Jaarverslag Stichting Toe to Heart Nederland 2021
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 uit 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 2020 uit:
-

Bea van Els, voorzitter

-

Ans Heesterbeek, secretaris

-

Renée van den Berg, penningmeester

-

Hannie van Haaren , lid

In de loop van 2021 heeft het zittende bestuur van de Stichting Toe to Heart aangegeven terug te
willen treden en Thomas geadviseerd op zoek te gaan naar een nieuw bestuur. Reden voor dit
voorstel is het feit, dat het huidige bestuur na zo’n zeven jaar graag het stokje wil doorgeven aan een
nieuw bestuur. Met veel liefde heeft het huidige bestuur zich van alle taken gekweten die kwamen
kijken bij het bestieren van de Stichting met als (enig) doel het financieel en anderszins begeleiden
van het lopende onderwijsproject. Nu dit gezien de in de afgelopen jaren gerealiseerde benodigde
financiële middelen voor dit project een “beheerkwestie” is geworden, hebben de bestuursleden
besloten, dat dit een mooi moment is voor nieuwe bestuursleden, die op bevlogen wijze, samen met
Thomas en Lalitha, nieuwe projecten zouden kunnen ontwikkelen – naast het tot een goed einde
brengen van het nu lopende onderwijsproject. Voor dit lopende project zijn de geschonken gelden
“gelabeld” en dit geld blijft tot einde looptijd van het huidige onderwijsproject beschikbaar.
3. Gebeurtenissen en ontwikkelingen in Nederland, India én bij Toe to Heart
Het jaar 2021 stond voor Toe to Heart opnieuw in het teken van Covid. Als gevolg van deze
wereldwijde pandemie, die India hard heeft getroffen, stond ook het onderwijs aldaar onder zware
druk. Voor de kinderen in de bovenbouw betekende dit in 2021 weliswaar niet een totaal stilvallen
van de lessen; er werd namelijk online les gegeven. Voor de kinderen in de middenbouw is het
fysieke lesgeven in september 2021 weer opgestart. De onderbouw-kinderen wachten nog steeds op
een herstart van hun lessen. Thomas en Lalitha hebben waar mogelijk het contact met de Toe to
Heart-kinderen vastgehouden. Doordat enkele van de kinderen in verband met het lagere aantal
Covid-besmettingen op het platteland naar familie dáár gestuurd werden, was dit niet voor alle
kinderen mogelijk.
In oktober 2021 heeft Toe to Heart in Bangalore en in Nederland stilgestaan bij het overlijden van
Nanditha, vier jaar geleden. Een bevriend kunstenaar heeft ter nagedachtenis een brons gemaakt

van een spelend kind. Het beeldje heeft een plaats gekregen in een buurthuis te Gouda, waar
Thomas intensieve contacten mee had en heeft. Op haar sterfdag heeft men in Gouda een kaarsje bij
het beeldje gebrand.
4. Activiteitenverslag
In 2021 heeft het bestuur van de stichting Toe to Heart Nederland vier maal per (beeld-)telefoon
vergaderd. Dit is minder dan gebruikelijk, en dat heeft deels te maken met het feit dat in
fondsenwerving geen energie meer wordt gestoken, omdat de financiële middelen toereikend zijn
voor de kosten tot einde looptijd van het huidige onderwijsproject.
Het zittende bestuur van Toe to Heart-Nederland blijft onverkort betrokken bij het lopende project
en heeft gedurende het jaar contact onderhouden met Thomas en Lalitha om te horen hoe het met
de kinderen gaat. Ook hebben we zoals gebruikelijk met Thomas en Lalitha overlegd over de
benodigde gelden. Aangezien er weinig kosten waren (omdat het onderwijs nog niet volledig is
opgestart) is er veel minder tijd besteed aan de reguliere verantwoordingsprocedures en waren er
veel minder beslismomenten.
Thomas en Lalitha beraden zich op nieuwe initiatieven in het kader van de Stichting Toe to Heart,
maar blijven daarnaast het huidige project tot einde looptijd begeleiden.
In het kader van de WBTR (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen) is in het voorjaar van 2021 de
transparantie van de bestuurlijke activiteiten en de controle daarop van de Stichting Toe to Heart
aan de hand van een checklijst tegen het licht gehouden en voldoende bevonden. De details zijn in
de notulen van 15 juni 2021 vastgelegd.
In juni heeft Lalitha alle ouders van de kinderen van Toe to Heart een bezoek gebracht. In het kader
van COVID-19 heeft zij de gezinnen een financiële ondersteuning verstrekt; deze is betaald uit de
financiële middelen van het onderwijsproject. De gezinnen waardeerden dit gebaar zeer.
Het bestuur heeft tegen het einde van het jaar een brief doen uitgaan naar de (voormalig) donateurs
teneinde hen te informeren over het voornemen van het zittende bestuur om af te treden
(waarschijnlijk per januari 2022); met de nieuwe bestuursleden zal aan een goede overdracht worden
gewerkt. Uiteraard zijn de donateurs ook in grote lijnen geïnformeerd over de fase waarin het
onderwijsproject én de deelnemende kinderen zich bevinden. Ook is de donateurs gevraagd zich per
email tot Thomas te wenden indien men geïnteresseerd is in de nieuwe, nog nader te ontwikkelen
projecten van Stichting Toe to Heart.

5. Toe to Heart-kinderen
In 2021 bestond voor de oudste kinderen het onderwijs uit online lessen. Voor één van deze
kinderen worden de onderwijskosten via een Indiase geldschieter gefinancierd; haar studiekosten
komen dus niet meer ten laste van de Stichting. Voor de kinderen uit de 9e en 10de klas is het fysieke
onderwijs in september weer begonnen.
Met de jongedame die vanwege familieomstandigheden naar familie in een andere deelstaat
verhuisde is helaas geen contact meer geweest.
Voor de jongste TTH-kinderen zijn de lessen in 2021 nog niet hervat.
Ondanks alle COVID-beperkingen zijn enkele kinderen uit het onderwijsproject diverse malen in
contact met en/of op bezoek geweest bij de Dutch Roof en Thomas en Lalitha. Onder andere is er
aandacht geweest voor het vijftienjarig bestaan van Toe to Heart in augustus, en ook tijdens Divali is
er een feestelijk samenzijn georganiseerd. Daarnaast kwam een van de kinderen ter ere van zijn 15de

verjaardag op The Dutch Roof trakteren. Thomas en Lalitha onderhouden op deze manier het contact
met de TTH-kinderen.
Als toegift bleek dit jaar dat een van de eerste “afgestudeerden” van het onderwijsproject, een
jongedame van 27 jaar, inmiddels onderwijzeres is én binnenkort zal gaan trouwen. Een fantastisch
resultaat als we bedenken dat zij éigenlijk op de nominatie stond om zonder gedegen opleiding als
veertienjarige uitgehuwelijkt te worden.
Dít is waar Thomas en Lalitha, én het bestuur van de Stichting, het voor doen!
6. Financieel verslag
TTH verkeert eind 2021 in een stabiele, overzichtelijke financiële positie, waarbij de werkzaamheden
van het bestuur uitgemond zijn in een “beheertaak”.
Door de veranderde Indiase wetgeving bleek geld overmaken naar de Indiase bankrekening van de
Stichting Toe to Heart gedurende een periode in 2021 een hachelijke zaak die veel extra kosten met
zich mee dreigde te brengen. Er is toen voor gekozen de benodigde bedragen naar de Nederlandse
rekening van Thomas over te maken, en Lalitha heeft ervoor gezorgd dat alle benodigde papieren
weer in orde gebracht zijn voor de nieuwe, goedgekeurde Indiase rekening. Deze rekening is
inmiddels probleemloos gebruikt voor overschrijvingen.
Voor het volledige financiële verslag verwijzen wij graag naar de jaarrekening 2021 op onze website.
Bea van Els, voorzitter
1 januari 2022

