
 
Terugblik slotbijeenkomsten Seva Sangam 

September 2021 

Beste donateurs en oud donateurs, 

Wij kijken met veel voldoening terug op de 2 slotbijeenkomsten in augustus jl in Herkenbosch bij Ans 
Vincken en in Elsloo bij Els Dols. Dank aan de gastvrouwen en hun partners.  In Herkenbosch hadden 
we prachBg weer, in Elsloo zaten we gedeeltelijk binnen. Maar uiteindelijk viel het weer daar ook nog 
mee. 

Op beide plaatsen waren we met zo’n 20 mensen, voor een thuistreffen een mooi aantal. Het was 
jammer dat helaas toch nogal wat mensen verhinderd waren vanwege vakanBe. Daarom voegen we 
aan dit bericht de sloIoespraak bij van onze voorziIer Hub en ook een kort woord van ondergete-
kende Mieke. Deze toespraken werden zeer gewaardeerd en zeIen de gasten daarna aan om geani-
meerd over India en ons project na te praten. Het was heel fijn dat in Elsloo, de oprichtster van Seva 
Sangam, Nelly Barelds aanwezig was. Zij en haar man Henny begonnen 41 jaar geleden bescheiden 
met dit project. Meer in bijgevoegde toespraak. Nelly vulde ons verhaal mooi aan en vele mooie her-
inneringen volgden hierna nog. Er waren ook de nodige donateurs aanwezig, die in de loop van al 
deze jaren een bezoek aan Seva Sangam hebben gebracht. Het gaf ook een beetje reünie gevoel. We 
hebben nog mooie groepsfoto’s gemaakt van bestuur met oud-bestuurslid Els Dols en Nelly Barelds. 
Dit speciaal om nog naar India te sturen. Het bestuur aldaar zal dit zeker zeer waarderen. 

 
Van links naar rechts:  

Ans Vincken, bestuurslid en gastvrouw, Piet Heesakkers, bestuurslid, Rhea Reints bestuurslid, Mieke Aussems 
secretaris, Nelly Barelds oprichtster, Hub Aussems voorziBer en Els Dols, oud bestuurslid en gastvrouw. 



Slo8oespraak van voorzi8er Hub 

Waar een slot is, is een begin geweest. 

Nog even naar toen, in 1979. Nelly en Henny Barelds, hij is helaas verleden jaar overleden, waren per 
fiets in zuid India voor adopBeproces van dochter HeranB . Dochter Idhuna zat in de fietsmand ach-
terop. Zij bezochten op verzoek van een adopBevereniging, ook kindertehuizen voor mogelijkheid 
adopBe van weeskinderen naar Nederland.  
Bij Seva Sangam waren er geen kinderen beschik-
baar. Maar, de vertegenwoordiger daar gaf met-
een aan behoeVe te hebben aan financiële onder-
steuning. Om hun programma’s om kansarme kin-
deren lokaal te helpen, te kunnen waarmaken. En 
met de toegezegde hulp van Nelly werd meteen 
de 10-jarig Shanthi het eerste sponsorkind. En ook 
het eerste van Seva Sangam Nederland, dat na 
thuiskomst spontaan ontstaat doordat familie en 
vrienden ook kinderen gaan ondersteunen.  Van 
meet af aan is Mieke, Nelly's zus, de beste promo-
tor en door haar toedoen wordt zelfs een hele 
school, het Maartenscollege in Maastricht, erbij 
betrokken. 

Seva Sangam Trichy is opgericht door een aantal dames in 1949 na de moord op Mahatma Ghandi. 
Zij richten het genootschap Seva Sangam (Samen Delen) op, met het doel te zorgen voor verlaten 
vrouwen, wezen en arme kinderen. Dat alles zonder ongelijkheid op basis van ras, a\omst, gods-
dienst of geslacht, conform de filosofie van Ghandi. Seva Sangam geeV onderwijs en helpt hen naar 
een beter en zinvol leven.  De organisaBe groeit uit tot een groot insBtuut door de inzet van deze 
vrouwen, die dit als vrijwilligers besturen en hiervoor fondsen werven bij de bevolking van hun stad. 
Een klein deel van de onderwijskosten en de opvang van wezen wordt door de Staat bekosBgd, het 
grootste deel door liefdadigheid. Er ontstaan een kleuter-, lagere en middelbare school, tevens slaap-
zalen voor interne studenten en huisvesBng voor werkende alleenstaande vrouwen. Buiten algemeen 
onderwijs is er ook vakonderwijs zoals weven op handweefgetouwen en drukken op een drukpers, 
wat tevens inkomsten genereert voor het insBtuut. Met dit alles geeV het kansarme meisjes de mo-
gelijkheid een opleiding te volgen en zicht te krijgen op een betere toekomst.  

1984, het project wordt overgedragen aan Mieke. Nelly en Henny gingen werken in Portugal voor 
een hulpverleningsorganisaBe aldaar. En vroegen Mieke of zij het Seva Sangam project wilde over-
nemen. Dat deed zij. Ze nam de administraBe over, de communicaBe met India en ging verder ook op 
zoek naar donateurs. Hub Aussems en Leo van DelV uit Valkenburg traden ook toe tot het bestuur. 

In 1993 werd Seva Sangam Nederland een sBchBng, later ook een ANBI-instelling. Leo nam afscheid 
en Els Dols, Piet Heesakkers en Ans Vinken kwamen erbij. En 9 jaar geleden nam Els afscheid maar 
zorgde voor uitstekende vervanging en verjonging middels Rhea Reints. De ANBI status die de sBch-
Bng kreeg is van belang, omdat de overheid, terecht, over de schouders meekijkt. Uiteindelijk betaalt 
de overheid, iedereen dus, mee! Alles moet transparant en openbaar. Elk jaar moet het actuele be-
leidsplan, de jaarrekening, begroBng en balans op de website. Wij hechIen aan deze verplichBng om 
op deze manier volstrekt open te zijn over de gang van zaken. 

Het hostel.  
Het doel was om meisjes onderwijs te laten volgen in de bijbehorende school. Onderwijs van 6 tot 18 
jaar. “Onze” kinderen waren intern, in het hostel dus, met “board and lodging”. Alleen in vakanBe 
gingen ze naar huis. Ze slapen in ruimten van 40-50 m2. Tegen de muren staan rekken met dozen, 
tassen of koffers met persoonlijke spullen. En een matje om uit te rollen op de betonnen vloer. Allen 
naast elkaar.  Voor ons onvoorstelbaar. Maar voor de kinderen ligt dat anders. Zij ons maar danken 
voor hun “very comfortable life”. In hun thuissituaBe is het vaak slechter. Na hun 12th standard verla-
ten de meisjes Seva Sangam om hun leven verder te leiden. Middels Seva Sangam vaak veel beter dan 
zonder die mogelijkheid. 



Uitbouw naar ook Vervolgstudies.  
Er bleek behoeVe om meisjes verder te laten studeren. Om nog beter in de Indiase maatschappij te 
kunnen staan en talenten extra kansen te geven. Met bedragen van de eenmalige giVen openden wij 
de mogelijkheid om die vervolgstudies te kunnen betalen. Met de meisjes soms nog in Seva Sangam 
ondergebracht, soms thuis of elders. Een aantal meisjes hebben die kansen ten volle benut en zijn op 
hoog niveau afgestudeerd en met nu bovengemiddelde banen. Wij, jullie, kunnen niet alle problemen 
in de wereld oplossen. Maar wel hulp bieden waar dat kan. Dat hebben jullie gedaan. Elk kind is er 
één. Druppels op een gloeiende plaat, zeggen mensen als excuus. Maar je zal als kansloos kind maar 
die druppel mogen zijn! 

CommunicaGe  
Contacten met India werden eerst door Mieke onderhouden per brief, die maanden onderweg kon 
zijn, en, sporadisch per telefoon. In latere jaren tot heden ook via Skype, beeldbellen. Vaak van be-
labberde kwaliteit, maar toch ook weer bevredigend vanwege de contacten en het overleg. E-mail, en 
later de WhatsApp, bood uitkomst. Directe, snelle communicaBe, tot zelfs detailniveau over het rei-
len en zeilen. 

Vanaf 1989 zijn vanuit Nederland regelmaBg bezoeken 
gebracht aan Seva Sangam India. Bestuursleden Rhea 
Reints en Piet Heesakkers zijn er geweest, Ans Vincken 
(zus van Mieke) 4 maal, Ik zelf 10 maal en Mieke 12 maal. 
Tijdens die bezoeken natuurlijk veel overleg over actuele 
situaBe, over nieuw beleid, over de rol van onze sBchBng, 
controle op de financiën uit Nederland en het inzeIen 
daarvan. Ook een aantal donateurs zijn er geweest. Cecil 
Maas, grote begunsBger, John van der Put, vertegen-
woordiger en ambassadeur van dit project namens onze 
grootste sponsor, Sint Maartenscollege Maastricht. En 
vele andere donateurs. Waaronder ook RiëIe Jansen. Die laatste woonde en sliep langere Bjd bij de 
meisjes in de slaapzalen. En leerde en zong met hen liedjes.  Zoals: “Ik heb de zon zien zakken in de 
zee.” Toen Mieke en ik daar 1 of 2 jaar later er waren kenden ze dat nog steeds. Bij onze bezoeken, 
ook met Ans en Hans, vooral veel praten met de meisjes, vaak met vertaling Tamil-Engels door spon-
sormeisjes. Ook uitstapjes maken. Hoogtepunten in hun leven. Maar wel met “usefull” invulling, waar 
het bestuur in India op hamerde.  

Ook hebben we een website. Opgezet en bijgehouden door Nelly en Henny, later door neef Ruben. 
Waar alles opstaat, van verleden tot heden. Deze houden we voorlopig ook nog in de lucht. Het con-
tact met onze donateurs, met jullie dus, werd onderhouden die nieuwsbrieven. Mieke maakte 3 keer 
per jaar een Nieuwsbrief. Niet alleen over formele thema’s, maar nog meer over de mensen en de 
kinderen in India. Een inkijkje in het dagelijkse leven, en verwachBngen voor de toekomst. Nieuws-
brieven waren vooral niet te lang, wel goed leesbaar. Ook alle nieuwsbrieven zijn op de website terug 
te lezen. 

Mondiale Werkgroep en PlaIorm Wereldburgerschap Valkenburg aan de Geul 
Al zeker af 2000 kwamen een 7-tal zusterprojecten in Valkenburg aan de Geul bij elkaar voor overleg, 
het uitwisselen van ervaringen, overbrengen Bps en meer. Elke sBchBng ontving en ontvangt ge-
meentelijke subsidie. Niet om te gebruiken op locaBe in het buitenland, maar voor het bekend maken 
van de projecten om inwoners aan te sporen ook mee te doen. Door die subsidie, aangevuld met wat 
rente van de bank, was het voor ons mogelijk alle (dat zijn zeer beperkte) beheerskosten, daarvan te 
betalen. Statutair ligt bij ons vast dat alle inkomsten van donateurs niet hier, maar in India aankomen. 
Vanaf 2011 zijn wij onderdeel van Planorm Wereldburgerschap in Valkenburg. Die zet zich in lokaal bij 
te dragen aan de 17 Sustainable Development Goals (opvolger van de oude Millenniumdoelen).  

AdministraGe en financiën. 
Vanaf 1996 deed ook de computer bij de penningmeester zijn intrede en werd de handmaBge admi-
nistraBe in schriVen vervangen en in de loop der Bjd aangepast aan de nieuwe mogelijkheden.  Alles 
van het secretariaat door Mieke in Word. Hub maakte, op basis van de eerdere handmaBge boek-
houding, een Excel boekhouding. Dat geeV, naast alle noodzakelijke overzichten en bescheiden, ook 
ruimte om overzichten te krijgen over zowel het administraBeve deel als het financiële.  



Alhoewel niet verplicht, lieten wij de boeken in elk voorjaar door telkens andere donateurs controle-
ren. Dat geeV ook de penningmeester een goed gevoel. 

Ontwikkeling donaGes aan Seva Sangam  
Wij zochten, daar lag onze focus op, en vonden donateurs die structureel wilden bijdragen. Opname 
van een nieuw meisje van 6 betekent dat het meisje, maar ook Seva Sangam, er op moet kunnen re-
kenen dat zij 12 jaar lang blijV. Dat kan alleen met lange-termijnbeleid.  
Enkele kenmerkende getallen: 
Structurele bijdragen, incl 1979-1996 , voor boarding&lodging    € 470.000   
Eénmalige bijdragen(excl. project Wilde Ganzen) verbouwingen, higher studies   € 108.000 
2005 project met WG, zelf ingezameld €  48.000, toeslag WG € 24.000  Samen  €    72.000 
In totaal* het toch enorme bedrag van                                                                               € 650.000 
*Aan te merken dat in de beginjaren de bijdrage/kind fl.15,- was. Besteedbaar dus een hoger bedrag! 

ASouw 
7 Jaar geleden is het arouwtraject ingezet in overleg met bestuur India. Belangrijkste reden: de posi-
Beve ontwikkeling in India waardoor zij zelf in staat zouden moeten zijn dit project voort te zeIen. 
Want de behoeVe aan het bieden van kansen aan de armsten is er nog steeds. Wij stelden onze do-
nateurs op de hoogte, dat als meisjes Seva Sangam zouden verlaten, hun bijdrage gestopt kon wor-
den. Maar dat deden veel donateurs niet. En dus bouwden we reserves op. Die, zoals afgesproken 
met India, hulp konden bieden bij het op eigen benen staan. Resultaat: c.a. € 20.000. Hiervan worden 
in India Fix Deposits met de naam “all the Netherlands sponsors, represented bij Mieke en Hub Aus-
sems”, aangelegd waarvan met de hoge rente, heel erg lang <lifeBme>, 25 meisjes opgenomen kun-
nen worden.  SevaSangam Nederland prijkt in de Hall of Fame van belangrijke personen en instanBes, 
o.a. met Indira Ghandi (premier India) die op bezoek was, gegroepeerd rond de foto van Mahatma 
Ghandi, the father of the NaSon.   

Loslaten. Met weemoed en trots. We moeten dat doen. 

Met weemoed  
- omdat dit project zoveel deed aan kansen van de armsten, dit project ons in verbinding 

bracht en hield met dat bijzondere andere deel van de wereld.  
- Weemoed ook vanwege contacten met de dames, bestuur in India, die met de tomeloze inzet 

als vrijwilligerswerk er hun levenswerk van maken en maakten.  
- Weemoed ook om het waarschijnlijk langzaam vervagen van de contacten in India, met de 

bestuursleden en oud studenten.   

Maar, met trots op het bereikte resultaat.  
Honderden meisjes kregen mogelijkheden om naar school te gaan in naar verhouding goede omstan-
digheden, velen hebben die kansen benut. 

- Trots dat wij in India als voorbeeld worden gesteld voor anderen op betrouwbaarheid, punc-
tualiteit, zorgvuldigheid en betrokkenheid. 

- Trots op onze donateurs die zo trouw bleven waardoor wij met India lange termijn afspraken 
konden maken.  

- Trots op ons bestuur. Slechts 7 bestuursleden vanaf 1993 tot heden. Het tekent de betrok-
kenheid. 

- Trots dat wij de weg naar zelfredzaamheid hebben ingezet en hebben kunnen afronden. 

20 jaar geleden was Hostel Seva Sangam India voor 70% afhankelijk van Seva Sangam Nederland. 
Dat voelden wij als een enorme verantwoordelijkheid. Het overdracht proces werd ingezet. Nu staan 
ze op eigen benen. Met het project nog in volle omvang. 

Mede dankzij jullie! 

Hub Aussems  14-8-2021     
VoorziBer SSchSng Seva Sangam Nederland 



Huidige situaGe in India 

Corona is een groot drama wereldwijd, maar zeker ook in India erger dan in Nederland. Hierover 
hebben we ook veel geschreven in de laatste nieuwsbrieven. Wel haast zeker hebben de meeste 
scholieren in India een jaar school verspeeld, zo niet nog meer. 

Er wordt nog steeds alleen online les gegeven. In de arme gezinnen heeV vaak alleen de vader een 
telefoon. Dus het is haast onmogelijk voor kinderen om online lessen te volgen, die ene telefoon is 
voor de kinderen nauwelijks beschikbaar. De overheid zendt iedere morgen educaBeve lesprogram-
ma’s uit op tv, voor alle leeVijden. Maar de ouders moeten dan wel de tv aanzeIen op deze pro-
gramma’s en vaak gebeurt dat juist niet in de armere gezinnen. Veel ouders zien hier helaas de zin 
niet van in. Ons Indiaas bestuur heeV ons echter al vaker gezegd, dat de nieuwe generaBes meisjes, 
die nu (ook dankzij ons dus) een goede schoolopleiding kunnen afsluiten, het met hun kinderen beter 
zullen doen. Wij verwachten dat zij wel het belang van een goede schoolopleiding bij hun kinderen 
inzien en hen daarin zullen ondersteunen. Op dit moment zijn er slechts 40 meisjes intern, voorna-
melijk dochters van inwonend personeel. Ons Indiaas bestuur heeV geen idee, wat de toekomst 
brengt en wanneer alles weer een beetje normaal wordt. 

Inenten gaat wel gestaag door in India, nu is toch al 35% ingeënt en in september worden ook kinde-
ren vanaf 12 jaar ingeënt. Wellicht iets hoopvoller dan in andere ontwikkelingslanden. India heeV 
zoals bekend een bloeiende farmaceuBsche industrie. 

Vanzelfsprekend houden we contact met Seva Sangam India, al zal dat wel minder frequent worden. 
Het is geen mooie periode om te stoppen, maar het is niet anders, dit arouwproces is 7 jaar geleden 
al begonnen. Maar het is toch prachBg, dat we bij deze afsluiBng toch in totaal nog € 20.000 extra 
hebben kunnen overboeken.  

Dank jullie wel allemaal, 

Mieke Aussems 

 

Secretariaat: Mieke Aussems- van de Beek   
President Rooseveltlaan 168 C04  Maastricht  Telefoon: 06-26246297 of 043-6040805 
Website:  www.sevasangam.nl           E-mail:  aussemsbeek@hotmail.com 
Kamer van KoophandelHandelsregisternr.41078617       Anbinummer : 816691770


