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Financiële verantwoording 2021
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 gezondheid, ecologische
en maatschappelijke vraagstukken: oude en nieuwe kennis – erfgoed en innovatie –
waarbij niet alleen "tribale" gemeenschappen gebaat zijn. Zo was er sinds de
onafhankelijkheid meestal voldoende draagvlak voor culturele diversiteit (de
spreekwoordelijke "Unity in Diversity”) waarin velen zich tijdens nationale en regionale
feestdagen graag lieten bevestigen.
Daar kwam in het najaar van 2021 een einde aan toen bleek dat vergunningen aan
gerenommeerde niet-regeringsorganisaties (ngo’s) werden geweigerd. Er is sindsdien
sprake van "een strijd voor de vrijheid van godsdienst en tegen discriminatie” …
"Volgens velen is deze weigering een signaal dat de Indiase regering [...] het eens is
met de groeiende vijandigheid jegens religieuze minderheden in het overwegend
hindoeïstische India." (de Volkskrant, 24 en 29 december 2021) Zelfs rechters van de
hoogste Indiase rechtbank kunnen daar naar eigen zeggen weinig aan veranderen:
"Constitutional and legal mandates are not suﬃcient to protect the rights of the
marginalised group including Dalit and tribals. [...] Even after nearly seventy-three
years since the tribes were de-notified, the members of the tribes are still subject to
oppression and cruelty." – Toespraak door Supreme Court Judge Justice D.Y.
Chandrachud (The Wire, 7 December 2021)
De stichting steunt al sinds 2010 educatieve projecten met een voorbeeldfunctie.
Sinds 2020 heeft de stichting vooral steun via haar website verleend: door aandacht
te besteden aan relevante ontwikkelingen, met name publicaties en media contents
van haar projectpartners en andere organisaties. Op deze manier blijft de stichting
dienstbaar aan bezoekers over de hele wereld, maar vooral in India zelf.
Het onderhouden van een eigen, actuele en vooral veilige website is nog steeds geen
optie voor velen. Vanwege de Covid-19 crisis blijkt dit zelfs voor grote ngo’s moeilijk,
terwijl de bezoekerscijfers van de stichting in dezelfde periode dagelijks aantonen
hoeveel belangstelling voor culturele vraagstukken bestaat, overeenkomstig met onze
doelstelling en de onderliggende urgentie wat verdieping betreft.
Op de website wordt tevens aandacht besteed aan collectieve, langdurige,
innovatieve en kleinschalige initiatieven zoals het behoud van biodiversiteit. Door
inheemse persberichten, interviews en andere informatiebronnen te combineren
belichten wij nieuwe ontwikkelingen, met als doel om verdieping in maatschappelijke
vraagstukken te bevorderen.
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 2021
BATEN
Saldo per 1 januari 2021
Baten

LASTEN
€22.755,70 Lasten
€3.201,70 Continuïteitsreserve
€25.957,40

€11.308,93
€14.648,47
€25.957,40

JAARRESULTAAT 2020
INKOMEND
Donaties privé
Rente

UITGAAND
€3.200,00 Bankkosten

€148,93

€1,70
Website *
€3.201,70

€11.160,00
€11.308,93

* 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.

