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Ook 2012 is voor onze stichting een prima jaar geweest. Met veel inzet hebben we onze doelen 
voor dit jaar ruimschoots gehaald. Dankzij vele kleine en grote giften konden we heel veel 
realiseren. Het is steeds opnieuw hartverwarmend hoe anderen, donateurs en sponsoren, u dus, 
met ons meedenken en bijdragen aan wat wij zo graag willen realiseren. 
 
Met bijna € 19.000,00 hebben we in 2012: 
 * voor 384 kinderen schooluniformen laten maken. 
 * kregen 329 kinderen schoolboeken en schrijfbehoeften. 
   * al deze kinderen een jaar lang studiebegeleiding van zeven medewerkers  
    waar wij het salaris voor betaalden. 
 * twee percelen grond werden aangekocht voor nieuw te bouwen scholen. 
 * in Kuppanapally werd een nieuwe school gebouwd en in gebruik genomen. 
 * alle kinderen ( ± 100) van de Kinder Care Special School in Palamaner kregen   
                  nieuw onder- en bovenkleding. 
 * 24 gehandicapte kinderen kregen verzorging en begeleiding in een woonvoorziening, 
 * de schoolverlaters kregen speciale trainingsdagen gericht op een werkzaam leven.  
 * 22 universiteit studenten kregen extra studiebegeleiding. 
 
Op onze website www.supportcsatrust.org kunt u het in de jaar- en de resultatenrekening 2012  
nog meer gespecificeerd inzien.  
 
Bovenstaande resultaten  betreft alleen het aandeel van Support CSA Trust voor CSA Trust. 
Er zijn meer organisaties in Nederland en Duitsland die CSA Trust ondersteunen. 
 
Als bestuur worden we maandelijks verrast wat er allemaal nog meer tot stand komt.  
Het is merkbaar dat de drie medewerkers van CSA Trust niet meer gebonden zijn aan Caritas, 
Duitsland en nu al hun aandacht en energie kunnen richten op CSA Trust. 
Vele bouwprojecten werden afgelopen maanden afgerond. 
 
Een grote uitdaging is dat men in 2013 wil starten met het project; 
 
   “A home for families in distress” 
 
Voor vierhonderd gezinnen ( ± 2000 mensen) wil CSA Trust even zoveel huizen gaan afbouwen. 
St. Mensen Uit De Nood (SMUDN) uit Heythuysen, onze zusterpartner, wil dit de komende jaren 
gaan financieren voor een totaal bedrag van € 80.000,00 
CSA Trust, SMUDN, en Support CSA Trust, werken daar waar mogelijk is samen.  
In september 2012 hadden we in Heythuysen een gezamenlijke vergadering.  
 
In de beleidsnota van CSA Trust voor 2013 gaat het niet over meer en groter maar wil men zich 
meer gaan richten op consolideren en kwaliteitsverbetering.  
 



Support CSA Trust wil in 2013 nog één school laten bouwen, met geld ontvangen van St. Trekkers-
diensten Staverden, en het naar school gaan van ongeveer 400 kinderen  mogelijk maken.  
Speciale acties gaan we houden om geld in te zamelen wat we willen gebruiken om leer- en 
spelmateriaal op scholen te verbeteren en om  slippers en goede schooltassen voor leerlingen 
aan te schaffen.    
 
Mocht u ooit met eigen ogen willen zien wat er door CSA Trust tot stand wordt gebracht in 
Palamaner en omgeving weet dat u er van harte welkom bent. 
Wij kunnen u dit van harte aanbevelen! 
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