
 

Beek en Donk, maart 2019 

Beleidsplan 2019 Stichting Pandilla Ontwikkelingshulp 

1.  Oprichting en doelstelling 

Stichting Pandilla Ontwikkelingshulp (SPO) is opgericht in 1987. Het bestuur bestaat uit vrijwilligers. 

Aanvankelijk hield SPO zich vooral bezig met de aanleg van drinkwaterinstallaties. Naarmate daar aan 
minder behoefte kwam, richtte de stichting zich vooral op de scholing van kinderen en vanaf 2017 
ook op scholing van vrouwen. 
Meer opleiding geeft vrouwen en kinderen meer kans op een menswaardig bestaan. Kinderen meer 
bieden: dat was wat SPO voor ogen stond. 
Géén kinderarbeid, geen bedelarij, maar een eerlijke kans op fatsoenlijk leven. SPO zet zich in voor 
de ontwikkeling van kansarme kinderen en vrouwen in de Indiase deelstaat Andrha Pradesh. Door 
financiering de eerste levensbehoeften op het gebied van onderwijs, scholing, water en onderdak 
geeft SPO kinderen en vrouwen de mogelijkheid te werken aan een betere toekomst in hun eigen 
land. Scholing in plaats van kinderarbeid. 
De stichting richt zich steeds meer op de scholing en ontwikkeling van vrouwen in de arme wijken. 
Door deze vrouwen meer zelfstandigheid te bieden, kunnen zij hun kinderen ook helpen aan een 
betere toekomst te werken. 
 

2. Middelen om doelstelling te kunnen waarmaken 

Voor het werk van SPO is veel geld nodig. SPO zamelt geld in door gebruikte kleding in te zamelen in 
heel Nederland. Op basis van gemeentelijke vergunningen wordt op vrijwel iedere dag van het jaar 
ergens in Nederland kleding ingezameld. Daarnaast staan op veel plaatsen containers, waarin 
gebruikte kleding kan worden gedeponeerd. SPO verzamelt vanaf augustus 2018 zelf de kleding uit 
de containers, die in eigendom zijn van SPO en regelt vervoer naar een verzamelplaats, waar de 
kleding wordt gesorteerd. De aangeboden kleding wordt gewogen en SPO stuurt vervolgens een 
factuur naar het sorteerbedrijf waarop de kilo’s staan en de afgesproken kiloprijs. De kosten 
vanwege vervoer en inzameling van de kleding (wordt gedaan door een werknemer van SPO) komen 
in mindering op de ontvangen bedragen van het sorteerbedrijf. Het geld dat daarmee wordt 
verdiend, wordt vrijwel volledig besteed aan het onderhoud aan scholen en materiaalkosten voor de 
lessen (stoelen, tafels, lesmateriaal) en opleiding aan volwassen vrouwen en (bewustwording van) 
hygiëne en gezondheid in Andhra Pradesh. 
Dankzij de kledinginzamelingen kan SPO niet alleen veel kinderen in India uitzicht bieden op een 
betere toekomst, maar levert de stichting ook een bijdrage aan de beperking van de afvalstroom 
door hergebruik van gedragen kleding. Sinds de toekenning van het CBFkeurmerk aan SPO, zijn de 
vergunningen afgegeven door gemeentes toegenomen.  
 

 



 

 

3. Controle bestuur en financiën 

Stichting Pandilla Ontwikkelingshulp is gecertificeerd door het CBF. De jaarcijfers worden ieder jaar 
opgemaakt door In Balans Accountants & Fiscalisten BV. De inkomsten en uitgaven worden 
gedurende het jaar gecontroleerd en besproken met het bestuur tijdens de bestuursvergaderingen. 
 

4. Projecten 

Jaarlijks wordt een begroting en een overzicht gemaakt van de uit te voeren projecten. In overleg 
met pater Anthony uit India worden deze projecten opgenomen in de begroting en wordt de 
tijdslimiet van het project besproken.  Uit de aanvragen voor uitvoering van projecten wordt door 
het bestuur een weloverwogen keuze gemaakt, waarin de stichting kan deelnemen. Daartegenover 
staan de verwachte inkomsten uit de kledinginzameling en sponsoring. 
 

5. Prognose 2019: 

Begroting 2019 Stichting Pandilla   

      
Inkomsten:     
kledinginzameling    € 78.000 

sponsoring    € 500 

giften     € 500 

      
Totaal inkomsten    € 79.000 

      
Uitgaven:      
onkosten stichting    € 57.510 

      
Projecten:     
Training en voorlichting vrouwen € 5.000 

Educatie en ontwikkeling € 7.500 

Stichting Calcutta Geldrop  € 1.200 

 
 
Totaal uitgaven inclusief projecten  € 71.210 

  

Restant voor onvoorziene uitgaven                   € 7.790 


