
Meerjarenplan Stichting Pandilla Ontwikkelingshulp 2021-2023. 

Pandilla is opgericht in 1998 en statutair gevestigd in Beek en Donk. Pandilla wil Pandilla wil de 

leefbaarheid in India en in het bijzonder in de deelstaat Andhra Pradesch verbeteren. Er heerst veel 

armoede en de meeste mensen hebben nooit de mogelijkheid gehad om onderwijs te volgen. 

Pandilla heeft in het verleden vooral de bouw van scholen gefinancierd en lesmateriaal. Daarnaast 

heeft Pandilla pompen gefinancierd, zodat de hygiëne beter werd in de dorpen. De dorpelingen 

kregen les in hygiëne. De volgende stap was het financieren van opleidingen voor vrouwen, zodat zij 

zelf geld konden verdienen. In 2019 is gestart met het bouwen van hutten, gefinancierd door 

Pandilla. Deze hutten zijn bestemd voor de ouderen in de dorpen. Deze ouderen worden aan hun lot 

overgelaten en slapen vaak in de buitenlucht, eenzaamheid onder ouderen is een veel voorkomend 

probleem. Door de ouderen een eigen ruimte te geven, kunnen ze zich terugtrekken en verbetert de 

hygiëne in het dorp. Door de dorpelingen te betrekken bij de bouw, is er minder sprake van 

eenzaamheid onder de ouderen. 

Vanwege corona is de bouw van de hutten stilgelegd en is er geen geld overgemaakt door Pandilla. 

Vanuit SPO (Society fort he Poor and the Oppressed) zijn hulpvragen ontvangen gedurende 2020 en 

2021. De projecten die Pandilla financiert worden aangevraagd door SPO. Het bestuur van Pandilla 

heeft wekelijks contact met pater Anthony, de contactpersoon voor Pandilla. 

Pandilla verwacht eind 2021 weer hulpvragen te ontvangen via SPO. 

In 2022 en 2023 verwacht Pandilla 30 hutten te laten bouwen voor de ouderen in de dorpen. De 

kosten voor de bouw van deze hutten bedraagt circa € 15.000, € 7.500 per jaar. 

De hutten worden gefinancierd door de inzameling van kleding. Pandilla heeft kledingcontainers, die 

worden gevuld met kleding. In 2020 zijn veel vergunningen ingetrokken door gemeentes. Tot en met 

2023 heeft Pandilla van de gemeente Laarbeek vergunningen om de containers op publieke gronden 

te plaatsen. 90% van de inkomsten van Pandilla komt door de kledinginzameling in containers. 

In 2021 is door het bestuur besloten de inzameling weer geheel zelf te verzorgen. Door corona zijn in 

2020 de inkomsten gedaald, maar zijn de kosten gelijk gebleven. Indien de vergunningen in 2023 niet 

worden verlengd, zal naar een andere inkomensbron moeten worden gezocht. 

Naast de inzameling van kleding ontvangt Pandilla giften, ieder jaar verstuurt het bestuur brieven 

naar bedrijven binnen Laarbeek en vraagt daarin om een vergoeding. 10% van de geadresseerden 

steunen daarna Pandilla, middels een gift. 

Pandilla heeft in het verleden een reserve gehad van minimaal €15.000. In 2019 is door het bestuur 

besloten dat deze reserve kan worden verlaagd naar minimaal € 7.000, omdat het risico van 

onvoorziene kosten minimaal is gebleken.  

Pandilla heeft direct contact met de mensen die zij steunen in India, het contact is persoonlijk en 

intensief. Dit is een voordeel, de financieringen worden direct besteed aan de projecten en dat is 

goed te controleren door Pandilla. Nadeel is dat het huidige bestuur deze directe contacten heeft en 

dat het niet lukt nieuwe bestuursleden te betrekken bij Pandilla. De leeftijd van de bestuursleden 

vormt ook een bedreiging. De functie van bestuurslid is onbezoldigd. Door de jarenlange inzet door 

Pandilla, zijn de leefomstandigheden van de dorpelingen enorm verbeterd. Hierdoor zal in de 

toekomst ook minder hulp nodig zijn en kunnen andere hulporganisaties het werk van Pandilla 

doorzetten. 


