Noodfonds Joy for Children.
Korte beschrijving van Joy for Children.
Stichting Joy for Children beheert in India zes zorg- en onderwijscentra, waar 465 kinderen
kleding, voeding, onderwijs en medische zorg ontvangen. Er wordt geen onderscheid gemaakt
naar huidskleur, afkomst en/of religieuze overtuiging of achtergrond. De kinderen krijgen
volledige zorg en krijgen dagelijks studiebegeleiding tot en met de tweejarige intermediate
opleiding. Dit zijn twee voorbereidende jaren om een hogere opleiding te volgen. Kinderen zijn
dan 17 à 18 jaar oud. In bijzondere situaties wordt de ondersteuning enkele jaren voortgezet,
gedurende de vervolgstudie. Daarnaast heeft Joy for Children een kleinschalig Aids/HIV project.
Binnen dit project wordt een vijftal alleenstaande ouders geholpen, vanuit de gedachte dat het in
het belang van het kind is wanneer de ouder zo lang mogelijk in leven blijft.
De lokale stichting (Joy for Children Charitable Trust) voert alle werkzaamheden uit.
Al het geld dat binnenkomt, wordt volledig besteed aan de kinderen. De besturen van de Nederlandse en Indiase stichting zijn vrijwilligers, echter de medewerkers van de centra in India hebben
een dienstverband met de stichting in India. De organisatie is financieel gezond.
De ambitie van Joy for Children is om zoveel mogelijk kinderen te helpen. Die ambitie wordt
echter begrensd door financiële en organisatorische mogelijkheden. De stichting wil een
daadkrachtige, hands-on organisatie blijven zonder overhead. Het toezicht op de organisatie in
India moet ‘behapbaar’ blijven. Ook financieel moeten de risico’s beperkt en beheersbaar zijn,
passend bij een vrijwilligersorganisatie.
Er wordt daarom gekozen voor focus op de huidige activiteiten. De ambitie is om ca 500 kinderen
ondersteuning te bieden tot en met de intermediate opleiding. Daarnaast is het streven om de
kinderen, die een vervolgopleiding kunnen gaan volgen, te ondersteunen in hun verdere
ontwikkeling, totdat ze gaan werken.
Het werk in India.
Nu we enkele jaren "op weg" zijn kunnen we al wat conclusies trekken over onze werkwijze. Het
concept zoals uitgedacht blijkt in de praktijk goed te werken. De resultaten zijn, gemeten naar
het wel en wee van de kinderen, goed te noemen.
De kinderen doorlopen basisschool- en vervolgopleidingen naar tevredenheid. Toetsen worden
goed gemaakt en veel kinderen scoren boven het landelijk gemiddelde. Hieruit mogen we
concluderen dat het onderwijs, hetgeen binnen de centra aan de kinderen gegeven wordt, van
een goed niveau is.
In alle centra worden naai- en computerlessen gegeven. De lokale bevolking zorgt voor het geven
van de lessen. De produkten, welke gemaakt worden tijdens de naailessen, worden verkocht via
markten en/of op andere manieren. De opbrengsten hiervan komen ten goede van Joy for
Children.
Uit de medische testen komen geen bijzondere afwijkingen meer naar voren. Kinderen groeien
allen goed en hebben geen afwijkingen in hun lichamelijke ontwikkeling. Kinderen met een
lichamelijk probleem uit het verleden, ontwikkelen zich goed. De hulpmiddelen die door Joy for

Children ter beschikking zijn gesteld werpen vruchten af. Een aantal kinderen, waaronder een
jongen met polio, een doof meisje en een totaal verwaarloosd meisje, zijn op verschillende
manieren geholpen en het resultaat mag er zijn. De jongen heeft met veel geduld en therapie de
eerste stappen gezet, het meisje hoort weer door middel van een gehoorapparaat en het
verwaarloosde meisje is weer gezond en kan naar school. De lichamelijke conditie van nieuw
opgenomen kinderen is in het algemeen binnen 6 maanden op een gemiddeld niveau.
Inmiddels zijn zes centra operationeel. In deze centra zorgen we voor 465 kinderen. We voorzien
in, voeding, kleding, onderwijs, medische zorg, goede sanitaire voorzieningen en schoon
drinkwater.
Er worden een aantal alleenstaande ouders met kinderen ondersteund. Deze ouders lijden allen
aan Aids of zijn HIV besmet geraakt. Voor deze mensen is het in India onmogelijk een inkomen te
genereren. Door deze groep mensen te steunen, helpen we indirect ook de kinderen in deze
gezinnen.
De hulpbehoefte is erg groot. Zonder de continuïteit uit het oog te verliezen werken we aan
constante uitbreiding en verbreding van onze activiteiten. Dit is alleen mogelijk met steun van
donateurs.
Opzet van een noodfonds.
De gedachte is ontstaan om een noodfonds op te zetten naar aanleiding van een hulpvraag in de
directe omgeving van het werkgebied van Joy for Children in India. De kolonies, waar Joy for Children
actief is, is een van de meest arme gebieden in India. De woon-en arbeidomstandigheden zijn
minimaal en de mensen zijn niet bestand tegen extreme omstandigheden. Een van deze extreme
omstandigheden is het weer. Een aantal malen per jaar, in het moesonseizoen, is er veel overlast van
wind en water. Dit geeft veel schade in de leefomgeving van de gemeenschap en met name aan
wegen, paden en behuizing. De kinderen, die gebruik maken van de opvangcentra, komen uit deze
leefomgevingen en Joy for Children wil ook hulp bieden aan de mensen, die getroffen worden door
een noodlot. De middelen, die hiervoor nodig zijn, wilt Joy for Children betrekken uit een noodfonds
en niet uit de lopende rekening.
Het noodfonds.
Enerzijds komt de financiering van het fonds uit een jaarlijkse reservering, indien mogelijk, vanuit Joy
for Children. Anderzijds kunnen gerichte giften van derden toegevoegd worden aan het fonds. Op
deze manier zal het fonds een vermogen opbouwen, hetgeen gebruikt gaat worden, zoals hierboven
omschreven.
Aan wie wordt er hulp geboden.
Het noodfonds zal in de toekomst hulp bieden in de vorm geld ter beschikking te stellen. De
doelgroep voor deze hulp zijn gezinnen/families/situaties, waarbij de kinderen uit de kolonies en Joy
for Children betrokken zijn. Te denken valt aan:
Beschadiging aan huizen, tijdelijke huisvesting, hulpgoederen, zoals kleding en voedsel aan (pleeg)
ouders en gedupeerden, ondersteuning met medicijnen en/of medische ingrepen, ondersteuning van
vervoer, ondersteuning van medische hulpgoederen, inrichten van noodzakelijke huisraad, het slaan
van waterputten.

Toewijzing van noodhulp.
Indien in de kolonie waar de centra van Joy for Children gelegen zijn een hulpvraag komt, wordt deze
vraag in eerste instantie beoordeeld door het plaatstelijke comite. Indien er een goedkeuring van dit
comite is, zal de hulpvraag voorgelegd worden aan het bestuur van Joy for Children in Nederland,
deze zal het goed-of afkeuren. Het streven is binnen vijf werkdagen een besluit te nemen.
Uitvoering.
Alle hulp wordt uitgevoerd en gecoördineerd door het bestuur van Joy for Children India, na
goedkeuring van het bestuur Joy for Children Nederland.

