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Jaarverslag 2019 Stichting Kashi Mandir 
                                                     
Er is weer hard gewerkt en er is weer veel gebeurd in 2019 zowel voor Stichting Kashi Mandir als voor  

Kashi Mandir School  in India: veel positieve ontwikkelingen 
 
Het nu complete schoolgebouw(2014) is volledig in gebruik. Er was sinds 2008 aan gewerkt: Kashi  
      Prasad Bal Vidhya Mandir School is nu een goed uitgeruste school met 10 lokalen, een   
      binnenplein met galerij  en dakterras (tevens speelplaats voor de kinderen), toiletten en schoon  
      drinkwater, een kantoor, computerruimte en een bibliotheekje. Voor een deel van het onderwijs  
      gebruikt de school  gratis lessen van internet voor alle leeftijdsgroepen met behulp van beamer en  
      whiteboards. Hiermee is Kashi School uiterst modern en een trendsetter in de regio.De onderwijs-    
      inspectie gebruikt de school --naar andere scholen toe -- als voorbeeld van een school in ontwikkeling. 
      Alle kinderen van 4 tot 14 jaar uit de doelgroep van Dalits, arme boeren en arbeiders uit het dorp 

Oud-Khajuraho en omgeving gaan nu naar school. Dat zijn er nu 325 in gelijke aantallen jongens en 
meisjes. Een deel van hen komt op de fiets op door de school uitgeleende schoolfietsen.  

      Hiermee lijkt in de toekomst analfabetisme in  het dorp en omgeving uitgebannen en hebben deze 
jonge mensen de mogelijkheid volop te participeren in de snel veranderende en moderniserende 
Indiase maatschappij. Zonder scholing zouden zij – buiten de door droogte kwijnende landbouw - 
geen enkele kans hebben op de arbeidsmarkt. Veel kinderen leren ook al door in het voortgezet 
onderwijs, en enkelen zelfs aan de universiteit, waar nodig biedt Kashi School nog enige tijd wat 
ondersteuning. 

      
 Sinds zomer 2016 worden er voor  schooltijd naailessen gegeven aan een groep meisjes, later zal dit ook 

gebeuren aan jongens (i.v.m. een toekomstig beroep als kleermaker). De school beschikt -- dank zij 
een gift van een donateur -- over drie elektrische naaimachines. In 2018 zijn daar nog drie 
trapnaaimachines bijgekomen, handig als de stroom uitvalt. Begin 2019 is een aangrenzende woning 
gekocht om de naailessen in onder te brengen. Dit huis wordt opgeknapt en er wordt een doorgang 
naar de school gemaakt voor de directe bereikbaarheid. Hierdoor komt lokaal 3 weer beschikbaar 
voor reguliere lessen en aan die ruimte is grote behoefte door het gestegen leerlingenaantal. 

     In de toekomst ligt het in de bedoeling om ook vrouwen uit het dorp naailes te gaan geven. Een   
     positieve ontwikkeling op het gebied van emancipatie, want de vrouwen komen dan het huis uit om  
     zelfstandig iets te ondernemen zonder toezicht van de mannen, in een conservatieve plattelands-   
     gemeenschap in India nog steeds bijzonder. En de vaardigheid kleding te kunnen maken geeft  
     vrouwen ook een hogere status in de families waar zij wonen (de familie van hun man). 
 
Uit twee afgelegen dorpen – Bamnora en Beniganj  --   is voor de kinderen aldaar  in 2017 in één van de 

dorpen een dépendance ingericht: het is te gevaarlijk voor hen op de weg om naar de school in 
Khajuraho te komen. In 2018 zijn daar nog 50 kinderen bijgekomen. In vier voormalige huiskamers 
krijgen de kinderen les. Medio 2019 is deze dependance opgaan in een nieuw ontstaan schoolinitiatief 
in Beniganj zelf. Een verheugende ontwikkeling: dorpelingen nemen zelf de verantwoordelijkheid 
voor onderwijs en ontwikkeling. Hoewel onder een ander bevoegd gezag: de oorspronkelijke 
doelstelling alle kinderen naar school in de regio is hiermee wel gehaald. 

       
     De school in Khajuraho telt op dit moment  10 leerkrachten. De meesten van hen zijn al bevoegd om  
     les te geven, 4 van hen studeren  op eigen kosten voor een onderwijsbevoegdheid. Naast 10 lokalen    
     beschikt de school over een ruime gedeeltelijk overdekte binnenplaats, een toilettenblok, een      
     dakterras, speelplaats en een waterput met tappunten voor de leerlingen 
 
Door overheidsvoedselverdeling is er geen honger in de streek, ondanks de droogte en een aantal 

misoogsten. Schrijnend om te zien is dat er in de  winter slechts zo’n 20 % van het land werd bebouwd 
door watergebrek. Gezinnen verarmden daardoor. In de zomer van 2019 is daar gelukkig wel wat 
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verbetering in gekomen door normale moessonregenval. De school verstrekt enkele malen per week 
eiwitrijk en vitaminerijk voedsel aan de leerlingen om de vaak karige maaltijd van thuis wat aan te 
vullen: leren zonder goed eten gaat nu eenmaal niet. De financiering hiervan baart ons wel zorgen. 

 
De actieve fondsenwerving in Nederland is in 2019 definitief gestopt. De school bestaat nu volledig 

zelfstandig.  In het laatste contract is een overgangsperiode met de school afgesproken waarin de 
stichting de school nog een aantal jaren ondersteunt. Daar komt in 2023 een einde aan, maar ook dan 
is er nog een klein ondersteuningsfonds beschikbar voor noodgevallen. Dit alles is bedoeld om de 
continuïteit te waarborgen en te behouden wat in de afgelopen 15 jaren is bereikt. 

Voor calamiteiten en in het geval van minder  inkomsten voor de school zijn er twee plannen hoe de  
      school te laten overleven, zodat de gedane inspanningen en investeringen niet voor niets zijn geweest. 
      In het dorp is de school ingebed in de sociale gemeenschap: het is echt hùn school, schooldirecteur,  
      leerkrachten en bestuursleden en ook wij van de stichting staan er in hoog aanzien.  
 
De schoolleiding en het bestuur van Kashi School zijn volledig autonoom. Het is hun school en zij nemen 

de beslissingen. De stichting ondersteunde en faciliteerde sinds 2005 waar nodig en mogelijk. De 
dagelijkse exploitatie van de school is vanaf medio 2019 al volledig voor rekening van de lokale 
bestuurders.  Het bestuur van de stichting en het lokale schoolbestuur zijn van mening dat het goed is 
dat een project van internationale samenwerking en ontwikkeling -- zoals deze school -- op een 
gegeven moment op eigen benen gaat staan en volledig eigendom wordt van de lokale mensen. 

 
In februari 2020 gaan weer twee bestuursleden van Stichting Kashi Mandir naar India om tijdens een 

werkbezoek de zakelijke en persoonlijke contacten te vernieuwen. Doel is zeker ook:  controleren, 
monitoren, contractbesprekingen voeren en contracten afsluiten voor zover dat nog aan de orde is  en 
te spreken over de toekomst. Tot  groot genoegen van het bestuur van Stichting Kashi Mandir is zowel 
onderwijs als organisatie steeds volledig in orde bevonden (en ook goedgekeurd door 
overheidsaccountants en inspecteurs) en dat is wel een compliment waard aan schoolbestuur en staf.  

      Tijdens het werkbezoek spreken we ook weer over de fase van consolidatie: hoe is de school in staat  
       - als de stichting op enig moment in liquidatie gaat – zichzelf te bekostigen?  
      Daar is al jaren naar toegewerkt. De school heeft als bronnen nu ouderbijdragen, giften van  
      lokale ondernemers, overheidssubsidies en  giften van passerende toeristen. Met name deze laatste  
      bron is erg lucratief gebleken. Het was een slimme keuze van de oprichter van de school mr. Prabhat  
      Mani Mishra om in dit dorp een school te beginnen: menig toerist die de wereldberoemde tempels  
      van Khajuraho heeft bezocht (Unescowereld erfgoed) vindt het leuk eens een echte Indiase  
      plattelandsschool in Oud- Khajuraho te bezoeken. Toeristen geven menigmaal aan te beseffen hoe     
      mooi het is wat hier tot stand is gebracht en welke inspanning en toewijding dat heeft gekost. En men   
      laat ook vaak een gift achter. Ook als bezoekende toeristen weer thuis zijn komen daar nogal eens  
      initiatieven uit voort variërend van eenmalige giften tot en met complete fondsenwervingsacties die  
      soms substantieel veel geld op leveren voor de school. Dat levert soms fraaie voorbeelden op van  
      internationale compassie en samenwerking. 
      Stichting en school hebben er vertrouwen in dat  het huidige  inkomstenmodel ook in de  toekomst   
      gaat werken.  
 
De ontwikkeling van Kashi Mandir School, eigenlijk beter gezegd: van kansarme kinderen in deze regio 

in India, kost natuurlijk geld. De veelal straatarme gezinnen kunnen dat zelf niet opbrengen. Wij zijn 
dan ook blij met de jarenlange financiële steun van een aantal Nederlandse fondsen. Daarnaast zijn 
wij blij met toenemende steun van lokale partners in India, hoe incidenteel soms ook. En natuurlijk 
nog steeds met de inkomsten van onze trouwe donateurs, scholenacties  en markten ( voorheen ook 
Full Colour Festival  in Emmen) in Nederland. 
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Het bestuur van de stichting in Nederland, bestaande uit 5 leden,  vergaderde in 2019 drie maal. 
Daarnaast zijn er een drietal vaste vrijwilligers actief voor de stichting. Van hun ondersteuning maakt 
het bestuur dankbaar gebruik. Het bestuur van de school bestaat uit 8 mensen van verschillende 
kasten en vergadert maandelijks.  

Hoewel de school gericht is op kinderen van de laagste kasten gaan er uit alle kasten kinderen naar 
school, die eendrachtig samenwerken. Buiten de school, in het dorp,  is dat een ontwikkeling die al 
wel op gang komt maar het kastensysteem in Indiase plattelandsgemeenschappen als in Khajuraho 
blijft toch hardnekkig aanwezig. Toch draagt Kashi Mandir School beperkt bij in de ontwikkeling van 
gelijkheid voor allen en van de emancipatie van mensen van lagere kasten van de nieuwe generatie en 
van vrouwen en meisjes. Het merendeel van de kinderen komt uit Hindoe-gezinnen, een aantal uit 
Moslimfamilies en de school staat ook open voor leerlingen uit andere godsdiensten bijvoorbeeld uit 
Christen- of Jainfamilies. 

 
Bestuursleden van de stichting  in Nederland gaven waar mogelijk publieksinformatie  over het  
     schoolproject Kashi Mandir en over internationale samenwerking in het algemeen. In het recente  
     verleden zijn ook gastlessen op basisscholen gegeven in het kader van lessen burgerschapszin. 
 
Het bestuur van Stichting Kashi Mandir prijst zich gelukkig met de inzet van schoolteam en vrijwilligers 

in India. En van alle personen en organisaties die zich in Nederland en daarbuiten voor de stichting 
hebben ingezet, voor hun werk en bijdragen. Het moge duidelijk zijn dat wij ons werk voor deze 
prachtige kinderen alleen dan kunnen voortzetten en afronden. 

     De  besturen van de stichting en van de school hopen dat het ook in 2020 nog steeds mogelijk zal 
blijken om mensen te interesseren voor het doneren van een bijdrage voor goed onderwijs aan deze 
kansarme kinderen van dit inmiddels succesvolle project.  

 
Via onze website www.kashimandir.org kan ieder die geïnteresseerd is op de hoogte blijven van het 

wel en wee van het project(o.a. foto’s van het werkbezoek in 2o18 en van de voltooide nieuwbouw in 
2014 ). Een vergelijking met de foto’s van eerdere jaren geeft een goed beeld van de ontwikkeling van 
de school. Wij zijn ook op Facebook te vinden onder “Students for Kashi Mandir”.  

 
                                                      
                                                  Namens  bestuur van Stichting Kashi Mandir, Rutger Hoogeveen, voorzitter 
 
 
                                                                               N.B. : Bij dit bestuursjaarverslag hoort een  financieel jaarverslag over 2019 
 

 
 
Aldus vastgesteld door het dagelijks bestuur na  goedkeuring van de overige bestuursleden op  
15 januari 2020 
 
 
 
 
R. Hoogeveen, voorzitter                                                 I. Van Dijk- Kloen, secretaris 
 


