
 

 

Jaarverslag Stichting Toe to Heart Nederland 2015 
 

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, uniformen 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 bestaat in 2015 uit: 

- Bea van Els, voorzitter  

- Liset de Leeuwerk, secretaris 

- Barbara Kleijnen, penningmeester 

- Hannie van Haaren , lid 

 De bestuursleden werken volledig op vrijwillige basis en declareren geen onkosten. 

Barbara Kleijnen en Liset de Leeuwerk hebben aan het eind van 2015 aangegeven hun functie neer 

te willen leggen in de eerste helft van 2016. Astrid Groenewegen en Renée van den Berg hebben 

zich aangemeld als nieuwe kandidaat-bestuursleden.  

 

 3.   Activiteitenverslag 

 

Het jaar 2015 is een druk jaar geweest . TTH verkeerde in een gezonde financiële positie.  

In dit jaar werd een beleidswijziging doorgevoerd: in plaats van een zogenaamde ‘uitsterfconstructie’ 

waardoor er in 2022 een eind zou komen aan de huidige opzet en er zou worden gewerkt aan een 

plattelandsproject, is het aantal kinderen dat gesteund wordt door TTH uitgebreid. 

Er wordt gekeken naar de mogelijkheid om ieder kind te koppelen aan een vaste donateur die tot aan het eind 

van de schoolloopbaan de financiële verantwoording op zich neemt van dat bepaalde kind. 

 

Er is hard gewerkt aan het zoeken naar nieuwe fondsen / donateurs. Van veel bedrijven en instanties zijn de 

doelstellingen bekeken. We hebben enkele afwijzingen ontvangen en wachten nog op de reactie van een 

aantal fondsen. Wel zijn mooie bedragen ontvangen van Mevr. Astrid Beers, Stichting WelDoen uit 

Bergambacht, de Rotary Lansingerland en via een privé-actie van Marloes Buijs. De ‘oude’ donateurs zijn 

ons wederom trouw gebleven en daarnaast zijn er na de zomer weer enkele nieuwe sponsoren bijgekomen. 

Er is afgesproken dat er actiever gewerkt gaat worden aan het aanschrijven van mogelijke sponsors in India 

door Toe to Heart India. 

 

Vanaf april krijgt Lalitha een bescheiden vergoeding voor alle uren die zij besteedt aan het werken met de 

TTH-kinderen.  



 

 

Thomas wordt door het Nederlandse bestuur geholpen met de financiering van een cursus bij ‘Taptoo’ die 

handvatten geeft bij het bij het uitbreiden van een netwerk.  

 
Op 30 augustus is er een feestelijke bijeenkomst gehouden in ‘de Speelwinkel’ in Gouda om het tienjarig 

bestaan van Toe to Heart te vieren. Deze viering was bedoeld om de bestaande donateurs te bedanken voor 

hun steun en hen op de hoogte te brengen van de toekomstplannen.  

Deze middag heeft Wim Koevermans een gesigneerd PSV-shirt ter beschikking gesteld waarvan de 

opbrengst ten goede is gekomen aan het studiefonds. Dit studiefonds werd rondom dit weekend ook extra 

gespekt door de verkoop van tassen (gemaakt van oud plastic), foto’s van Indiase taferelen en een kalender. 

We zijn tevreden met de opbrengst van deze artikelen. 

Tijdens deze bijeenkomst werd een actie gestart om € 15.000 euro binnen te halen in de periode september / 

april. Op dit moment is daar slechts € 3.000 van gerealiseerd. 

 

Er is zoals gebruikelijk weer een Zomernieuwsbrief en een Winternieuwsbrief rondgestuurd.  

Donateurs zijn maandelijks persoonlijk bedankt n.a.v. hun financiële hulp. 

 

In 2015 heeft het Nederlandse bestuur 8 maal vergaderd.  

Op 7 juli hebben de besturen van TTH-India (Thomas van Berckel) en TTH-Nederland (Bea van Els, 

Barbara Kleijnen, Liset de Leeuwerk) overleg gehad.  

 

4. Toe to Heart kinderen  

Moses en Annie zijn geslaagd voor het examen van het Indo Asian College.                                                      

Alle andere kinderen zijn doorgegaan naar het volgende schooljaar.  

Dit jaar is Suman in de zomer toegevoegd aan de groep kinderen in Bangalore, Thirtamalai wordt sinds 

november ondersteund. Er staan op dit moment vier meisjes op de wachtlijst. 

De huidige groep (per 31-12-2015) bestaat uit Sonia, Monica, Nandhita, Mangala, Sweety, Raj, Suman en 

Thirtamalai.  

 

5. Financieel verslag 

Zie het verslag onder het kopje ‘financiën’. 

 

 


