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1.0 Voorwoord Lelita Bindraban, voorzitter
Aan het begin van 2019 stonden we voor de opgave om onze werkzaamheden verder uit te
bouwen en om onze successen van de voorgaande jaren te evenaren of zelfs te vergroten.
Terugkijkend op het jaar 2019 kan ik zeggen dat ik hier erg tevreden over ben. Ondanks dat er in
mei cycloon Fani de staat Odisha voor een groot deel met de grond gelijk had gemaakt is onze
missie geslaagd.
We hebben veel mensen kunnen helpen. Zo hebben we een grote groep mensen, bijna 140,
voorzien van schoon drinkwater. We hebben bijna 500 gezinnen voorzien van voedselpakketten,
water, plastic zeil en we hebben 3 huizen gerepareerd en 1 gebouwd. Aan ruim 600 mensen
hebben we eten uitgedeeld. Op 21-9-2019 hebben we aan de World Cleanup Day meegedaan en
meer dan 500 kg aan plastic opgehaald en schoonmaakprojecten in verschillende dorpen gedaan.
Met twee klassen van het Caland Lyceum in Amsterdam hebben we schoolprojecten gedaan. We
zijn gestart met het bouwen van een nieuwe website om op deze manier veel meer ons werk te
laten zien en daarmee meer donateurs te werven. Er is heel veel via social media, radio, tv en krant
bekendheid gegeven aan de stichting zowel in Nederland, Suriname als in India. We hebben
medische zorg mogelijk gemaakt waar we konden en we hebben ervoor gezorgd dat de basis van
elke samenleven beter gelegd kan worden; namelijk dankzij educatie. Wij zien de kinderen als de
toekomst van de wereld en dus ook van de gebieden waar wij komen. De kinderen uit de laagste
kaste voorzien van educatie is dan ook essentieel. Wij willen de weg van professionalisering en
verbetering die we zijn ingeslagen dit jaar blijven bewandelen in de komende jaren.
Dit jaarverslag geeft eenieder inzicht in het handelen van de stichting in 2019, de behaalde
resultaten en de plannen voor de toekomst. Met eigen ogen heb ik ook dit jaar weer kunnen zien
hoe enorm de impact is van ons werk. Ook zijn er meerdere donateurs en bestuursleden
meegereisd naar Odisha om onze projecten te bewonderen en zelf te ervaren wat voor impact wij
maken. Bij deze wil ik mijn dank uitspreken aan alle donateurs, onze vrijwilligers en onze
bestuursleden die ook dit jaar weer mogelijk gemaakt hebben dat wij kunnen blijven helpen. Laten
we samen blijven werken aan een betere wereld voor iedereen en onze bijdrage daaraan leveren.

Helping hands in times of need!

Lelita Bindraban
Voorzitter Quality For Life Foundation
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2.0 Jaarrekening
2.1 Balans
ACTIVA
31-12-2019

31-12-2018

Vaste activa
Vlottende activa
Liquide middelen
Lopende rekening
Spaarrekening

€0
€0
€0
€ 1.068,55
€ 5.280,82

€0
€0
€0
€ 1.603,16
€ 3.630,55

Totaal

€ 6.349,37

€ 5.233,71

PASSIVA
31-12-2019

31-12-2018

Algemene middelen
Reservering waterpomp

€ 5.499,37
€ 850,00

€ 4.483,71
€ 750,00

Totaal

€ 6.349,37

€ 5.233,71

De financiële positie van de stichting bedroeg op 31 december 2019 €6.349,37. Hiermee kan de
stichting voldoen aan haar kortlopende verplichtingen.

2.2 Staat van baten en lasten
BATEN

2019

2018

Algemene gift
Algemene periodieke gift
Projectgift

€ 9.555,76
€ 3.381,00
€ 10.581,50

€ 6.351,00
€ 2.980.00
€ 9.188,00

Totaal

€ 23.518,26

€ 18.519,00

LASTEN

2019

2018

Organisatiekosten
Projecten

€ 4.606,08
€ 17.855,00

€ 2.096,37
€ 21.111,85

Totaal

€ 22.461,08

€ 23.208,22

SALDO

2019

2018

€ 207,18
€ 850,00

€ - 5.439,22

Algemeen
Reservering waterpomp

Totaal

€ 1.057,18

€

750,00

€ - 4.689,22
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Onze baten zijn in een jaar tijd met ruim € 5.000 gestegen. Een enorme groei, die te danken is aan
de onvermoeibare inzet van ons team en de trouwe ondersteuning van onze donateurs. Zoals te
zien is, is het aantal periodieke giften flink gestegen. Hiermee geven onze donateurs gehoor aan
onze oproep voor stabiele financiële ondersteuning. We zijn in 2019 € 1.057,18 vooruitgegaan. Dit
geld zal uiteraard in kalenderjaar 2020 in onze projecten gestoken worden. Voor de oplettende
kijker zal het opvallen dat wij op ons banksaldo eigenlijk € 1.111,66 vooruitgegaan zijn. Dit verschil,
van €54,48 in ons voordeel, is te danken aan de schommeling van de koers tussen Indiase roepies
en Euro.

2.3 Ratio’s
In de onderstaande tabel is de stijging aan overheadkosten goed te zien voor het jaar 2019. Dit is
een stijging die duidelijk te verklaren is als we bekijken waar het uitgegeven geld naartoe is gegaan.
In 2019 is er in totaal €1.724,47 uitgegeven aan marketing en fondsenwerving. Dit bedrag is voor
een groot gedeelte geïnvesteerd in het vernieuwen van de Q4L website. Daarnaast is onze
voorzitter, Lelita, voor het eerst op kosten van de stichting naar India gevlogen. De vlucht naar
Delhi is door de stichting betaald in overleg met het bestuur. Zij heeft zelf haar binnenlandse
vluchten betaald van en naar Bhubaneshwar. Deze twee grote kostenposten hebben ervoor
gezorgd dat de overhead kosten flink hoger liggen dan in 2018. Daarnaast is Lelita in 2019 het hele
jaar door het hele land gereden om fondsen te werven, donateurs te leren kennen, projecten te
bespreken en de stichting leven in te blazen. Dit heeft duidelijk vruchten afgeworpen als we kijken
naar de donaties die binnengekomen zijn, maar hier zijn natuurlijk ook kosten aan verbonden. Door
deze combinatie van factoren kunnen we de gestegen overheadkosten verklaren. Ons streven is
uiteraard om dit percentage vanaf 2020 weer om te buigen in de goede richting. 2018 is daar een
mooi voorbeeld van.

2019

2018

Doelbestedingsratio
Marketing en fondsenwerving
Beheer & Administratie

80%
8%
12%

91%
3,6%
5,4%

Totaal overhead

20%

9%

3.0 Inhoudelijk verslag – projecten
3.1 Waterpompen
Nadat wij in 2018 bijna 400 mensen in 12 verschillende dorpen hadden voorzien van schoon
drinkwater zijn we in 2019 daar verder mee gegaan. Dit omdat wij gezien hebben hoe belangrijk
schoon drinkwater voor deze mensen is en dat zij er gezonder, gelukkiger van worden en dat het
voor de meisjes en vrouwen heel veel uren lopen scheelt met zware kruiken in soms gevaarlijke
omstandigheden.
In Hatimora, Jagenathpur, Narsinghapur en Vishnpur zijn we gaan kijken in de dorpen om een
pomp aan te leggen. Echter om verschillende redenen, zoals totaal onbegaanbaar terrein, was het
erg moeilijk om al het materiaal daar te krijgen, deze dorpen hebben we voorlopig op de lijst gezet
voor de nabije toekomst.
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De namen van de dorpen met het aantal inwoners ziet u hier. Uit de tabel wordt onze impact in
2019 duidelijk, we hebben 139 mensen van schoon drinkwater voorzien in 5 verschillende
dorpen. Dit betekent dat we net onder ons doel van 150 mensen zitten wat we ons eind 2018
hebben gesteld.

DORPSNAAM:
Birapurosotampur Kelasahi I
Birapurosotampur Kelasahi II
Ghosorapada Boisahi
Samjajpur
Talapura

Totaal

MENSEN VAN WATER
VOORZIEN:
25
26
30
28
30

139

3.2 Educatie
In 2018 hebben wij een bijlesschool geopend in Pateli. Het gehuurde gebouw is opgeknapt,
ingericht en een watervoorziening is geregeld. Momenteel zitten 52 kinderen op de bijlesschool. De
kinderen zijn in de leeftijdscategorie van 9 tot en met 12 jaar, klas 4 tot en met klas 7. Het is een
gebouw met 4 klaslokalen en 1 overdekte veranda.
De kinderen zijn van ouders met diverse komaf die in het dagelijks leven op het land werken van
rijke grondeigenaren. Een deel van de mensen werkt in de bouw waar ze hun beperkte kennis en
ervaring inzetten. Zij verdienen hiermee een minimumsalaris, waarvan een gezin amper kan
rondkomen.
Het onderwijs in India is verdeeld over overheidsscholen en particuliere scholen. Daarnaast volgen
de kinderen als aanvulling bijles. Op de overheidsscholen hoeft er, in tegenstelling tot de
particuliere scholen, geen schoolgeld betaald te worden. Maar het niveau is erg laag waardoor alle
kinderen daarnaast ook bijles nodig hebben. Een uniform is verplicht en wordt door de overheid
vergoedt. Op school krijgen de kinderen les in primaire vakken zoals taal, rekenen, aardrijkskunde,
geschiedenis, Odia en Hindi. Voor bijles moet er betaald worden en hiervoor hebben de ouders
vaak geen geld.

Onze bijlesschool
Wij bieden bijles aan voor een symbolisch
bedrag van 50 roepies. Dit is om te
voorkomen dat ouders hun kinderen te pas
en te onpas thuishouden in plaats van naar
bijles sturen. Wij hebben 5 leerkrachten en
1 schoonmaakster die samen de school
runnen. Er worden 2 religieuze en 2
landelijke festivals gevierd.
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World Cleanup Day
Kinderen zijn langs verschillende dorpen
gelopen met slogans gericht op het
belang om je omgeving schoon te
houden, geen plastic in de natuur te
gooien en niet in de natuur naar het
toilet te gaan. Het is erg belangrijk dat
dit soort bewustwordingsprojecten
geregeld worden georganiseerd zodat
het voor de dorpelingen op een gegeven
moment vanzelfsprekend is.

Optreden van schoolkinderen tijdens bezoek vanuit
Nederland, om de projecten van Q4L te bekijken.

Republic Day

Een vleugje Holland
Verder krijgen de kinderen sportlessen en
helpen ze samen met de leraren hun
omgeving schoon te houden. De kinderen
hebben Hollandse dingen zoals kleine
windmolens en klompen gekregen en
hebben uitleg gekregen over waarom deze
dingen typisch zijn voor Nederland. Verder
zijn er landkaarten aangeschaft en kussens
voor op de grond gekocht, zodat de
kinderen niet meer op de koude vloer hoeven te zitten. Verder hebben de kinderen schriften,
potloden en pennen gekregen en tijdens de festivals wordt er eten en wat lekkers uitgedeeld.
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Oudermiddag
Er is een oudermiddag gehouden waarbij
het belang van het naar school sturen van
hun kinderen aan de ouders werd
uitgelegd. Tevens werd een video vertoont
van een school in Nederland. De ouders
hadden nog nooit een beamer en laptop
gezien en waren zeer onder de indruk van
de video.

Lerarenbijeenkomst
Met de leraren en coördinator van onze
bijlesschool zijn twee meetings geweest
over de gang van zaken, resultaten van de
leerlingen en hoe verdere stappen te
ondernemen om de kinderen op een hoger
niveau te krijgen. Eén bijeenkomst aan het
begin van het jaar georganiseerd door de
projectmanager in India en één tijdens het
bezoek van onze voorzitter in India.
School opgeknapt na cycloon Fani
Onze bijlesschool heeft veel schade
opgelopen tijdens de cycloon Fani in mei
2019. Het dak en de overkapping boven de
veranda zijn eraf gevlogen. Door de hevige
regenbuien was daardoor alles nat en
beschadigd. De muren moesten opnieuw
geverfd worden, het dak moest erop en de
veranda weer overkapt. Dit alles is nu weer
hersteld waardoor de kinderen vanaf
augustus weer naar school konden.

Thaikwupadoro
Het dorp Thaikwupadoro is begin van het
jaar bezocht om met het dorpshoofd en de
dorpelingen te praten over een eventuele
samenwerking op het gebied van educatie.
Helaas ligt het dorp zo afgelegen dat het
erg moeilijk is om leraren daarheen te
sturen. Hierdoor kunnen wij de kinderen in
dit dorp (nog) niet helpen.

8

- Jaarverslag Quality For Life Foundation -

Warm en liefdevol thuis
In de Indiase staat Odisha leven veel kinderen
onder de armoedegrens, vooral de Dalit uit de
armste kaste. Zij wonen in lemen hutjes, met een
dakje van palmbladeren. Als ze al naar school
gaan, dan wordt daar door hun ouders niet
consequent mee omgegaan en krijgen zij geen
bijles. Iets wat in India, zoals gezegd, normaal
gesproken erg gebruikelijk is. Ze leven op een
eentonig dieet en geld voor gezondheidszorg is
niet beschikbaar. Daarnaast hebben veel ouders
niet de kennis om in te zien wat hun kinderen
nodig hebben, omdat ze zelf niet naar school zijn
gegaan.
Om kinderen een eerlijke kans op een goede
toekomst te geven, willen wij een Warm en
liefdevol thuis bouwen voor kinderen in de
leeftijd vanaf 6 jaar. Wij doen dit; omdat wij
geloven in een vrolijk en gezond leven voor
iedereen. De grootste uitdaging bij het helpen
van de Dalit, is het veranderen van hun mindset.
Generaties lang hebben zij moeten accepteren
dat zij de laagste kaste zijn in India en daarom
niets waard zijn in het leven. We willen deze
gedachtegang doorbreken. Wij willen hen laten
zien dat ook zij recht hebben op een goed leven,
het recht om van gehouden te worden, om
onderwijs te volgen en om een leven vol
welvaart en overvloed te leven – in alle facetten.
Wij willen een stuk grond kopen van 2,8 hectare in een gebied waar op loopafstand een school is.
De kinderen kunnen lopend en veilig naar school. Aangezien wij een thuis willen bouwen waarbij
wij zelfvoorzienend gaan worden hebben we gekeken voor een stuk grond waar we landbouw
kunnen bedrijven. Op het stuk land staan al veel fruitbomen en er is een groot stuk
landbouwgrond.
Op deze manier willen wij de armoede bestrijden. Voor ons is het geen optie meer om de kinderen
in hun huidige erbarmelijke situatie te laten leven en dan de armoede te bestrijden. We hebben
gemerkt dat dit geen grote impact heeft op termijn. De positieve impact die we kunnen maken zal
veel groter zijn wanneer wij de kinderen in een hele andere situatie brengen waarbij zij zelf voelen,
zien en meemaken wat het is om in een huis te wonen, in een bed te slapen, elke dag vers en
gezond eten te hebben, naar school te mogen gaan, op een toilet te poepen en te plassen en liefde
te geven en te ontvangen.
Onze voorzitter en secretaris hebben tijdens hun bezoek in India het stuk land bezichtigd en met de
eigenaar gesprekken gevoerd. Voor de aankoop van het stuk grond zullen we vanaf 2020 fondsen
gaan aanschrijven om geld binnen te halen. Verder komt de focus op acquisitie van particulieren en
bedrijven om dit project te realiseren.
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Onderwijs in Nederland
Naast onze aandacht voor educatie in
India, proberen we ook via onderwijs
in Nederland bewustzijn te creëren en
de aandacht te vestigen op de voor
ons belangrijke thema’s. Op het
Calandlyceum in Amsterdam waren er
twee doorlopende projecten in 2019.
Een project met de kinderen uit de
Technasium brugklas en een project
met de kinderen uit 4 VWO.
De kinderen van het Technasium
hebben de opdracht gekregen om na
te denken over hoe er duurzame en
cycloon bestendige huizen gebouwd kunnen worden en hoe de mensen na zo een natuurramp zelf
aan voedsel kunnen komen. Hier zijn mooie ideeën uit voortgekomen. Hoewel het op een niveau is
van kinderen die nog niet zo onderwezen zijn in deze materie hebben we een aantal goede tips
gekregen. Het bouwen van bunkers met bamboe tot het bouwen van huizen met lege plastic
flessen gevuld met zand. Het planten van tuinkers tot een hele moestuin en verschillende manieren
om water te zuiveren.
De kinderen van 4 VWO hebben uitgezocht hoe ons nieuwste project: Warm en liefdevol thuis voor
kinderen op een duurzame wijze ingericht kan worden, qua watervoorziening en elektriciteit en hoe
de slaapkamers, woonkamer, etc. voor de kinderen eruit zouden komen te zien.

3.3 Werkgelegenheid
Ook in 2019 hebben we veel mensen in de dorpen voorzien van werk waarbij ze eerlijk betaald
krijgen. Zo hebben we 5 putten laten graven waarbij de lokale arbeiders worden ingezet. De huizen
die na cycloon Fani kapot waren gegaan, hebben we een aantal daarvan laten opknappen en 1
laten bouwen door lokale arbeiders. Onze 5 leraren en schoonmaakster zijn lokale mensen. Op
deze manier proberen wij de lokale mensen bij onze projecten te betrekken en hen mee te nemen
in een van onze doelstellingen namelijk dat zij ook in de maatschappij mee mogen draaien.
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3.4 Financiële adoptie
In 2019 hebben we 12 families
ondersteund door middel van onze
financiële adoptie. Deze gezinnen
bestaan gemiddeld uit 6 gezinsleden
waarbij vaak een van de grootouders er
ook wonen. De kinderen uit deze
gezinnen variëren in de leeftijd van 0 tot
16 jaar. De gezinnen krijgen maandelijks
voedselpakketten met o.a. rijst, gele
erwten, kruiden, griesmeel, geplet rijst
(tjoera), suiker, olie, beschuit, zeep,
poedermelk en fruit. Doordat wij deze
gezinnen helpen met gezondere voeding
i.p.v. wat zij dagelijks aten; rijst met water, zout en peper, zie je dat vooral de kinderen gezonder
worden, maar ook dat de ouderen minder snel ziek worden.
Op het moment dat de gezinnen de voedselpakketten krijgen, gaan wij met ze in gesprek over
hygiëne, voeding en hoe om te gaan met financiën nu zij voedselpakketten van ons krijgen en dus
zelf niet meer zoveel eten hoeven te kopen. Tevens krijgen de gezinnen hulp aangeboden indien
zich problemen voordoen op het gebied van medische zorg, huisvesting en op school.

3.5 Medische zorg
Medische hulp is geboden aan
verschillende mensen waarbij
uiteenlopende kwalen zijn behandeld.
Controle van een been die afgezaagd
was van een dorpeling, alle medicaties
daarvoor en vervoer naar het
ziekenhuis. Oogoperaties van een van
de kinderen uit een adoptiegezin en
nieuwe glazen in zijn bril laten zetten.
Tevens wordt er in de dorpen educatie
gegeven over hoe om te gaan met
wonden, niet met vieze handen in de
ogen wrijven en delen we paracetamol
uit indien nodig. Bedlegerige mensen
krijgen natte wegwerp washandjes aangeboden. Daarnaast hebben we een gezin bezocht met een
meervoudig gehandicapte zoon om te kijken wat voor hulp wij kunnen bieden en om de ouders tips
te geven over hoe beter met het kind om te gaan.
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3.6 Overig

Op 3 mei 2019 is cycloon Fani met een snelheid van meer van 200 km per uur over de staat Odisha
geraasd. Grote delen van deze staat hebben het te verduren gekregen. Elektriciteitspalen, daken,
schuttingen, huizen, bussen, bomen; alles was vernietigd. In de dorpen waar wij komen waren de
meeste (kokos-)bomen vernield en alle hutjes met de grond gelijk gemaakt. Mensen waren door de
overheid op tijd gewaarschuwd en konden in cycloon-bestendige gebouwen tijdelijk onderdak
krijgen. Hierdoor zijn er gelukkig heel weinig doden gevallen. De materiële schade was daarentegen
heel erg.
In de grote steden werden al snel opruimingsacties opgezet door de overheid om de wegen vrij te
maken zodat mensen bereikt konden worden. Hulp in de dorpen kwam er nauwelijks, omdat het
bijna niet toegankelijk was door de vele omgevallen bomen.
Enkele dagen na de cycloon zijn wij met een groep vrijwilligers naar de dorpen gegaan om de
mensen van de eerste behoeften te voorzien zoals water, voedselpakketten, plastic zeil, muskieten
netten en muskieten wierook.

Mensen zochten
beschutting onder
omgevallen bomen,
plastic zeil en
bladeren, omdat het
op dat moment 45
graden was.
12
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Pure dankbaarheid

Samen op pad

We hebben in verschillende dorpen
speelgoed, kleding, fruit, sari’s,
schooltassen, dekens, olielampen, etc.
uitgedeeld. Je ziet dat de mensen daar
altijd heel erg dankbaar voor zijn en
kinderen zich erg bescheiden opstellen,
omdat ze niet gewend zijn cadeaus te
ontvangen.

Er is een busreis georganiseerd voor 50
ouderen naar Puri. Voor velen was dit de
eerste keer dat ze in een bus zaten en naar de
bedevaartsplaats gingen. De ouderen zijn
verwend met fruit, drinken en warm eten dat
zij in de mandir/kerk hebben genuttigd.

Op bezoek in de dierenkliniek
Dierenkliniek Shree Jagannath GoSeva Sansthanam Puri is bezocht waar o.a.
stier Bas na een operatie aan zijn poot
naartoe was gebracht om te herstellen.
Deze stier was tijdens cycloon Fani
gewond geraakt door rondslingerende
golfplaten. Wij hebben hem in de
hoofdstad Bhubaneshwar laten opereren.
De dieren hebben tijdens ons bezoek verse
groente gekregen.

Eten voor iedereen
In meerdere dorpen hebben we in totaal
ruim 600 mensen eten gegeven dat
terplekke werd gekookt. Een sociaal
evenement waar iedereen met veel
positiviteit en dankbaarheid op heeft
gereageerd.
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Bezoek secretaris Q4L

Tijdens het bezoek van onze secretaris, Tosse, aan de dorpen is hij hartelijk ontvangen door de
dorpelingen. Al snel was hij één met hen en werden er gesprekken gevoerd (vertaald door onze
manager), spelletjes gespeeld met de kinderen en educatie gegeven. Op deze laagdrempelige
manier proberen wij de mensen bewust te maken dat zij wel degelijk iemand zijn en geliefd zijn.

Een overheidsschool en een opleiding voor verpleegkundigen zijn bezocht om alvast contact te
leggen voor in de toekomst om eventueel samen te werken. Op de school werd tijdens een speech
door één van de leerlingen verteld dat ze niet genoeg schoon drinkwater hadden. Dit motiveerde
onze secretaris des te meer om het werk dat Q4L doet met nog meer passie te doen. Tevens is het
terrein van deze school schoongemaakt door een team van Q4L vrijwilligers en de leerlingen. Na
cycloon Fani waren enkele klassen totaal verwoest en lag al het puin, 6 maanden na dato, nog
troosteloos op het terrein.
14
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Hij heeft samen met onze vrijwilligers aan de
dorpelingen voedselpakketten uitgedeeld.
Daarnaast zijn veel dorpen bezocht waar
waterpompen/putten zijn geplaatst/gegraven
om een indruk te krijgen van het werk en wat
voor effect het voor de bewoners heeft en om
de huidige leefsituatie na cycloon Fani te zien.
Verder is een tehuis voor kinderen bezocht om
ideeën en ervaring op te doen i.v.m. ons
toekomstig Warm en liefdevol thuis.

Deze foto laat zien hoe geliefd onze secretaris
in India was. Hij krijgt klimlessen in een
kokosboom met een steuntje onder zijn billen
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4.0 De organisatie
4.1 Doelstelling en ons werk
Wij hebben als doel de levenskwaliteit van de Dalit, ook onaanraakbare genoemd, in de afgelegen
dorpen van de Indiase staat Odisha op duurzame wijze te verbeteren. Dit doen wij door hen van
schoon drinkwater te voorzien, het aanbieden van medische zorg, het verschaffen van
werkgelegenheid, financiële adoptie, noodhulp, het bouwen van huizen en het mogelijk maken van
educatie voor zowel jongens als meisjes. De projecten die wij opzetten zijn kleinschalig en zorgen
voor direct zichtbare veranderingen in het dagelijks leven van deze mensen.

4.2 Marketing
In het jaar 2019 hebben wij meer aan marketing gedaan dan in de voorgaande jaren. Dat is ook
terug te zien in de gemaakte kosten. Die liggen in 2019 rond de €1.700,- terwijl dit in 2018 maar
€800,- was. Deze (meer dan) verdubbeling van de marketingkosten heeft er echter mede aan
bijgedragen dat we in 2019 €5.000,- meer hebben binnengehaald aan donaties. Met andere
woorden, een goede investering. Het geld wat wij aan marketingmateriaal/-acties hebben
uitgegeven is onder andere gegaan naar het maken van een nieuwe website, radio-interviews en
het laten maken van een banner, visitekaartjes en een Q4L-vlag.

4.3 Donaties & donateurs
Om een beeld te geven van waar de stijging van €5.000,- aan donaties in 2019 vandaan komt is het
handig om een aantal getallen op een rijtje te zetten van 2018 en 2019. In de tabel is te zien, dat
het aantal donateurs met 50 gestegen is in een jaar tijd. Het aantal donaties is nog flinker gestegen
van 195 in 2018 naar 281 donaties in 2019. Ondanks het feit dat het gemiddelde bedrag per
donatie omlaag is gegaan is het totaalbedrag aan donaties met bijna €5.000,- gestegen. Dit is een
ontzettend mooie en grote groei voor Quality For Life Foundation. Wij willen niet alleen in
aantallen blijven groeien, maar ook onze effectiviteit blijven verbeteren, zodat wij onze middelen
nog beter in kunnen zetten om onze doelstellingen te behalen.

2018

2019

Totaal aantal donateurs

68

118

Totaal aantal donaties

195

281

Gemiddelde bedrag per donatie

€153

€116

€18.519

€23.518

Totaalbedrag donaties
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4.4 Bestuur
In 2019 hebben de nodige veranderingen plaatsgevonden in het bestuur van Q4L. Zo zijn de twee
bestuursleden die vanaf het begin af aan erbij waren, begin 2019 ermee gestopt. Wij willen Manodj
en Rita bedanken voor hun inzet voor de stichting. Vanaf dat moment stond Lelita er alleen voor.
In juni 2019 heeft Jans zich aangesloten bij het bestuur en samen met Lelita de bestuurstaken op
zich genomen. Jans is daarnaast aan de slag gegaan met het maken van een nieuwe website voor
Q4L.
In september 2019 is Tosse actief bestuurslid geworden en heeft hij de taken van secretaris op zich
genomen. Daarnaast heeft hij ondersteund bij het creëren van de nieuwe website, bij het
professionaliseren van Q4L en bij het doorvoeren van verbeterprocessen en communicatie in
samenwerking met de rest van het team.

4.5 Vrijwilligers
We hebben dit jaar een aantal vrijwilligers erbij gekregen die de stichting en daarmee de mensen in
India een warm hart toedragen. Zowel in Nederland als in India is ons team gegroeid qua
vrijwilligers. Tevens is vanwege uitbreiding van onze werkzaamheden in India een vacature uitgezet
voor het werven van een nieuwe manager. De gesprekken hebben we gevoerd tijdens ons bezoek
in India en er is een kandidaat uit gekomen waar we heel content mee zijn. Hij, Jamil, zal ons vanaf
het voorjaar van 2020 gaan ondersteunen. Dit moet ervoor zorgen dat onze huidige
projectmanager, Basant, ontlast gaat worden in zijn dagelijkse werkzaamheden. De stichting is
ontzettend gegroeid en de projecten in India groeien uiteraard hard mee. Dit betekent dat het voor
Basant niet meer nodig is om alles alleen te regelen.
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5.0 Toekomst
Als we naar de toekomst kijken komt er een lach op ons gezicht. Denkend aan het moois wat wij al
bereikt hebben en de mooie plannen die wij hebben, geeft dit ons een goed gevoel. Wij
vertrouwen erop dat ook in de toekomst zoveel mensen en bedrijven ons zullen blijven
ondersteunen in ons werk, zodat we samen een echt verschil kunnen maken in Odisha.
Onze focus komt in 2020 op het volgende te liggen:
-

-

-

-

-

Wij willen de plannen gedetailleerder uitwerken voor het Warm en liefdevol thuis. De
financiering van het grondstuk willen wij in 2020 bewerkstelligen en de eerste plannen
voor het bouwen willen wij aan het einde van het jaar af hebben.
Wij willen ons team uitbouwen, om ervoor te zorgen dat wij meer actieve vrijwilligers
hebben die ons ondersteunen en dat wij minimaal een 3-koppig bestuur hebben om de
stichting de juiste kant op sturen.
Voor de lange termijn financiering van de stichting willen we een constructie bedenken
waarmee we ervoor zorgen dat we als stichting stabiel zijn en dat de mensen die zich al
jarenlang belangeloos inzetten voor Q4L hier zodra de financiële situatie het toelaat een
compensatie voor kunnen krijgen. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van een dienstverband
met salaris. Echter willen we hier pas naartoe overstappen zodra we voldoende financiële
middelen geworven hebben die specifiek hiervoor bedoeld zijn.
Onze bijles school op een hoger niveau brengen door de leraren te stimuleren en bij te
brengen dat ze de kinderen ook veel meer algemene educatie kunnen geven zoals over
hygiëne, normen en waarden. Dit is een doel wat wij al 2018 gesteld hebben en waar wij
aan willen blijven werken.
Samenwerken met andere organisaties i.v.m. het schoonmaakproject in India en op het
gebied van plasticreductie en afvalinzameling wat beide een groot probleem is in India.
Onze financieel geadopteerde gezinnen begeleiden zodat zij hun kinderen een betere
toekomst kunnen bieden – daarnaast willen wij het aantal adoptiegezinnen in 2020 niet
uitbreiden om zo meer op kwaliteit te kunnen blijven richten in plaats van kwantiteit.
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