We zijn onmiddellijk begonnen met een voedings-
programma voor Mustari en en ondersteuning met vitamines en 
supplementen voor Azan.” De hulp sloeg aan want na zes maanden 
voelde Mustari zich veel beter en woog Azan drie kilo. In de tussen-
tijd heeft Mustari ook advies gekregen over onder andere anti-con-
ceptie. Ze was vrijwel onwetend op dat gebied, niet verwonderlijk 
voor een meisje dat op 14-jarige leeftijd van huis wegliep om te ont-
komen aan de mishandelingen van haar aan drank verslaafde vader. 


