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1. Doelstelling Toe to Heart Nederland 

De stichting Toe to Heart Nederland is opgericht op 24 augustus 2006 te Amsterdam ter ondersteuning van 

Toe to Heart Trust Bangalore in India, die is opgericht op  8 augustus 2004.  

 Toe to Heart Nederland biedt kinderen, woonachtig in een achterstandswijk in Bangalore India 

ondersteuning door hen te voorzien van het noodzakelijke sociale menselijke en fysieke kapitaal dat ieder 

mens nodig heeft.  Vanuit deze visie stelt Toe to Heart zich ten doel het schoolgeld met bijkomende kosten 

voor boeken, uniforms en naschoolse opvang te betalen vanuit een studiefonds. De dagelijkse naschoolse 

opvang en maatschappelijke begeleiding van de kinderen vindt plaats door de oprichters van Toe to Heart 

in hun woonhuis.  

2. Bestuurssamenstelling 

Het bestuur van de Stichting Toe to Heart Nederland bestond in 2014 uit: 

- Jolanda  Geerssen, voorzitter ad interim 

- Liset de Leeuwerk, secretaris 

- Barbara Kleijnen, penningmeester 

- Bea van Els , lid 

Ed Riksen legde zijn functie als penningmeester in januari 2014 neer. Guus de Leeuwerk heeft deze taak 

tijdelijk op zich genomen, per 28 mei 2014 is Barbara Kleijnen de nieuwe penningmeester 

geworden. 

Bea van Els heeft het bestuur per 3 september 2014 versterkt als lid. 

 3.   Activiteiten verslag 
 
In 2014 hebben we diverse nieuwe mogelijkheden gezocht en gevonden om geld binnen te krijgen voor de 
financiering van de schoolkosten van de kinderen in Bangalore. Twee fondsen: Stichting Alle Beetjes en 
Stichting Mundo Crastino, hebben ieder € 2000,- geschonken. De gereformeerde kerk in Bergambacht heeft 
ruim €400,- geschonken. Mariaplaats recreatie uit Utrecht heeft de fooienpot van december overgemaakt 
naar Toe to Heart.  Een aantal particuliere donateurs heeft mooie bedragen gestort en de, in aantal ietwat 
geslonken, trouwe groep donateurs zorgt nog altijd voor een gestage stroom inkomsten. 
Niet alle pogingen hebben succes gehad: het Stabrecht college in Delft heeft uiteindelijk gekozen voor 
steun aan het Rode Kruis, de Rotary Club in Veenendaal heeft ons op een reservelijst gezet, Stichting Keer 
op Keer heeft onze aanvraag afgewezen. 
 
In 2014 zijn de donateurs via de Nieuwsbrief op de hoogte gebracht van de mogelijkheid om periodiek 
giften af te trekken van de belasting. 
Dit heeft een aantal nieuwe sponsors opgeleverd. 
Behalve via de Nieuwsbrief zijn de regelmatige donateurs persoonlijk benaderd en op de hoogte gebracht. 
 



 

 

In 2014 heeft het Nederlandse bestuur 6 maal vergaderd.  
Op 5 februari hebben de besturen van TTH-India (Thomas van Berckel) en TTH-Nederland (Jolanda 
Geerssen, Barbara Kleijnen, Liset de Leeuwerk) overleg gehad.  
 
Hannie van Haaren, op dit moment woonachtig in Bangalore en vaak aanwezig bij Thomas en Lalitha van 
Berckel, heeft interesse getoond om na terugkeer in Nederland deel uit te gaan maken van het 
Nederlandse bestuur. 
 
Met ingang van april  heeft Thomas de taak ‘internationaal coordinator’ in het leven geroepen en op zich 
genomen. Voorlopig is deze taak onbezoldigd. 
 
Toe to Heart bestaat in augustus 10 jaar. In Bangalore is deze mijlpaal gevierd met een reünie voor oud-
leerlingen, een feestelijke bijeenkomst voor belangstellenden en een feestmiddag met de huidige groep 
kinderen.  
In Nederland zal de viering van het jubileum in augustus 2015 plaatsvinden. 
 
Ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan is er een e-book gemaakt en in juli verstuurd naar alle donateurs. 
In dit digitale boek wordt er teruggeblikt op het ontstaan van Toe to Heart, de huidige situatie, de 
successen van diverse kinderen en worden toekomstplannen voorzichtig aangestipt. Er zijn diverse 
enthousiaste reacties binnengekomen. 
 

4. Schoolresultaten  

Drie kinderen: Nalini, Naresha en Thara zijn geslaagd voor het examen van het Indo Asian College. Mozes 

zal dit schooljaar een hernieuwde poging doen om het diploma te behalen.                                                              

Alle andere kinderen zijn doorgegaan naar het volgende schooljaar. 

Sweety is dit jaar toegevoegd aan de groep leerlingen waarvoor we steun zoeken bij donateurs voor de 

schoolkosten en naschoolse opvang. 

5. Financieel verslag 

Gebleken is dat, mede als gevolg van de economische crisis, steeds meer inspanningen gedaan moeten 
worden om voldoende geld bijeen te brengen. Om die reden is in 2014 een aantal fondsen benaderd. In 
2014 is € 5.300 ontvangen van particuliere donateurs en € 4.000 van fondsen. € 7.300 is overgemaakt voor 
het Toe to Heart project in India. Hiermee kon in 2014 geïnvesteerd worden in de toekomst van 10 
kansarme kinderen. De bank- en overige kosten bedroegen € 253 ofwel 3,4 % van de totale uitgaven. Het 
vermogen op onze bank- en spaarrekening is sinds 1-1-2014 toegenomen met € 1.780,00 tot € 7.900. Dat 
betekent dat er voldoende middelen zijn om de schoolkosten voor het schooljaar 2015/16 in april 2015 te 
betalen. In 2015 zullen verdere inspanningen gedaan moeten worden om tijdig de schoolgelden voor 
2016/17 bijeen te brengen.  
 

       6. Toekomstvisie 

Aan de hand van de ervaringen van het Toe to Heart-project gedurende de afgelopen 10 jaar worden 
plannen voor de toekomst ontwikkeld. In 2014 is door de Toe to Heart Trust Bangalore in India verder 
gewerkt aan: 

-  plannen voor een plattelandsschool ten behoeve van kinderen uit achterstandgezinnen waarbij de 
afgestudeerde kinderen in het huidige project een begeleidende rol spelen; 

- plannen om in samenwerking met het bedrijf GMR Group (GMRVF: Varalakshmi Foundation) 
projecten buitenschoolse opvang op te zetten. 

In 2015 zal de toekomstvisie verder vorm krijgen.  


