
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

V E R S C H I J N T  2  X  P E R  JA A R  |  JA A R G A N G  3 0  |  J U N I  2 0 2 2

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 2021

Totaal inkomsten (donaties)  € 54.000 € 106.887

Totaal kosten € 4.000 € 4.023 

Netto inkomsten € 50.000 € 102.864

BESTEDINGEN

Bestedingen CR India  € 54.000  € 89.825

Bestedingen andere NGO’s  € 5.000  € 5.000

Vergoeding vrijwilligers India  € 1.000  € - 

Totaal bestedingen  € 60.000 € 94.825

  BEGROTING 2022 REALISATIE TOT 8-5-2022

Totaal inkomsten (donaties)  € 50.600 € 12.249

Uw donatie maakt het verschil…
Ondanks de huidige crisis in Europa bent u blijven geven aan goede 
doelen en ook CR Nederland heeft veel meer geld ontvangen dan 
voorgaande jaren. Het leed van de allerarmsten, veroorzaakt door de  
Coronacrisis, sprak velen van u aan en door uw steun hebben we in 
2021 maar liefst € 95.000 euro kunnen overmaken voor de diverse 
projecten in Kolkata. Veel geld is besteed aan noodhulp, maar er was 
ook geld nodig om de lopende projecten te ondersteunen. In deze 
nieuwsbrief en op onze website (www.calcuttarescue.nl) leest u 
meer over onze laatste activiteiten tijdens deze Coronacrisis. Als ik 
aan donateurs vraag waarom ze kiezen voor een donatie aan Calcutta 
Rescue, dan is vaak het antwoord, dat ze zeker weten dat het geld goed  
terechtkomt en dat alle bestuursleden en vrijwilligers een directe re-
latie hebben met de projecten en de mensen die zich voor CR inzet-
ten. Met onze ervaring van bijna 40 jaar, weten we de juiste wegen 
te bewandelen om, ook samen met de lokale overheid, de juiste me-
dische zorg en onderwijs laagdrempelig te geven. Iedere dag zijn er 
zo’n 150 Indiase medewerkers bezig op te komen voor de gezondheid 
van veelal mensen die onder de zwaarste omstandigheden op straat
moeten leven en voor wie ziekenhuisdeuren niet automatisch open 
gaan. Juist voor hen doen we het! Gelukkig komen er ook steeds meer 
donaties uit India zelf, zodat Calcutta Rescue steeds minder afhan-
kelijk wordt van buitenlandse supportgroepen en fondsen. Uw bij-
drage blijft vanzelfsprekend van harte welkom. Middels 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. We verwachten in 2022 dit lage 
kostenniveau aan te kunnen houden. 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.

Eindelijk weer:

Internationaal overleg 
Calcutta Rescue
Voor het eerst in bijna drie jaar kwamen de supportgroepen en 
de Indiase staf van Calcutta Rescue bijeen. In het Zwitserse Zürich 
werd iedereen hartelijk ontvangen.

Elk jaar komen de Indiase staf van Calcutta Rescue en de support
groepen samen om de stand van zaken door te spreken en plannen
te maken voor de (nabije) toekomst. Elk jaar tot de covid-pandemie
begin 2020 roet in het eten gooide. Twee jaar lang kon er alleen online
worden overlegd. Maar nu de epidemie vooralsnog op haar retour lijkt,
was er begin juni eindelijk weer ge-
legenheid elkaar in levende lijve te
ontmoeten. Plaats van handeling dit
maal: Zürich, thuishaven van de zeer
actieve Zwitserse support groep. Op
het laatste moment moest bestuurs-
lid Henk Loos afzeggen: hij bleek op 
de valreep besmet te zijn met covid. 
Zijn dochter Jasmijn, Esther Sulkers 
en Lilian Teunissen reisden wel af.

Professionalisering
Lilian maakte dit verslag: “Het was een heel warm weerzien. Na een 
barbecue op vrijdagavond, waarin we elkaar op een informele manier 
konden ontmoeten, begon de vergadering op zaterdagochtend. Er 
waren dit keer ook veel Indiase deelnemers. Niet alleen leden van 
de staf uit Kolkata, maar ook leden van de Governing Council en een 
groep uit Engeland. Een aantal deelnemers volgde de vergaderingen 
online. Onder hen ook dr. Jack! Een van de onderwerpen die aan bod 
kwamen was uiteraard het uitbreken van de pandemie, waardoor alle 
vrijwilligers per direct India moesten verlaten. Terwijl de westerse 
wereld allang in de eerste golf zat, moest de ellende in India nog be-
ginnen. Mede daardoor kon Calcutta Rescue in Kolkata profiteren van 
de kennis die in ons deel van de wereld al was opgedaan. In nauwe, 
online samenwerking met een groep Britse artsen werd een plan van 
aanpak opgesteld, om de mensen in Kolkata zo veilig mogelijk door de 
pandemie te loodsen. Scholen en klinieken werden gesloten. In plaats 
daarvan werd een online lesprogramma gestart en werd noodzakelijke 
medicatie langs gebracht in de sloppenwijken. De afgelopen jaren is 
het team in Kolkata steeds professioneler geworden, wat ook bleek uit 
het niveau van de presentaties die werden gegeven. Al met al was het
voor ons een zeer inspirerend weekend, dat nog eens heeft bevestigd 
hoezeer het werk van Calcutta Rescue nodig is.”



Studenten doen onderzoek
Meer kans op gezonde toekomst

Drie Groningse studenten geneeskunde reisden begin mei naar Kolkata 
om onderzoek te doen naar de voedingsgewoonten van (aanstaande) moe-
ders in de sloppenwijken.

De eerste duizend dagen 
van een baby, gerekend 
vanaf de start van de 
zwangerschap, zijn bepa-
lend voor het verdere leven 
van het kind. Tekorten in 
eerste jaren werken levens-
lang door. Mede om die 
reden is Calcutta Rescue 
een programma gestart 
om (aanstaande) moeders 
en hun kinderen tot de leeftijd van twee jaar regelmatig te controleren 
en te helpen. De gegevens worden ingevoerd in een database. Bestuurslid 
Esther Sulkers: “Die database is een bron van informatie, maar wat er niet 
in zit is data over wat de vrouwen die worden gevolgd precies eten. En dat 
is wel belangrijk als je wil nagaan of men de juiste voedingsstoffen in vol-
doende mate binnenkrijgt.”

Voldoende voedingsstoffen?
Daarom hebben drie Nederlandse studenten geneeskunde een bachelor-
project opgezet waarvoor ze in mei zijn afgereisd naar Kolkata. Nadat ze 
eerst in Nederland het nodige voorwerk hadden gedaan, zijn ze bij Calcutta 
Rescue aan de slag gegaan met een proef, waarin ze tien zwangere vrouwen 
uit de sloppenwijken  geïnterviewd hebben over het voedsel dat ze eten. 
Hiervoor hebben ze een gestandaardiseerd meetinstrument gebruikt, de 
The Minimum Dietary Diversity for Women (MDD-W). Esther: “De Wereld-
gezondheidsorganisatie, WHO, heeft richtlijnen die aangeven welke voe-
dingsstoffen een zwangere of zogende vrouw minimaal moet binnenkrij-
gen om de gezondheid van haar en haar kind te waarborgen. De studentes 
hebben de MDD-W aangepast aan wat er veelal in India wordt gegeten. Op 
basis daarvan hebben ze systematisch in kaart gebracht wat de tien vrou-
wen al dan niet aten. En vooral ook: hoe komt het dat ze  niet altijd aten 
wat er werd geadviseerd? Soms bleek dat een kwestie van onbegrip te zijn, 
vaak ook een kwestie van te weinig geld. Door dit te achterhalen, kun je 
veel gerichter actie ondernemen zodat de richtlijnen wel worden gevolgd. 
De meisjes hebben ook een onderwijsmateriaal gemaakt, waarmee hun 
systeem eenvoudig is te leren aan hulpverleners.” Ze hebben tevens in-
formatiekaartjes gemaakt, die de vrouwen mee naar huis kunnen nemen. 

De scholen zijn weer open!
Na bijna twee jaar gesloten te zijn geweest, mochten de scholen in West-Benga-
len half februari eindelijk weer open. De aankondiging volgde nadat duidelijk werd 
dat de Omicron-variant geen grote bedreiging vormde voor de volksgezondheid 
en de gezondheidsdiensten niet zou overbelasten. Het nieuws werd met vreugde 
begroet door scholieren en medewerkers van de twee scholen van Calcutta Rescue, 
nadat ze zo lang op afstandsonderwijs waren aangewezen. Beide scholen zijn her-
opend. De leerlingen kregen in eerste instantie drie keer per week, op afwisselende 
dagen, les om zo de groepen kleiner te houden en het risico op besmetting met 
Covid-19 zo klein mogelijk te maken. Handen wassen en mondkapjes zijn nog wel 
verplicht. De leerlingen waren opgetogen, dat ze weer fysiek les krijgen op school, 
hun vrienden kunnen ontmoeten, samen kunnen eten en studeren. 
Aanvankelijk gingen de teams van Education on Wheels er nog uit om kleuters in 
de sloppenwijken te onderwijzen, maar vanaf midden maart kon ook deze groep 
gewoon weer naar school. 

Geen uitval
Terwijl scholen in heel India tijdens de pandemie geconfronteerd werden met leer-
lingen die stopten met school, was de uitval bij CR in de afgelopen twee jaar nihil. 
De voornaamste reden: de 650 studenten kregen online les. Dit was een enorme 
uitdaging, maar dankzij donaties kon Calcutta Rescue smartphones kopen, zodat 
alle kinderen toegang hadden tot internet. Het onderwijzend team heeft alles 
uit de kast gehaald om zich het geven van onderwijs op afstand eigen te maken.

Op de foto vlnr: Anita Das, Xu-An Meijers, Sterre Meijerink, Shubhra Banerjee en  
Renée Kuntz, in de Tala Park kliniek

Complimenten voor Calcutta Rescue
Het goede werk van Calcutta Rescue 
valt met enige regelmaat ook op 
in Kolkata zelf. In een artikel op My 
Kolkata, de website van de Kolkata 
Telegraph, besteedde journaliste 
Ramona Sen uitgebreid aandacht 
aan de hulp die straatverkoper Gour 
Das kreeg. 

Das is een van de talloze armen in 
de stad die het heel zwaar te verdu-
ren kregen door de lockdowns die 
de miljoenenstad troffen in 2020 en 
2021. Van het ene moment op het 
andere raakte de verkoper van pey-
anji zijn inkomen kwijt doordat er 
niemand meer kwam om zijn waar 
af te nemen. Aanvankelijk hield de 
nu 70-jarige zich in leven met giften 
van buurtbewoners. Maar toen hij in 
de tweede lockdown een nagel brak en de wond 
infecteerde, kon hij door de pijn helemaal nergens meer naartoe. Gelukkig kreeg 
rond die tijd Calcutta Rescue de vraag of men iets voor hem kon betekenen. Een 
team van Street Medicine zocht hem op en bracht hem naar een kliniek. Daar 
werden zijn wonden behandeld en werd er ook een programma gestart om hem 
te behandelen voor de depressieve klachten die hij door alle ellende had ontwik-
keld. Inmiddels hoeft hij nog maar een keer per week te worden behandeld. Ook 
krijgt hij nog regelmatig voedsel, zodat zijn gezondheid op peil blijft. 
Het stuk op de site leverde Calcutta Rescue de nodige complimenten op: 

“Geweldig”, “prima werk” en “wat een inspiratie”, waren enkele van de reacties. 
Wie zelf het hele artikel wil lezen, het is hier te vinden: https://ap.lc/tFKW9

Hoofd onderwijs van Calcutta Rescue, Ananya Chatterjee: “Niet 
een van onze leerlingen is uitgevallen. Sterker nog, in klas 10 en 
12 scoorden ze uitstekende resultaten. Zeven studenten kregen 
zelfs The Telegraph School Awards-beurs voor geweldige pres-
taties in de academische wereld”.

Nieuwe school, nieuwe pc’s?
Als alles meezit opent Patshaala, het nieuwe schoolgebouw van Calcutta Rescue, begin vol-
gend jaar zijn deuren. Het pand, dat niet ver van de huidige School No. 10 ligt, wordt op dit 
moment grondig verbouwd zodat het geschikt wordt voor onderwijs. In Patshaala zal CR  
gebruik maken van ‘blended learning’, hybride leren. Daarbij wordt niet alleen klassikaal les-
gegeven, maar ook digitaal. Op die manier kunnen leerlingen ook thuis lessen volgen, onder 
andere via video en audio. Met dit afstandsonderwijs is veel ervaring opgedaan tijdens de co-
vid-pandemie en de resultaten waren overwegend heel positief. Punt is wel dat deze manier 
van lesgeven moderne apparatuur vereist, met bijbehorende software en data-abonne-
menten. De huidige computers van de scholen zijn zwaar verouderd – sommige zijn 19 (!) 
jaar oud – en Calcutta Rescue is dan ook op zoek naar fondsen om deze pc’s te vervangen. 
De Engelse support groep is een online actie gestart waarover u op deze pagina meer leest:  
https://www.justgiving.com/campaign/CalcuttaRescueBrighterFutures

‘Chitpur’ opgeheven
Na 28 jaar heeft de lepra-kliniek van Calcutta Rescue bij Chitpur zijn deuren gesloten.
De huur van de grond was dusdanig geworden dat het niet meer zinvol was voor onze
NGO om het gebouw van golfplaten en zeildoek open te houden. De afgelegen locatie
aan de oever van de Ganges was destijds gekozen vanwege de vooroordelen over lepra.
Arabinda, assistent projectmedewerker van de kliniek: “Lepra is een besmettelijke ziekte 
is. Patiënten werden uitgestoten, velen raakten 
hun baan kwijt en soms zelfs familie en vrien-
den. Gelukkig is dat stigma tegenwoordig gro-
tendeels verdwenen.” De vijf à zes overgebleven 
patiënten van Chitpur worden nu behandeld in 
de Nimtala kliniek. Deze instelling is gespecia-
liseerd in wondverzorging, wat ook voor lepra-
patiënten essentieel is.


