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 " Vaak lijkt ons werk te onbeduidend om een verschil te maken. 
Maar in deze afgelegen gebieden zijn het juist de kleine dingen die er toe doen." 

  Dr. George Joseph, Chief Functionary CSA Trust 
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Inleiding  
 
De stichting Support CSA Trust is op 5 februari 2008 in Ermelo (NL) opgericht om CSA 
Trust (Center for Social Action Trust) in Zuid-India te ondersteunen. In dit beleidsplan 
zal gesproken worden over Support CSA Trust, alsmede over ‘de stichting’. In beide 
gevallen gaat het om dezelfde organisatie. 
 
De stichting CSA Trust is een NGO (Non Goverment Organization), werkzaam in de  
provincie Andhra Pradesh van Zuid-India. CSA Trust houdt kantoor in Bangelore.  
De stichting werkt als zelfstandig NGO onder de allerarmste, kasteloze Indiase 
bevolking.  
CSA Trust werkt via het zogenaamde ‘grass root initiative’, dat wil zeggen dat zij 
lokaal kleine projecten ondersteunt om van onderaf de samenleving te veranderen. 
Dit doet zij onder meer via “preschools” die een aanmoediging vormen voor ouders 
om hun kind naar school te sturen, door verstrekking van schooluniformen en een 
dagelijkse maaltijd aan deze kinderen te geven.  
CSA Trust geeft ook ondersteuning en begeleiding aan kinderen bij het “leren om te 
leren” via huiswerkcentra in kleine dorpen. Daarnaast ondersteund ze vrouwen door 
middel van microkredieten en door het vormen van overleggroepen om de (veelal 
alleenstaande) vrouwen te leren hoe zich te kunnen handhaven in de Indiase 
maatschappij. 
 
Support CSA Trust werft fondsen die kleinschalig worden geworven via een regionaal 
netwerk van donateurs, plaatselijke kerken, bedrijven, charitatieve instellingen en 
verenigingen en via de aanwezigheid bij allerlei activiteiten. Support CSA Trust heeft 
niet de ambitie om een grote landelijke stichting te worden. De prioriteit ligt bij het 
in stand houden en blijvend stimuleren van de geselecteerde projecten. Pas als er 
zekerheid is dat de ondersteunde projecten voldoen aan de verwachtingen kan er 
gekeken worden naar het eventueel steunen van andere projecten van CSA Trust. 
 
 
Zo heeft Support CSA Trust dan ook als doelstelling: 
 
Het ondersteunen van een aantal speciaal geselecteerde projecten van CSA Trust 
door middel van het ingezamelde geld.  
 
Daarnaast is de stichting actief om via de haar ter beschikking staande middelen 
(presentaties met PowerPoint, foto’s, publicaties, lezingen, voorlichting bij scholen, 
verenigingen, kerken en voor potentiële donateurs, via internet, sociale media etc.) 
bewustzijn te creëren en te versterken met betrekking tot de situatie onder de 
allerarmsten in Zuid-India.  
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Missie & Visie 
 
Missie: 
 
Support CSA Trust wil bewustwording creëren bij de doelgroep door de massale 
ongeschooldheid van de allerarmste kasteloze kinderen in de Zuid-Indiase provincie 
Andhra Pradesh onder de aandacht te brengen. Support CSA Trust handelt vanuit 
een humaan altruïstische overweging en stelt dit ook als vereiste aan haar 
bestuursleden, vrijwilligers en medewerkers. De bewustwording moet gepaard gaan 
met een actieve bereidheid om de situatie van deze kinderen structureel te willen 
verbeteren. 
 
 
Visie: 
 
Support CSA Trust is van mening dat kinderen de toekomst van de maatschappij in 
hun land zijn. De allerarmste kasteloze kinderen in Andhra Pradesh kunnen door 
het verkrijgen van educatie de economische omstandigheden van hun familie 
verbeteren en daarbij hoop op een betere toekomst brengen, ook voor hun land! 
Support CSA Trust vindt dat het haar morele verplichting is om als westerse stichting 
mensen hiervan bewust te maken en zo structureel bij te dragen aan een 
veranderingsproces.  
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Doelstelling 
 
Support CSA Trust stelt zich ten doel om daar waar mogelijk is het werk van  
Centre for Social Action Trust in Bangalore, Zuid-India te ondersteunen.  
 
Het bestuur/ de directie en de medewerkers van CSA Trust zetten zich maximaal in om 
de leefomstandigheden van de allerarmsten in en rondom Palamaner te verbeteren. Zij 
kennen de situatie ter plaatse en weten met geringe middelen heel veel tot stand te 
brengen. Waar het hen aan ontbreekt zijn voldoende financiële middelen. 
Support CSA Trust wil hen vanuit Nederland financieel ondersteunen. 
 
Support CSA Trust wil de werkers van CSA Trust in Zuid-India niet alleen financieel 
ondersteunen maar ook meeleven en betrokken zijn bij hun werk dat zij vaak in 
moeilijke omstandigheden verrichten. Daar waar dat gewenst is wil Support CSA Trust 
meedenken in probleemsituaties die zij tegen komen, kennis delen en eventueel 
adviseren. 
 
Support CSA Trust wil in Nederland en met name in de regio NW Veluwe informatie 
delen met individuen en groepen m.b.t. de leefomstandigheden van de allerarmsten 
kasteloze kinderen in Andhra Pradesh. Zij richt zich daarbij vooral op scholen, kerken en 
verenigingen.  
Het doel is om mensen bewust te laten worden van de tegenstellingen tussen onze 
welvaart en de arme en kasteloze plattelandsbevolking in Zuid-India die vrijwel niets 
heeft. 
 
Afgelopen vijf jaar werden met hulp van Support CSA Trust diverse projecten 
gefinancierd.  
 
1. Er werden vijf scholen gebouwd. 
 
2.  Samen met SMUDN (St. Mensen Uit De Nood) worden nu 17 scholen 
 geëxploiteerd en krijgen bijna 1000 kinderen, schooljaar 2013-2014,  
             onderwijs en huiswerkbegeleiding. 
 
3.  Er werd een nieuwe schoolbus en goede fysio-apparaten voor de Kinder Care 
              Special School (KCSS) in Palamaner gekocht.  
 
4.  Er werd microkrediet verstrekt (€ 3000) aan zestig families om woningen af te 
 bouwen. 
 
5.  Diverse andere activiteiten;  
 * Aanschaf van spel- /leermateriaal voor de KCSS 
 * Het verblijf en de verzorging van een aantal gehandicapte kinderen in een 
                “internaat” in Palamaner. 
 * Nieuwe kleding gemaakt en uitgedeeld aan 100 kinderen. 
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Support CSA Trust wil de doelstelling voor 2014- 2019 laten aansluiten bij de 
doelstelling van CSA Trust. De stichting wil zich niet richten op verdere uitbreiding van 
scholen en leerlingen, maar meer gaan richten op het in stand houden van de huidige 
scholen, het verbeteren van onderwijs en de begeleiding van leerlingen en 
leerkrachten. 
 
Sinds enkele jaren steunt Support CSA Trust een aantal excellente leerlingen en bieden 
hen de mogelijkheid om een vervolgstudie te volgen. De verwachting is dat deze groep 
zal groeien. In 2013 betrof het 27 leerlingen.  
 
CSA Trust is in samenwerking met SMUDN in 2013 gestart met een vijfjarenproject om 
microkrediet te verstrekken aan 400 families om huizen te gaan bouwen.  
In totaal is hier € 80.000 voor nodig. Wij willen ons inzetten om daar een substantiële 
bijdrage aan te leveren. 
 
Meerdere bestuursleden van Support CSA Trust zijn afgelopen jaren enige weken  
te gast geweest in de KCSS in Palamaner. We hebben daar zelf geconstateerd dat 
gehandicapte kinderen, die naar Indiase maatstaven niet bestaan, als volwaardig 
medemens worden opgevangen en voeding, kleding, medische behandeling en 
scholing krijgen.  
 
Op specifieke verzoeken van CSA Trust willen we daar de komende jaren waar mogelijk 
ondersteuning bieden. 
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Bestuur 
 
Het bestuur van Stichting Support CSA Trust bestaat uit: 
 
Mevr. A.N. Tuinema- Verwoerd,    voorzitter 
 
Dhr. L Jonker,     secretaris 
 
Mevr. L.H. Oosterloo,     penningmeester 
 
Dhr. A. Wanders,     algemeen lid 
 
Dhr. P.J. Tuinema,     adviseur 
 
 
De voornaamste taken van het bestuur zijn: 
 
1. Voldoende financiële middelen genereren om de lopende en nieuwe   
 activiteiten in India voortgang te laten vinden. Dit gebeurt door het werven    
 en behouden van donateurs en sponsoren.  
 
2.. Opbouwen en onderhouden van een goed netwerk en daarbij gebruik maken 
  van persoonlijke contacten en van social media.  
 
3. Een goede communicatie met onze partner in Zuid-India is van essentieel   
              belang evenals met andere organisaties, o.a. SMUDN, Stichting Goede Doelen,  
              Partin, Overlegorgaan Ontwikkelingssamenwerking Ermelo (O.O.E.) en onze  
              achterban. 
 
4. Het organiseren van informatiebijeenkomsten. 
 
5. Naamsbekendheid door publicaties vergroten. 
 
6. Verzorgen van lezingen en het geven van voorlichting op scholen, verenigingen  
              en in kerken.  
 
7. Het zorg dragen voor een correcte verantwoording van de ter beschikking 
 gestelde gelden. 
 
Bestuurlijke zaken zullen worden afgehandeld conform de akte van oprichting 
gedeponeerd bij notariskantoor W. J. Doorn te Ermelo.  
 
Support CSA Trust heeft haar zetel in de gemeente Ermelo.  
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Beloningsbeleid 
 
De bestuursleden van Support CSA Trust willen dat zoveel mogelijk geld beschikbaar 
blijft voor onze activiteiten in Zuid-India en zien daarom af van een geldelijke beloning 
voor hun werk voor de stichting. Ook zien zij af van een onkostenvergoeding.  
 
Het bestuur van Support CSA Trust is er trots op dat meer dan 95 % van ontvangen 
gelden aan de projecten in Zuid-India worden besteed.  
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Netwerk  
 
Support CSA Trust bestaat uit een bestuur en vrijwilligers die CSA Trust willen steunen 
vanuit de overtuiging dat het een morele plicht is om de medemens te helpen. De 
stichting zoekt aansluiting bij kerken, scholen, verenigingen en individuele personen die 
deze visie delen. 
 
Support CSA Trust werft fondsen in dit (regionale) netwerk. De stichting stelt zich tot 
taak om het netwerk en potentiële donateurs goed te informeren over de situatie 
onder de allerarmsten in Zuid-India en het effect van goed onderwijs op de kinderen in 
dit gebied. Door regelmatig, via alle ter beschikking staande mediale mogelijkheden 
aandacht te vragen voor dit doel en haalbare mogelijkheden ter financiering aan te 
bieden breidt het netwerk zich gestaag uit, waardoor velen de projecten structureel 
willen blijven ondersteunen. 
 
Support CSA Trust zoekt contacten met andere stichtingen die op dit terrein actief zijn. 
Zo is er een innige samenwerking ontstaan met Stichting Mensen Uit De Nood 
(SMUDN) in Heythuizen en werken we mee onder de koepelorganisaties Partin 
(Particulier Initiatief) en Kleine Goede Doelen. 
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Financiën en Administratie 
 
De penningmeester van Support CSA Trust maakt jaarlijks een financieel jaarverslag. Dit 
wordt ter goedkeuring aan het bestuur voorgelegd waarna een kascontrolecommissie 
bestaande uit twee onafhankelijke personen de jaarrekening en de kas van de stichting 
controleert. 
 
Het financieel jaarverslag wordt jaarlijks op de website gepubliceerd en via een 
nieuwsbrief aan de donateurs en vrijwilligers verstuurd. 
 
Bestuursleden van Support CSA Trust verrichten de werkzaamheden op vrijwillige basis 
en zonder onkostenvergoeding. Van onze vrijwilligers vragen wij dat ook te doen. In 
uitzonderlijke gevallen kunnen, ter beoordeling aan het bestuur, kleine onkosten 
worden vergoed. 
 
Streven is de organisatiekosten ( drukwerk, porti, bank- en websitekosten) zo laag 
mogelijk te houden. Afgelopen jaren is dat dankzij een subsidie van de gemeente 
Ermelo erg goed gelukt. Het is onzeker of we de komende jaren opnieuw subsidie van 
de gemeente zullen ontvangen.  
 
Van de ingezamelde financiën werd door Support CSA Trust meer dan 95 % aan  
CSA Trust in Zuid-India afgedragen en daar ingezet. Van CSA Trust ontvangen we 
jaarlijks een verantwoording hoe zij de ontvangen gelden hebben besteed. Het verslag 
daarvan is te vinden op onze website www.supportcsatrust.org 
 
Het bestuur van Support CSA Trust maakt jaarlijks een jaarverslag. 
 
In het jaarverslag is te lezen welke acties Support CSA Trust in Nederland heeft 
ondernomen en de resultaten daarvan. Ook dit verslag is op de website voor een ieder 
in te zien en wordt aan donateurs en vrijwilligers toegezonden. 
 
Verder vermeldt het jaarverslag de geslaagde en niet geslaagde acties, geeft het 
informatie over de samenwerking met stichtingen in Nederland. Geeft een overzicht 
van de contacten met donateurs en vrijwilligers, de bereikte resultaten in Zuid-India en 
de voornemens/ doelen voor het nieuwe jaar.  
 
Het bestuur van Support CSA Trust formuleert de doelen voor het komende jaar waarna 
de penningmeester een begroting opstelt. 
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Voorlopig financieel overzicht, 

aan definitief overzicht wordt 

gewerkt.  

Financieel overzicht  realisatie 2012 begroting 2013 

Credit    

Giften   €         6.275,45   €        6.000,00  

Collectes   €         5.810,21   €        2.000,00  

Kerken   €         1.000,00   €        1.500,00  

Scholen   €         1.318,20   €        1.500,00  

Diverse acties   €         4.668,40   €        1.750,00  

Subsidie organisatiekosten  €           361,06   €                 -    

Rente   €           149,32   €           350,00  

Totaal   €       19.582,64   €      13.100,00  

    

Debet    

Porti en drukkosten  €           148,84   €           450,00  

Organisatiekosten   €           203,87   €           250,00  

Bankkosten   €             15,00   €            75,00  

Stortingen CSA   €       14.249,00   €      12.000,00  

Voordelig saldo   €         4.965,93   €           325,00  

Totaal   €       19.582,64   €      13.100,00  
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Communicatie 
 
Support CSA Trust vindt zijn bestaansrecht in het verwerven van fondsen. Goede 
communicatie naar donateurs is hiervoor essentieel. Daarnaast vindt de stichting het 
belangrijk om een goede band te creëren tussen de stichting en donateurs. Donateurs 
kunnen een belangrijke rol vervullen in het netwerk van de stichting en van groot 
immaterieel belang zijn.  
 
De stichting onderhoudt een website waarop de doelstellingen duidelijk gemaakt 
worden in zowel woord als beeld. Een voortgang van projecten is er te zien, evenals 
verslagen van bezoeken en de verantwoording door CSA Trust in Zuid-India. 
 
Donateurs ontvangen actuele informatie middels periodiek verschijnende 
nieuwsbrieven waarin zij op de hoogte worden gehouden van activiteiten en behaalde 
resultaten. 
 
Via lezingen, workshops voor scholen, voorlichting aan kerkgenootschappen, de 
aanwezigheid op plaatselijke informatiebijeenkomsten met een stand worden 
mogelijkheden benut om het werk van de Support CSA Trust breed onder de aandacht 
te brengen, evenals door publicaties in de regionale bladen. 
 
Juist goede persoonlijke contacten spelen een belangrijke rol in de communicatie. 
Bestuursleden beijveren zich om eventuele donateurs overtuigend te enthousiasmeren 
om de stichting op diverse wijzen te gaan ondersteunen. 
 
Via het lidmaatschap van Partin, een bundeling van kleine NGO- stichtingen, krijgt 
Support CSA Trust vele mogelijkheden aangereikt om het netwerk uit te breiden en 
haar handelswijze aan de orde te stellen, zodat doorlopend verbetering mogelijk is. 
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Bijlage 

 

Ter informatie een deel uit de verantwoording van de bestede gelden in 2012 

en de begroting voor 2013 

       Bangalore, januari 29, 2013  

Dear Friends at 'Support CSA Trust',  

 

Finally we are back in Bangalore, putting together accounts of 2012 and finalising plans 

for 2013. Amitha was in Palamaner for three days guiding this process and we indeed 

had a good staff review meeting under her able guidance.  

 

We send you our greetings as we report on the year gone by and as we look forward to 

having yet another challenging year ahead.  

 

Highlights of 2012 
The major highlights of 2012 could be summarised as follows: 

 

With regard to Community Work 
1. Gradual withdrawal from non study centre hamlets: Due to financial constraints 

(and lack of trained personnel), we have gradually ceased working in non-study centre 

hamlets in 2012. However, we are in touch with members of the women groups in many 

of these hamlets. We will continue to retain friendly relationship with them in 2013 as 

well. However, currently there are no plans to revive our community work in non-study 

centre hamlets in 2013.  

2. Manifold increase in the number of Study Centres: We currently have 17 study 

centres and one pre-school operating in as many hamlets. The total number of children 

attending these study centres at present is almost a thousand children. An evaluation was 

conducted to assess the functioning of our study centres in November-December 2012. 

We are glad that 14 of the study centres got a rating of 18 points out of 25.  There is still 

plenty of scope for improving the functioning of our study centres. Hopefully, Amitha 

will work on it during the year.  

3. Initiation of a Community Health Programme for Children: Realising that health 

is an important factor contributing towards the well being of our children, we have 

finalised a plan to organise medical check ups and follow up action by a qualified 

medical practitioner. The plan is to identify illness at an early age for possible treatment. 

This programme is already launched and a medical doctor and nurse will visit our 

hamlets on two Sundays a month.   

4. Preparatory work to launch a 'roof above the head' project in Study Centre 

villages. SMUDN would in all probability support us in having a 'roof above the head' 

project in 2013. The plan is to help 400 families, over a period of 3-4 years to complete 

the roof, flooring and internal plastering. The budget per house is Euro 300. The 

Preparatory work for this project is already completed. The project will only be 

implemented in Study centre hamlets.  

 

With regard to work among children with Disabilities 

1. Starting of Vocational Training (in agriculture, dairy, tailoring and candle 

making) for adolescents with Disabilities. There are at present 36 children undergoing 

training.   
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2. Increase in the intake of residential children. There are 24 disabled children 

staying with us at Trust Residence. Besides five normal children also stay with us and 

attend external schooling/college studies.  

 

Other events that had an impact on our work in 2012 include the sudden demise of our 

Chairperson (Prof. Ramachandran) and Gousepeer, (driver) the unexpected resignation 

from job of Sahaya Mary and Mohammadi and misappropriation of funds by Mary and 

Sreenivaslu, our senior staff.  In spite of these setbacks, we indeed had a wonderful year. 

 

 

Accounts 2012 
 

We began the year with an opening balance of Rs. 15,18,830 (Euro 23.068). From this, 

the major heads of expenses during the year are the following: What is given in red is 

the estimated cost at the beginning of 2012. 

 

1. Educational Assistance to children in Distress: Rs. 288,770 (Euro 4.386)--- 

 Earmarked Euro 4.800 

2.  Honorarium to study centre teachers: Rs. 163,325 (Euro 2.481)--- Earmarked Euro 

 2.300 

3.  Study centre Maintenance: Rs. 32,269 (Euro 490)--- Earmarked Euro 670 

4.  Land purchase for study centre construction: Rs. 135,260 (Euro 2.054)---Earmarked 

 Euro 3.000 

5.  Study centre construction, Kuppanapalli: Rs. 477,116 (Euro 7.247)---Earmarked Euro 

 5.540 

6.  Pair of Clothes for KCSS Children: Rs. 47,615 (Euro 723)---Earmarked Euro 700 

7.  Upkeep of Shankaraiah: Rs. 36,600 (Euro 556)---Earmarked Euro 635 

8.  Summer camps for high school students: Rs. 30,833 (Euro 468)--Earmarked Euro 

 470 

9.  Education support to University students: Rs. 24,590 (Euro 373)---Earmarked Euro 

 400 

10.Gift to Bazar: Rs. 14, 495 (Euro 220) 

 

Total = Rs. 12,50,873 (Euro 18.999). Balance: Rs. 267,957 (Euro 4069). 

As you can see, most of our expenses are within the projected estimates made at the 

beginning of 2012. The major deviation is with regard to construction of study centre at 

Kuppanapalli. Due to the collapse of the existing building and due to increase in 

material cost, the expenses have overshot by Euro 1.707. 

 

We are still in the process of identifying a new village to construct the new study centre. 

The major constraint we face is one of identifying suitable land for construction. Our 

search is now to identify land in T.S. Agraharam hamlet or Bellammadagu hamlet. So 

far we have no good news in this matter. 
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Projected Expenses 2013 (@Rs.68 per Euro) 
 

1.  Educational Assistance to children in Distress: approximately 350 children @ Rs. 900  

 per child = Rs. 315,000 (Euro 4.632) 

2.  Honorarium to study centre teachers: Rs. 171,491 (Euro 2.522) 

3.  Study centre Maintenance: Rs. 35,496 (Euro 522) 

4.  Land purchase for one study centre construction: Rs. 64,328 (Euro 946) 

5.  New  Study centre construction Rs. 476,000 (Euro 7.000) 

6.  One Pair of Clothes for KCSS Children (Leen's school contribution): Rs. 30,600 

 (Euro 450) 

7.  Upkeep of Shankaraiah: Rs. 36,000 (Euro 529) 

8.  Summer camps for high school students: Rs. 35,006 (Euro 515) 

9.  Education support to University students: Rs. 30,000 (Euro 441) 

 

Total = 11,93,921 (Euro 17,557) 
 

 

With warm best wishes and regards from all at Palamaner and Bangalore 

 

 

Dr. George Joseph 

Chief Functionary CSA Trust 

 

 
 
 
 
 
 


