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 " Vaak lijkt ons werk te onbeduidend om een verschil te maken. 
Maar in deze afgelegen gebieden zijn het juist de kleine dingen die er toe doen." 

  Dr. George Joseph, Chief Functionary CSA Trust 
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Inleiding  
 
De stichting Support CSA Trust is op 5 februari 2008 in Ermelo (NL) opgericht om CSA 
Trust (Center for Social Action Trust) in Zuid-India te ondersteunen. In dit beleidsplan 
zal gesproken worden over Support CSA Trust, alsmede over ‘de stichting’. In beide 
gevallen gaat het om dezelfde organisatie. 
 
De stichting CSA Trust is een NGO (Non Goverment Organization), werkzaam in de  
provincie Andhra Pradesh van Zuid-India. CSA Trust houdt kantoor in Bangelore.  
De stichting werkt als zelfstandig NGO onder de allerarmste, kasteloze Indiase 
bevolking.  
CSA Trust werkt via het zogenaamde ‘grass root initiative’, dat wil zeggen dat zij 
lokaal kleine projecten ondersteunt om van onderaf de samenleving te veranderen. 
Dit doet zij onder meer via “pre-schools” die een aanmoediging vormen voor ouders 
om hun kind naar school te sturen, door verstrekking van schooluniformen en een 
dagelijkse maaltijd aan deze kinderen te geven.  
CSA Trust geeft ook ondersteuning en begeleiding aan kinderen bij het “leren om te 
leren” via huiswerkcentra in kleine dorpen. Daarnaast ondersteund ze vrouwen door 
middel van microkredieten en door het vormen van overleggroepen om de (veelal 
alleenstaande) vrouwen te leren hoe zich te kunnen handhaven in de Indiase 
maatschappij. 
 
Support CSA Trust werft fondsen die kleinschalig worden geworven via een regionaal 
netwerk van donateurs, plaatselijke kerken, bedrijven, charitatieve instellingen en 
verenigingen en via de aanwezigheid bij allerlei activiteiten. Support CSA Trust heeft 
niet de ambitie om een grote landelijke stichting te worden. De prioriteit ligt bij het 
in stand houden en blijvend stimuleren van de geselecteerde projecten. Pas als er 
zekerheid is dat de ondersteunde projecten voldoen aan de verwachtingen kan er 
gekeken worden naar het eventueel steunen van andere projecten van CSA Trust. 
 
 
Zo heeft Support CSA Trust dan ook als doelstelling: 
 
Het ondersteunen van een aantal speciaal geselecteerde projecten van CSA Trust 
door middel van het ingezamelde geld.  
 
Daarnaast is de stichting actief om via de haar ter beschikking staande middelen 
(presentaties met PowerPoint, foto’s, publicaties, lezingen, voorlichting bij scholen, 
verenigingen, kerken en voor potentiële donateurs, via internet, sociale media etc.) 
bewustzijn te creëren en te versterken met betrekking tot de situatie onder de 
allerarmsten in Zuid-India.  
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Missie & Visie 
 
Missie: 
 
Support CSA Trust wil bewustwording creëren bij de doelgroep door de massale 
ongeschooldheid van de allerarmste kasteloze kinderen in de Zuid-Indiase provincie 
Andhra Pradesh onder de aandacht te brengen. Support CSA Trust handelt vanuit 
een humaan altruïstische overweging en stelt dit ook als vereiste aan haar 
bestuursleden, vrijwilligers en medewerkers. De bewustwording moet gepaard gaan 
met een actieve bereidheid om de situatie van deze kinderen structureel te willen 
verbeteren. 
 
 
Visie: 
 
Support CSA Trust is van mening dat kinderen de toekomst van de maatschappij in 
hun land zijn. De allerarmste kasteloze kinderen in Andhra Pradesh kunnen door 
het verkrijgen van educatie de economische omstandigheden van hun familie 
verbeteren en daarbij hoop op een betere toekomst brengen, ook voor hun land! 
Support CSA Trust vindt dat het haar morele verplichting is om als westerse stichting 
mensen hiervan bewust te maken en zo structureel bij te dragen aan een 
veranderingsproces.  
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Doelstelling 
 
Support CSA Trust stelt zich ten doel om daar waar mogelijk is het werk van  
Centre for Social Action Trust in Bangalore, Zuid-India te ondersteunen.  
 
Het bestuur/ de directie en de medewerkers van CSA Trust zetten zich maximaal in om 
de leefomstandigheden van de allerarmsten in en rondom Palamaner te verbeteren. Zij 
kennen de situatie ter plaatse en weten met geringe middelen heel veel tot stand te 
brengen. Waar het hen aan ontbreekt zijn voldoende financiële middelen. 
Support CSA Trust wil hen vanuit Nederland financieel ondersteunen. 
 
Support CSA Trust wil de werkers van CSA Trust in Zuid-India niet alleen financieel 
ondersteunen maar ook meeleven en betrokken zijn bij hun werk dat zij vaak in 
moeilijke omstandigheden verrichten. Daar waar dat gewenst is wil Support CSA Trust 
meedenken in probleemsituaties die zij tegen komen, kennis delen en eventueel 
adviseren. 
 
Support CSA Trust wil in Nederland en met name in de regio NW Veluwe informatie 
delen met individuen en groepen m.b.t. de leefomstandigheden van de allerarmsten 
kasteloze kinderen in Andhra Pradesh. Zij richt zich daarbij vooral op scholen, kerken en 
verenigingen.  
Het doel is om mensen bewust te laten worden van de tegenstellingen tussen onze 
welvaart en de arme en kasteloze plattelandsbevolking in Zuid-India die vrijwel niets 
heeft. 
 
Support CSA Trust wil de doelstelling voor 2019- 2024 laten aansluiten bij de 
doelstelling van CSA Trust. De stichting wil zich niet richten op verdere uitbreiding van 
scholen en leerlingen, maar meer gaan richten op het in stand houden van de huidige 
scholen, het verbeteren van onderwijs en de begeleiding van leerlingen en 
leerkrachten. 
 
Sinds enkele jaren steunt Support CSA Trust een aantal excellente leerlingen en bieden 
hen de mogelijkheid om een vervolgstudie te volgen. De verwachting is dat deze groep 
zal groeien. In 2019 betrof het 96 leerlingen.  
 
Meerdere bestuursleden van Support CSA Trust zijn afgelopen jaren enige weken  
te gast geweest in de KCSS in Palamaner. We hebben daar zelf geconstateerd dat 
gehandicapte kinderen, die naar Indiase maatstaven niet bestaan, als volwaardig 
medemens worden opgevangen en voeding, kleding, medische behandeling en 
scholing krijgen.  
 
Op specifieke verzoeken van CSA Trust willen we daar de komende jaren waar mogelijk 
ondersteuning bieden. 
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Bestuur 
 
Het bestuur van Stichting Support CSA Trust bestaat uit: 
 
Mevr. A.N. Tuinema- Verwoerd,    voorzitter 
 
Mevr. K van den Bergh,                         secretaris 
 
Mevr. L.H. Oosterloo,     penningmeester 
 
Dhr. P.J. Tuinema,     adviseur 
 
 
De voornaamste taken van het bestuur zijn: 
 
1. Voldoende financiële middelen genereren om de lopende en nieuwe   
 activiteiten in India voortgang te laten vinden. Dit gebeurt door het werven    
 en behouden van donateurs en sponsoren.  
 
2.. Opbouwen en onderhouden van een goed netwerk en daarbij gebruik maken 
 van persoonlijke contacten en van social media.  
 
3. Een goede communicatie met onze partner in Zuid-India is van essentieel   
             belang evenals met andere organisaties, o.a. SMUDN, Partin, Overlegorgaan     
             Ontwikkelingssamenwerking Ermelo (O.O.E.) en onze achterban. 
 
4. Het organiseren van informatiebijeenkomsten. 
 
5. Naamsbekendheid door publicaties vergroten. 
 
6. Verzorgen van lezingen en het geven van voorlichting op scholen, verenigingen  
              en in kerken.  
 
7. Het zorg dragen voor een correcte verantwoording van de ter beschikking 
 gestelde gelden. 
 
Bestuurlijke zaken zullen worden afgehandeld conform de akte van oprichting 
gedeponeerd bij notariskantoor W. J. Doorn te Ermelo.  
 
Support CSA Trust heeft haar zetel in de gemeente Ermelo.  
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Beloningsbeleid 
 
De bestuursleden van Support CSA Trust willen dat zoveel mogelijk geld beschikbaar 
blijft voor onze activiteiten in Zuid-India en zien daarom af van een geldelijke beloning 
voor hun werk voor de stichting. Ook zien zij af van een onkostenvergoeding.  
 
Het bestuur van Support CSA Trust is er trots op dat meer dan 95 % van ontvangen 
gelden aan de projecten in Zuid-India worden besteed.  
 
 
Netwerk  
 
Support CSA Trust bestaat uit een bestuur en vrijwilligers die CSA Trust willen steunen 
vanuit de overtuiging dat het een morele plicht is om de medemens te helpen. De 
stichting zoekt aansluiting bij kerken, scholen, verenigingen en individuele personen die 
deze visie delen. 
 
Support CSA Trust werft fondsen in dit (regionale) netwerk. De stichting stelt zich tot 
taak om het netwerk en potentiële donateurs goed te informeren over de situatie 
onder de allerarmsten in Zuid-India en het effect van goed onderwijs op de kinderen in 
dit gebied. Door regelmatig, via alle ter beschikking staande mediale mogelijkheden 
aandacht te vragen voor dit doel en haalbare mogelijkheden ter financiering aan te 
bieden breidt het netwerk zich gestaag uit, waardoor velen de projecten structureel 
willen blijven ondersteunen. 
 
Support CSA Trust zoekt contacten met andere stichtingen die op dit terrein actief zijn. 
Zo is er een innige samenwerking ontstaan met Stichting Mensen Uit De Nood 
(SMUDN) in Heythuizen en werken we mee onder de koepelorganisaties Partin 
(Particulier Initiatief). 
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Financiën en Administratie 
 
De penningmeester van Support CSA Trust maakt jaarlijks een financieel jaarverslag. Dit 
wordt ter goedkeuring aan het bestuur voorgelegd waarna een kascontrolecommissie 
bestaande uit twee onafhankelijke personen de jaarrekening en de kas van de stichting 
controleert. 
 
Het financieel jaarverslag wordt jaarlijks op de website gepubliceerd en via een 
nieuwsbrief aan de donateurs en vrijwilligers verstuurd. 
 
Bestuursleden van Support CSA Trust verrichten de werkzaamheden op vrijwillige basis 
en zonder onkostenvergoeding. Van onze vrijwilligers vragen wij dat ook te doen. In 
uitzonderlijke gevallen kunnen, ter beoordeling aan het bestuur, kleine onkosten 
worden vergoed. 
 
Streven is de organisatiekosten ( drukwerk, porti, bank- en websitekosten) zo laag 
mogelijk te houden. Afgelopen jaren is dat dankzij een subsidie van de gemeente 
Ermelo erg goed gelukt. Het is onzeker of we de komende jaren opnieuw subsidie van 
de gemeente zullen ontvangen.  
 
Van de ingezamelde financiën werd door Support CSA Trust meer dan 95 % aan  
CSA Trust in Zuid-India afgedragen en daar ingezet. Van CSA Trust ontvangen we 
jaarlijks een verantwoording hoe zij de ontvangen gelden hebben besteed. Het verslag 
daarvan is te vinden op onze website www.supportcsatrust.org 
 
Het bestuur van Support CSA Trust maakt jaarlijks een jaarverslag. 
 
In het jaarverslag is te lezen welke acties Support CSA Trust in Nederland heeft 
ondernomen en de resultaten daarvan. Ook dit verslag is op de website voor een ieder 
in te zien en wordt aan donateurs en vrijwilligers toegezonden. 
 
Verder vermeldt het jaarverslag de geslaagde en niet geslaagde acties, geeft het 
informatie over de samenwerking met stichtingen in Nederland. Geeft een overzicht 
van de contacten met donateurs en vrijwilligers, de bereikte resultaten in Zuid-India en 
de voornemens/ doelen voor het nieuwe jaar.  
 
Het bestuur van Support CSA Trust formuleert de doelen voor het komende jaar waarna 
de penningmeester een begroting opstelt. 
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Communicatie 
 
Support CSA Trust vindt zijn bestaansrecht in het verwerven van fondsen. Goede 
communicatie naar donateurs is hiervoor essentieel. Daarnaast vindt de stichting het 
belangrijk om een goede band te creëren tussen de stichting en donateurs. Donateurs 
kunnen een belangrijke rol vervullen in het netwerk van de stichting en van groot 
immaterieel belang zijn.  
 
De stichting onderhoudt een website waarop de doelstellingen duidelijk gemaakt 
worden in zowel woord als beeld. Een voortgang van projecten is er te zien, evenals 
verslagen van bezoeken en de verantwoording door CSA Trust in Zuid-India. 
 
Donateurs ontvangen actuele informatie middels periodiek verschijnende 
nieuwsbrieven waarin zij op de hoogte worden gehouden van activiteiten en behaalde 
resultaten. 
 
Via lezingen, workshops voor scholen, voorlichting aan kerkgenootschappen, de 
aanwezigheid op plaatselijke informatiebijeenkomsten met een stand worden 
mogelijkheden benut om het werk van de Support CSA Trust breed onder de aandacht 
te brengen, evenals door publicaties in de regionale bladen. 
 
Juist goede persoonlijke contacten spelen een belangrijke rol in de communicatie. 
Bestuursleden beijveren zich om eventuele donateurs overtuigend te enthousiasmeren 
om de stichting op diverse wijzen te gaan ondersteunen. 
 
Via het lidmaatschap van Partin, een bundeling van kleine NGO- stichtingen, krijgt 
Support CSA Trust vele mogelijkheden aangereikt om het netwerk uit te breiden en 
haar handelswijze aan de orde te stellen, zodat doorlopend verbetering mogelijk is. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


