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Father Jesudoss
Wie is father Jesudoss?
Fr. Jesudoss Rajamanickam ( 1969), geboren en opgegroeid in Pannamaravatthu een dorp in
Zuidoost India, is in 1998 tot priester gewijd en gaan werken in parochies op het eiland
Rameswaram.
Hier liet Fr. Jesudoss zich inspireren door de woorden van Mahatma Gandhi die zei:
‘Onderwijs is de basis voor de ontwikkeling van het bewustzijn van eenieder en de opbouw van
de samenleving’.

1.2

Nederland
In 2004 is hij door zijn bisschop naar Nederland gezonden om zijn Master Theologie te halen. Na
zijn ervaring met het pastorale werk in Oss, is hij in 2006 gevraagd pastoor van de parochie
Vlijmen te worden en daarna ook in Haarsteeg. Zijn hartelijkheid en charismatische aanpak
heeft veel indruk gemaakt. Onder zijn leiding is de samenwerking tussen de parochies van
Haarsteeg en Vlijmen een succes geworden.

1.3

India
Eind 2011 is hij teruggekeerd naar India en was hij gedurende drie jaren werkzaam als
administrator van het St. Paul’s Seminarie in de stad Trichy (1 miljoen inwoners).
Vanaf 15 juni 2015 is hij werkzaam als Associate Director-Finance van het internationaal
bekende St. John`s National Academy of Health Sciences in de stad Bangalore ( 12 miljoen
inwoners). Dit grote academisch ziekenhuis ( bijna 1800 bedden met ruim 6.500
functionarissen) is in 1975 opgericht door het College van Bisschoppen van India.

1.4

Het Studiefonds voor jongeren
Als afscheidscadeau bij het vertrek van Father Jesudoss uit Nederland is een Studiefonds
opgericht met als doel jongeren, waarvan de ouders en/of verzorgers niet in staat zijn de
volledige studiekosten te betalen, beroepsonderwijs te laten volgen (van VMBO tot en met
Universitaire opleiding). Financiële steun wordt in principe toegezegd voor de volledige
opleiding en wordt aan de onderwijsinstelling uitbetaald. Van de studenten wordt verwacht dat
zij, zodra zij gaan verdienen, ook andere jongeren willen helpen met hun opleiding.
Vanuit de overheid wordt niet bijgedragen aan de kosten van beroepsonderwijs. Ook christelijke
basisscholen en middelbare scholen worden financieel achtergesteld. Katholieke scholen, van
basisschool tot universiteit, moeten hun eigen inkomsten werven.
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Stichting De Vriendenkring van Father Jesudoss.
Om het werk van fr. Jesudoss te kunnen continueren is op 13 maart 2015 de Stichting De
Vriendenkring van Father Jesudoss opgericht. De belangrijkste doelstelling is gelden te
verwerven om het Studiefonds te kunnen laten bestaan, zodat kansarme jongeren kunnen
blijven studeren.

2.1

Missie
De Stichting heeft als doel om de toekomstmogelijkheden van kansarme jongeren te verbeteren
in ontwikkelingslanden zoals India.

2.2

Visie
De Stichting wil dit doel bereiken door jongeren te stimuleren onderwijs te volgen. Daartoe
geeft De Stichting financiële steun gedurende de studieperiode aan kansarme jongeren.
Ook indirecte onderwijsbehoeften kunnen, binnen de financiële mogelijkheden, worden
toegezegd.

2.3

Doelgroep
De doelgroep zijn kansarme jongeren die, binnen de basisschool, in het voorgezet onderwijs en
vooral ook binnen het beroepsonderwijs op MBO, HBO en Universitair niveau studeren.

2.4

Activiteiten

2.4.1

Publicaties
De Stichting wil regelmatig haar doelstelling onder de aandacht brengen van de (lokale)
gemeenschap. Dit gebeurt in de vorm van informatie in de regionale media, interviews op de
lokale televisie of acties in de geloofsgemeenschappen. In alle vormen van aandacht zal de
vraag zijn, direct of indirect, om De Stichting financieel te steunen.

2.4.2

Vriendendag
Het bestuur van De Stichting organiseert elk jaar een Vriendenbijeenkomst. Zo mogelijk wordt
ook father Jesudoss hierbij betrokken. Het doel is de band van de vrienden met De Stichting te
verstevigen en de ontwikkeling in India te blijven volgen.
Het bestuur hoopt dat deze bijeenkomsten als een olievlek werkt op nabije omgeving en de
betrokkenheid vergroot. Daarom mogen vrienden, als ambassadeurs, gasten uitnodigen om de
vriendendag te bezoeken.
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Beleid en strategie

3.1

Ondersteuning
In het eerste jaar waarin de Vriendenkring actief was zijn er 23 studenten geholpen. In het jaar
2018 waren dat er al 123. Op dit moment (2019) studeren ruim 130 jongeren door bemiddeling
van Fr. Jesudoss en andere religieuzen. Het aantal is groeiend.
De Stichting heeft ook een aantal projecten ondersteund die gericht zijn op het verbeteren van
onderwijs.
Uitgangspunt van beleid is dat verzoeken van studenten, die om financiële ondersteuning
vragen en voldoen aan de criteria, worden gehonoreerd. Fr. Jesudoss verwacht dat het aantal
verzoeken om financiële steun de komende jaren zal blijven stijgen. Daarvoor is jaarlijks een
minimale bijdrage van € 20.000,- nodig. Indien de financiën dit toestaan kan ook een extra
project voor onderwijsondersteuning gehonoreerd worden.

3.1.1

Hulpaanvragen studiegeld
De belangrijke spil in het web is Fr. Jesudoss. Hij is de contactpersoon tussen De Stichting en de
hulpaanvragers in India. In India wordt hij geholpen door bekende en geverifieerde priesters en
nonnen, die zicht hebben op de situatie daar. Ook wordt hij door medepriesters geholpen met
de administratie.
Conform de doelstelling van De Stichting worden door hen verzoeken aangedragen. In overleg
met Fr. Jesudoss wordt een verzoek geanalyseerd en getoetst aan de doelstellingen.
Gelden bestemd voor individuele personen komen niet in bezit van die personen, maar worden
geoormerkt aan de contactpersoon of scholen overgemaakt.

3.1.2

Projectaanvragen voor indirecte onderwijsbehoeften
De projecten zijn uiteenlopend van grootte, van de oprichting / inrichting van klaslokalen,
verbetering van de drinkwatervoorziening, het realiseren van een toiletgelegenheid voor
meisjes, schoolbanken en tafels. Voor alle projecten geldt dat de besteding actief gemonitord
zal worden. De financiële grootte van het project moet passen bij de mogelijkheden van De
Stichting. Eén project (tussen € 400,- en € 5.000,- ) per jaar is kansrijk.
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Beheer

4.1

Werving van de gelden
-

Voor de werving van de gelden wordt een meersporenbeleid aangehouden:
Structurele inkomsten door met Vrienden/donateurs zo mogelijk een periodieke ( kwartaal,
halfjaar of jaarlijks) bijdrage overeen te komen. Anderen worden actief jaarlijks om een
bijdrage gevraagd.
- Inkomsten uit acties. Door de periodieke acties; zoals een flessenactie door jongeren, een
sponsorloop of informatie verstrekken in de regionale media waarin aandacht wordt gevraagd
voor het werk van De Stichting,
- Inkomsten van andere charitatieve instellingen zoals de Vincentiusvereniging gemeente
Heusden
- Door belangstellenden op het nut van De Stichting te wijzen bij bijzondere gelegenheden zoals
een bruiloft en verjaardag,
Donaties kunnen worden gekoppeld aan een of meerdere projecten.
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Beschikken over vermogen van de instelling
Het bestuur stelt elk boekjaar een begroting op van de te verwachten inkomsten en uitgaven.
Zij komt periodiek, met een frequentie van tenminste 4 maal per jaar bijeen en bespreekt dan
de voortgang van de goedgekeurde projecten en de ingekomen verzoeken met betrekking tot
de doelstelling van De Stichting. Er wordt een afweging gemaakt tussen de aanvragen en de
financiële mogelijkheden van de Stichting.
De inkomsten van de stichting voor de komende jaren zijn niet gegarandeerd. Oude vrienden
vallen af door overlijden of anderszins en nieuwe vrienden werven is lastig.

Afwezigheid van winstoogmerk
De Stichting heeft geen winstoogmerk. Alle middelen worden aangewend ten behoeve van de
doelstelling.

4.4

Bestemming liquidatiesaldo
Een eventueel batig saldo bij ontbinding van de Stichting wordt zoveel mogelijk besteed
overeenkomstig het doel van de Stichting.

4.5

Kostenstructuur
Het bestuur van De Stichting en eventuele vrijwilligers verrichten de werkzaamheden voor De
Stichting zonder dat daar enige vergoeding tegenover staat.

4.6

Vermogen van de instelling
De Stichting draagt aan het einde van elk kalenderjaar zorg voor het opstellen van een balans
waarin de vermogensopbouw wordt verklaard. Tevens wordt jaarlijks een overzicht opgesteld
van:
- alle ingekomen giften en schenkingen van de deelnemers.
- alle door De Stichting verstrekte bijdragen met een omschrijving van de projecten.
- alle niet vermijdbaar gemaakte kosten door De Stichting om als zodanig te kunnen
functioneren.
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Vaststelling
Het beleidsplan 2020 - 2022 is door het bestuur vastgesteld op 17 december 2019
Het bestuur
Het bestuur van De Stichting De Vriendenkring van Father Jesudoss bestaat uit vijf personen:
Voorzitter:
de heer L.F.N. Prinsen
Secretaris:
mevrouw J.M.H. van Delft – Achten
Penningmeester: mevrouw J.H.T.M. van den Assem- van Delft
Bestuurslid:
mevrouw E.M. van Eggelen- Geurds
Bestuurslid:
mevrouw M. A. H. van Hove- van de Weijenberg
Administrateur: de heer P.H. van Delft
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