
 

 

Jaarverslag Stichting Toe to Heart Nederland 2016 
 

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, 
Thomas en Lalitha van Berckel, in hun woonhuis.  

2. Bestuurssamenstelling 

Het bestuur van de Stichting Toe to Heart Nederland bestaat in 2016 uit: 

- Bea van Els, voorzitter  

- Liset de Leeuwerk, en aansluitend Ans Heesterbeek, secretaris 

- Barbara Kleijnen, en aansluitend Astrid Groenewegen, penningmeester 

- Hannie van Haaren , lid 

- Renée van den Berg, lid 

Nadat Barbara Kleijnen en Liset de Leeuwerk eind 2015 hadden aangegeven hun functie neer te willen 
leggen, zijn Astrid Groenewegen, Renée van den Berg en Ans Heesterbeek in mei 2016 tot het bestuur 
toegetreden. Na overdracht zijn Barbara Kleijnen en Liset de Leeuwerk uit het bestuur getreden.  

3. Verdrietige gebeurtenissen bij Toe to Heart 
Het jaar 2016 wordt overschaduwd door het overlijden van een van de kinderen van de stichting, te weten 
Nandhita. Zij was pas zestien jaar en hoewel in kleine kring bekend was dat ze ziek was, kwam haar 
overlijden in oktober totaal onverwacht.  Deze gebeurtenis heeft veel impact op de gehele Toe to Heart-
familie: Lalitha, Thomas, Eva en alle kinderen van Toe to Heart, alsmede de bestuursleden in zowel India als 
Nederland én de donateurs zijn alle zeer geschokt. 
 
Er was meer verdrietig nieuws: de ouders van Thomas moesten beiden om gezondheidsredenen hun huis 
verlaten en werden opgenomen in een verzorgingshuis. Dhr. K. van Berckel is uiteindelijk begin september 
overleden. Moeilijke tijden voor de gehele familie Van Berckel.  
 
 

4. Activiteitenverslag 
 
Het jaar 2016 is een actief jaar geweest.   
Allereerst is er veel energie gestoken in het werven van fondsen teneinde aan de doelstelling te voldoen, te 
weten om de opleiding en sociale vangnetstructuur ten behoeve van de kinderen in Bangalore te kunnen 
realiseren. Hiertoe zijn vele fondsen, bedrijven en particulieren aangeschreven. Dit heeft gedurende het 
jaar niet tot veel resultaat geleid, maar gelukkig vond de stichting tegen het einde van het jaar twee 
donateurs bereid ieder een kind voor een bepaalde periode te verzekeren van financiën voor opleiding en 
in één geval ook van buitenschoolse opvang. Een fantastisch resultaat.  
Daarnaast zijn de bestaande donateurs ons grotendeels trouw gebleven en zij dragen zorg voor een vast 



 

 

“basisinkomen”. Teneinde de continuïteit van opleiding en vangnet zoveel mogelijk te waarborgen, streeft 
TTH naar bestendigheid in de financiële ondersteuning en inmiddels weten wij ons verzekerd van een 
aantal donateurs en schenkingen, die deze bestendigheid voor een aantal kinderen garandeert. Uiteraard 
zijn er ook kinderen voor wie dit (nog) niet geldt, zodat een jaarlijkse aanvulling van nieuwe donateurs 
en/of incidentele giften noodzakelijk blijft. 
We zijn heel blij met de incidentele giften van een kerk in Poeldijk, van een DJ, en met de opbrengst  van 
door bestuursleden georganiseerde events zoals een line-dance-les en een bridge-drive. Toe to Heart heeft 
zich tevens (kosteloos) aangesloten bij de organisatie Sponsorkliks, waardoor iedereen die via internet 
aankopen doet, een klein percentage van de aankoopsom zonder kosten aan Toe to Heart doneert.     
 
Wij streefden ernaar om € 15.000 euro binnen te halen vóór april 2016, dit naar aanleiding van het tienjarig 
bestaan van TTH-India in 2014; dit is helaas niet gelukt. Er is ruim € 3.000 binnengekomen in het kader van 
deze actie; uiteraard een mooi bedrag, maar niet het bedrag waarop was gehoopt en ingezet. 
 
Er is afgesproken dat er actiever gewerkt gaat worden aan het aanschrijven van mogelijke sponsors in India 
door Toe to Heart India en daarbij moet zeker de Nederlandse gemeenschap in Bangalore niet worden 
vergeten. Hier ligt een taak voor Thomas, die deze activiteiten zou moeten initiëren. 
 
Naast de fondenwerving hebben we dit jaar óók veel energie gestoken in het vernieuwen van de TTH-
website (www.toetoheart.org). Wij menen dat deze erg mooi, duidelijk en informatief is geworden, en 
verwachten dat het tevens een goed hulpmiddel is bij de fondsenwerving. Dank aan iedereen die hieraan in 
welke vorm dan ook heeft meegeholpen!  
 
In augustus 2016 bestond Toe to Heart India 12 jaar en gepaard daaraan vierden Thomas en Lalitha hun 
12,5-jarig huwelijksfeest. Naar aanleiding hiervan hebben vrijwel álle kinderen die ooit steun hebben 
ontvangen of die momenteel van Toe to Heart in Bangalore krijgen, acte de présence gegeven in het huis 
van Thomas en Lalitha. 
 
Er is zoals gebruikelijk weer een Zomernieuwsbrief en een Winternieuwsbrief rondgestuurd en daarnaast 
een extra nieuwsbrief in augustus - deze laatste vanwege de feestelijkheden in augustus én om de 
Sponsorkliks-activiteit onder de aandacht te brengen.  
Donateurs zijn persoonlijk bedankt voor hun financiële hulp. 
 
In 2016 heeft het bestuur van de stichting Toe to Heart Nederland zes maal vergaderd.  
Daarnaast  is de aanwezigheid van Thomas in Nederland in januari 2016 aanleiding geweest voor overleg 
tussen de besturen van TTH-India (Thomas van Berckel) en TTH-Nederland (Bea van Els, Barbara Kleijnen, 
Liset de Leeuwerk).  

 

5. Toe to Heart-kinderen  

Alle kinderen zijn doorgegaan naar het volgende schooljaar.   
Soniya heeft in april 2016 haar opleiding (aan het Indo Asian College, PU2) via Toe to Heart met goed 
gevolg afgerond; ze studeert nu op eigen kosten in het tweede jaar van Degree Commerce en werkt 
daarnaast drie avonden in de week om voor inkomen te zorgen.  
In 2016 zijn Suman en Thirtamalai mee gaan doen met de buitenschoolse opvang. Voor Suman zullen vanaf  
het studiejaar 2016/2017 ook de studiekosten vergoed worden. Voor Thirtamalai gebeurt dat vanaf 
halverwege het studiejaar 2015/2016. Per eind 2016 staat er een aantal  kinderen op de wachtlijst. 

De huidige groep (per 31-12-2016) bestaat uit Monica, Mangala, Sweety, Raj, Suman,  Thirtamalai, Manasa, 
Solukshona  en Sandhya. Als de financiële situatie dit toelaat, zullen meer kinderen aan het project kunnen 
gaan deelnemen.  

 

http://www.toetoheart.org/


 

 

6. Financieel verslag 

TTH verkeert eind 2016 in een gezonde financiële positie als gevolg van de bijdragen van een kring aan 
vaste donateurs en daarnaast doordat er veel energie is gestoken in het zoeken naar én vinden van 
donateurs die bereid zijn een kind financieel te verzekeren van een opleiding door zich voor langere tijd aan 
dat kind te committeren.  
Op dit moment is nog niet voor alle kinderen een persoonlijke donor/persoonlijk budget gerealiseerd.    
 
Voor het gehele financiële verslag van 2016 verwijzen wij graag naar de jaarrekening 2016 op onze website. 
 
 
 
Bea van Els, voorzitter 
23 april 2017 
 

 


