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St. Tribal Cultural Heritage in India Foundation steunt initiatieven die het verdienen
gehoord en gezien te worden: mensen die kennis over het tribale erfgoed van India in
de ruimste zin des woords bewaren en verspreiden. Denk hierbij aan cultureel erfgoed
van enorme betekenis voor velen, niet alleen in hun eigen streek maar ook ver
daarbuiten. Het werk van kunstenaars, ambachtslieden, dansers, musici, schrijvers en
andere vakmensen.
Een ander aandachtspunt is het creëren van draagvlak voor ecologische
vraagstukken, voeding en gezondheid: oude en nieuwe kennis – erfgoed en innovatie
– waarbij niet alleen "tribale" gemeenschappen gebaat zijn, bijvoorbeeld in de
landbouw en de medische wetenschappen. In India betreft dit veelal bedreigde
kennispraktijken die van groot belang zijn voor de leefomgeving: bijvoorbeeld
bescherming van biodiversiteit, het behoud van biotopen met zeldzame planten en
wilde dieren, toegang tot zuiver water. Hiermee kunnen schaarste en zelfs conflicten
worden voorkomen.
Al dit vraagt om aandacht in het onderwijs vanwege snel oprukkende modernisering;
en vooral meer begrip voor de behoeften van tribale gemeenschappen zelf. De
stichting steunt al sinds 2010 educatieve projecten, conferenties, workshops, dans en
muziekvoorstellingen met een voorbeeldfunctie: inheemse auteurs, leraren, uitgevers
en vrijwilligers - mensen van alle leeftijden die de verhalen van lokale
gemeenschappen vorm en kleur weten te geven, door middel van hun eigen
producties zoals publicaties, video’s en beelden.
In de toekomst zal de stichting vooral steun verlenen via haar website: door aandacht
te besteden aan relevante ontwikkelingen, met name publicaties en media contents
van haar projectpartners en andere organisaties. Via haar website blijft de stichting
dienstbaar aan miljoenen bezoekers per jaar, waarvan een groot deel in India zelf. Het
onderhouden van een eigen, actuele en vooral goed functionerende website is nog
steeds geen optie voor velen.
Op de website wordt aandacht besteed aan collectieve, langdurige, innovatieve en
kleinschalige initiatieven waarbij niet alleen tribale gemeenschappen gebaat zijn. Door
inheemse persberichten, interviews en andere informatiebronnen te combineren
belichten wij nieuwe ontwikkelingen, met als doel om verdieping in maatschappelijke
vraagstukken te bevorderen. Hiervoor onderhouden wij interactieve kaarten,
zoekmachines (Custom Search Engines) - allemaal speciaal gemaakt voor onze
website - en hyperlinks naar online naslagwerken.
De stichting bevordert zowel de verspreiding van kennis als de eﬀectieve uitwisseling
onderling: tussen onderwijsinstellingen, ngo’s en universiteiten binnen en buiten India.

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2017
BATEN

LASTEN

Saldo per 1 januari 2017

€28.322,78 Lasten

€15.576,89

Baten

€41.230,39 Continuïteitsreserve

€53.976,28

€69.553,17

€69.553,17

JAARRESULTAAT 2017
INKOMEND
Donaties privé

UITGAAND
€40.000,00 Accountant

€1.334,03

€1.200,00 Bankkosten

€158,46

Website *
€41.200,00

€14.084,40
€15.576,89

* Deze kosten zijn inclusief professionele webhosting op een Nederlandse server
(met de benodigde beveiliging, backups en domain registratie), reiskosten
(Nederland), administratie-, internet- en verbruikskosten.

De stichting heeft geen personeelsleden in dienst en het bestuur verricht haar
werkzaamheden onbezoldigd.
In het resultaat geldt dat baten zijn opgenomen als deze in het boekjaar zijn
binnengekomen en dat met lasten rekening gehouden is als die hun oorsprong vinden
voor het einde van het boekjaar.
De continuïteitsreserve zorgt ervoor dat de stichting aan haar doelstellingen kan
blijven voldoen via haar website, voor de door de stichter beoogde periode.

