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I

ORGANISATIE EN DOELSTELLINGEN

Stichting Kalai Manram vormt sinds 1990 de Nederlandse
steunstichting van de Kattaikkuttu Sangam en Gurukulam, een
Indiase organisatie in Tamil Nadu, Zuid-India. Daar worden
schoolopleiding, artistieke training en internaat gecombineerd
aangeboden aan talentvolle kinderen en jongeren uit arme
plattelandsgezinnen. Verbonden aan de school is een
jeugdtheatergezelschap waar de leerlingen het geleerde op het
podium in de praktijk brengen.
Jongens en meisjes krijgen een gedegen schoolopleiding die
verbonden wordt met artistieke training in Kattaikkuttu
theater. Na voltooiing van de basis- en middelbare
Oprichters P. Rajagopal en Hanne de Bruin
schoolopleiding kunnen zij werken als Kattaikkuttu
acteur/musicus, kiezen voor een andere opleiding, of aan
het werk gaan. Juist door de combinatie van cognitieve en creatieve ontwikkeling biedt de
school hen de kans om blijvend te ontsnappen aan de armoede en met zelfvertrouwen en
uitdrukkingskracht het harde leven in hun omgeving aan te kunnen.
De Gurukulam bevordert gender gelijkheid zowel op als achter het podium. De school heeft
voor een doorbraak gezorgd door meisjes tot actrices op te leiden. Daarvoor was het beroep
van Kattaikkuttu acteur alleen weggelegd voor mannen. Optreden door vrouwen werd als
sociaal onacceptabel gezien. Door training
en optredens wordt de stem van meisjes nu
De Gurukulam bevordert gendergelijkheid
gehoord. Jonge vrouwen staan op de bühne
zowel op als achter het podium
in Kattaikkuttu en bouwen een zelfstandig
leven op. Dat is nog eens empowerment.
Kattaikkuttu is een traditionele theatervorm, met zang, dans, toneel, kostuums en grime,
gebaseerd op eeuwenoude mythologische verhalen uit het Mahabharata epos. Deze verhalen
worden door schrijver en regisseur Rajagopal bewerkt tot vormen die inspelen op hedendaagse
situaties in India.
De school komt voort uit de Kattaikkuttu vakvereniging (Sangam) die de belangen behartigt van
vertegenwoordigers van het Kattaikkuttu (volks)theater. Vakvereniging en school zijn opgericht
en worden geleid door P. Rajagopal en Indoloog dr. Hanne M. de Bruin.
De doelstelling van Kalai Manram is het vanuit Nederland ondersteunen van de activiteiten van
de Kattaikkuttu Gurukulam (school). Kalai Manram werft subsidies en donaties, bemiddelt bij
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het verkrijgen van organisatorische en artistieke expertise, geeft beleidsmatig en
organisatorisch advies, licht nieuwe vrijwilligers voor, en werkt aan bekendheid van Kattaikkuttu
theater in Nederland. De activiteiten van Kalai Manram worden volledig uitgevoerd door
vrijwilligers.

II

BESTUUR EN VRIJWILLIGERS

In het jaar 2018 is het bestuur van Kalai Manram
4 keer bij elkaar gekomen.
Het bestuur van Kalai Manram bestond in 2018
uit:

…de brug te vormen tussen
activiteiten rondom de
Kattaikkuttu theaterschool in India
en Nederland…

Reineke Schoufour – voorzitter, contact met India, vrijwilligers en stagiaires
Yvonne Haak – secretaris
Alberto Simonitto – penningmeester
Ingrid Baken – fondsenwerving
Christel van Dijk

Kalai Manram had twee vaste vrijwilligers: Ineke Uijtenhaak, voor communicatie en publiciteit
en Sita Bhagwandin, voor digitale en administratieve zaken. Daarnaast zijn voor activiteiten veel
ad hoc vrijwilligers aan de slag.

Kalai Manram probeert haar doel te verwezenlijken door:
De brug te vormen tussen activiteiten rondom de Kattaikkuttu theaterschool in India en
Nederland
een basis te zijn in Nederland voor oprichters en trekkers van het project
ondersteuning van de activiteiten van de Kattaikkuttu school en vakvereniging te geven
advies en uitwisseling van organisatorische, beleidsmatige en artistieke deskundigheid in
combinatie met persoonlijk contact
het werven van fondsen en voorzien van financiële steun voor de Kattaikkuttu
theaterschool
publiciteit in Nederland van Kattaikkuttu theater en school: vergroten van
naamsbekendheid, zichtbaarheid en draagvlak
het onderhouden en uitbreiden van contacten met donateurs en geïnteresseerden in
Nederland
werving van en voorlichting aan Nederlandse vrijwilligers en stagiaires die enige tijd actief
zijn voor (en op) de Kattaikkuttu school
Daaruit volgen drie kerntaken:
1.
Aanvragen en bijeenbrengen van financiële middelen (fondsen en donateurs)
2.
Meedenken over beleid (financiën, onderwijs, organisatie, toekomst)
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3.

Verzorgen van publiciteit en informatieoverdracht (projecten, nieuwsbrief,
bijeenkomsten, sociale media)

Tekening uit het schetsboek van Cal Brackin, volunteer

III

IN INDIA

Alle leerlingen van de 10th,11th en 12th standard haalden hun examen.
Er zijn voorstellingen geweest in de combinatie Karnatic Kattaikkuttu met T.M.Krishna en
Sangeetha Sivakumar in Goa.
Nina Kunst kwam als Nederlandse vrijwilligster een half jaar op de school werkzaamheden
verrichten. Ze maakte prachtige foto´s.
Er werd een begin gemaakt met de biologische tuin, moestuin en voedselbos.
Er werden cursussen acrobatiek door 2 Zwitserse vrouwen gegeven.
Bestuurslid Christel was van november 2017 tot april 2018 op de school.
Het project Karna´s Eyes wordt in november gestart.
Ook in november gaat de nieuwe website van de school de lucht in.
En er wordt begonnen met een discussie over de toekomst van de school.
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IV IN NEDERLAND: COMMUNICATIE, CONTACTEN EN RELATIES
De jaarlijkse nieuwsbrief verscheen in december.
De Kalai Manram Facebookpagina geeft regelmatig updates.
Hanne en Rajogopal waren aanwezig op de bestuursvergadering in mei, daaraan
voorafgaand was er een vriendenbijeenkomst en namen bestuursleden Ben, Marleen en
Evelien afscheid.
Er wordt een begin gemaakt met een discussie over de toekomst van de school.

V

IN NEDERLAND: FONDSENWERVING

Wij zijn zeer dankbaar voor de vele bijdragen van particulieren aan onze stichting en verheugd
dat Kalai Manram hiermee een groot bedrag beschikbaar stelt voor de uitgaven van de
Kattaikkuttu Gurukulam.
De Kalai Manram heeft in 2018 nog
geen grotere, nieuwe donateurs
We hebben een aantal trouwe donateurs, groot
kunnen werven maar koestert de
en klein
bestaande contacten met fondsen
en ngo’s en blijft actief aanvragen
indienen.
Er zijn in 2018 veel fondsen aangeschreven, zoals Wilde ganzen, Smile Vooralsnog heeft dit
weinig opgeleverd.
We hebben een aantal trouwe donateurs, groot en klein. We noemen in het bijzonder Stichting
Fideel uit Zutphen. Ook individuele donateurs dragen bij, met regelmatige of eenmalige giften.
De opbrengst van de Kerstmarkt van Brede school de Kinkerbuurt werd in zijn geheel bestemd
voor Karna´s Eyes.
Ook ontvingen we weer een bedrag van Mos in Meerssen
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VI

FINANCIËN

VII

FINANCIËN

Donaties bereikten in 2018 een totaalbedrag van ruim €17.400. In 2017 ontving Stichting Kalai
Manram ruim €23.000. In 2018 daalden de donaties met ongeveer 30% ten opzichte van het jaar
daarvoor. Een trend van de laatste jaren, de donaties aan de Stichting blijven dalen. Ten opzichte
van 2017 zijn de donaties in natura (ofwel de zelf-gefinancierde kosten van het bestuur) vors
gestegen met ongeveer 35% t.o.v. 2017. Aan donaties in natura had de Stichting in 2018 een
totaalbedrag van €387. In 2017 bedroegen donaties in natura €287. In trend met de laatste jaren
en de internationale beslissingen over bankrente, blijft de rente op de bankrekeningen dalen. In
2018 ontving Stichting Kalai Manram ongeveer €11.
Zoals gewoonlijk bestaat de grootste post op de uitgaven 2018 van Stichting Kalai Manram uit de
bijdragen aan de vergoeding voor de internationale zorgpolis van Hanne de Bruin en P. Rajagopal
met circa €6.800. Dit bedrag is in 2018 onveranderd t.o.v. 2017. De algemene bestuur- en
administratiekosten van de Stichting, of €669 in 2018, zijn gestegen ten opzichte van 2017 met
ongeveer 30%. Deze kosten werden veroorzaakt door het afscheid van enkele van onze
bestuursleden. Die kosten waren voor het meest door donaties in natura gedekt. Door kosten van
PayPal werden de bankkosten in 2018 meer dan verdubbeld t.o.v. 2017 tot €580.
Het 2018 exploitatieoverschot van Stichting Kalai Manram is ruim €9.100. In 2017 was dat
ongeveer €13.500. Hoewel ongeveer 30% kleiner dan dat van 2017 is het exploitatieoverschot in
2018 nog ruim positief gebleven.
Baten
Jaarrekening

2018

Bank- en girorente
Donaties
Speciale donaties
Natura donaties

€ 6.913
€ 10.161
€ 387

2018
€ 11

€ .17.461
€ 17.472

2017
€ 9.570
€ 13.215
€ 286

2017
€ 22

€ 23.071
€ 23.093

Lasten
Zkv-verzekering H.M. de Bruin/P. Rajagopal
Bijdrage aan Kaittaikkuttu Sangam (netto)
Bestuur, website, drukwerk, secretariaat
Bank/transferkosten

€ -6.805
€ -300
€ -669
€ -580

€ -7.105
€ -1.249
€ -8.354

€ -6.805
€ -2.011
€ -514
€ -250

€ -8.816
€ -764
€ -9.580

Exploitatie
Exploitatietekort

€ 9.118

€ 13.513

Net als vorig jaar, blijft een groot deel van het eigen vermogen gereserveerd om als suppletie in
te kunnen worden gezet wanneer externe fondsen hun bijdrage baseren op een inleg van
6
Jaarverslag Kalai Manram 2018

Stichting Kalai Manram. Steeds vaker wordt een model van cofinanciering gehanteerd, waarbij
externe fondsen een minstens even grote, of vaak grotere bijdrage van de aanvrager zelf vereisen.
Om daarin te kunnen voorzien blijft Stichting Kalai Manram een reserve opbouwen.
Rekeningen
Balans per
Triodos Zakenrekening
Triodos Spaarrekening
ING Zakenrekening
ING Spaarrekening (rentemeerrekening)
PayPal
Nog te betalen posten

31-12-2018
€ 7.024
€ 4.073
€ 4.491
€ 44.295
€ 194
€ 60.077
€0
€ 60.077

31-12-2017
€ 8.897
€ 24.073
€ 5.449
€ 12.284
€ 481
€ 51.184
€ 975
€ 50.209

Saldovergelijking
Vermogen per 1 januari 2018
Vrijval gereserveerde kosten
Exploitatietekort 2018
Vermogen per 31 december 2018

€ 50.209
€ 750
€ 9.118
€ 60.077

Rekeningen
Net als vorig jaar, blijft een groot deel van het
eigen vermogen gereserveerd om als eigen
bijdrage in te kunnen worden gezet wanneer
externe fondsen hun bijdrage baseren op een
inleg van Stichting Kalai Manram.
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