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1. Missie en visie 

1.1 Missie 
In de eerste plaats wordt in ‘Ananda Nilayam’ zorg geboden aan meisjes met een lichamelijke beperking. Een 
lichamelijk beperking bijvoorbeeld ten gevolge van polio, een amputatie of een neurologische aandoening. Hier 
wijst onze naam “Mefiboseth” ook naar. Naast het zorgen voor regulier onderwijs ontvangen de meisjes de 
noodzakelijke therapieën, een eventuele operatie en de revalidatiezorg. Daarnaast bieden we ze diverse 
trainingen, zodat ze zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren en in eigen levensonderhoud kunnen voorzien.  
Bij alle vormen van hulpverlening wordt, indien mogelijk, gebruik gemaakt van scholen en instellingen in de 
omgeving. Het uiteindelijke doel van de hulpverlening is integratie in de maatschappij en het bereiken van een 
optimaal mogelijk zelfstandig functioneren. Dat kan betekenen dat de meiden goede vervolgscholing krijgen, 
een baan hebben of trouwen. 
 
Naast de zorg aan meisjes met een lichamelijke beperking wil ‘Ananda Nilayam’ mogelijkheid van goede opvang 
en onderwijs bieden aan meisjes uit arme gezinnen en/of moeilijke thuis situaties, met als doel het creëren van 
een stabiele situatie en optimale ontwikkeling met meer mogelijkheden op een goede toekomst.  
De ouders en/of verzorgers worden vanaf het begin, indien mogelijk, bij het hulpverleningsproces betrokken. 
Hun medewerking en betrokkenheid is belangrijk voor het slagen van de hulp. De familieleden worden elk jaar 
bij het kerstprogramma uitgenodigd. Daarnaast is er tussendoor regelmatig contact als meisjes opgehaald 
worden voor vakantie of als ze door hun familie bezocht worden.  
Bij alle activiteiten die ondernomen worden vanuit ‘Ananda Nilayam’ is het hoofddoel het verspreiden van het 
Evangelie; de blijde boodschap van redding en heil voor verloren mensen. Dit is het meest belangrijke wat we 
te bieden hebben aan onze medemens; een boodschap met eeuwigheidswaarde!  

1.2 Visie 

Als meest belangrijke doel van elk mensenleven zien wij het leven tot Gods eer.  
Ongeacht hun afkomst, situatie of beperkingen, zien we elk van de kinderen als uniek en waardevol. Zij worden 
gezien als een door God geschapen persoon in een eenheid van ziel en lichaam. Binnen de mogelijkheden die zij 
gekregen hebben kunnen ze, al dan niet met hulp, tot zingeving komen en een volwaardige plaats innemen in 
hun leefomgeving. In onze manier van werken is het accepteren van hun beperking en hier zo normaal mogelijk 
mee omgaan dan ook belangrijk. We stimuleren een positief zelfbeeld door ieders kwaliteiten te benadrukken.  
 

 



2. Doelen tot eind 2025 

2.1 Doelgroep 
Eind 2022 worden er 11 meisjes opgevangen in ‘Ananda Nilayam’. Het aantal meisjes wordt in de komende 3 
jaar uitgebreid tot 15. De meisjes zijn bij binnenkomst bij voorkeur tussen de 6 en de 9 jaar. Overeenkomend 
bij de missie en visie worden er alleen kinderen opgenomen met normale verstandelijke vermogens, ze moeten 
de gewone school kunnen bezoeken. We werven deze kinderen door ‘mond-tot-mond reclame’. Dit betekent 
dat we bijvoorbeeld voorgangers, onderwijzers van scholen, familie en kennissen vertellen dat er weer nieuwe 
meisjes opgenomen kunnen worden. Zij verspreiden dan op hun beurt dit nieuws weer. Ook gaat Hanock er op 
uit om in omliggende dorpjes te vertellen over het project en om navraag te doen of er meisjes met een 
lichamelijke beperking zijn. Ook worden er, als tweede doelgroep, meisjes uit de laagste kaste, levend in 
armoede en zonder veel perspectief opgevangen. Het gaat hierbij om meisjes met een thuissituatie waarin 
verschillende randvoorwaarden zoals stabiliteit, veiligheid, goede voeding en (goed) onderwijs niet kunnen 
worden gewaarborgd. 
 
Criteria waaraan deze tweede doelgroep moet voldoen zijn:  

- Wees of half wees zijn.  
- Beide ouders leven nog, maar zijn niet in staat om goede zorg te geven (bijv. door ziekte, armoede,  

alcohol-problemen etc). Omstandigheden hebben zichtbaar een nadelige invloed op de algehele 
ontwikkeling van het meisje.  

- Het meisje gaat niet of niet regelmatig naar school 
We streven er naar om meisjes vanaf een jonge leeftijd (ongeveer vanaf 6 jaar) op te vangen zodat ze zich nog 
zoveel mogelijk kunnen ontwikkelen en profiteren van goed onderwijs. De omstandigheden zijn echter meer 
bepalend dan de leeftijd.  
Het doel is om deze meisjes goed onderwijs te bieden zodat ze zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen. 
Daarnaast is het streven om de meisjes een stabiele plaats te bieden met goede verzorging en positieve 
aandacht. Onderwijs en goede voeding in een omgeving met liefde en discipline kan het verschil maken voor 
deze gezinnen. 
Deze doelgroep zal tot uiterlijk het behalen van hun Bachelors Degree onder onze zorg kunnen blijven. 
Eventueel gevolgd door het verlenen van financiële hulp voor hogere studies. 

2.1.1 Schema/overzicht groepsgrootte voor de komende drie jaar: 
Jaar  uitbreiding tot      

 2023 11  meisjes 

 2024 11 tot 13 meisjes 

 2025 13 tot 15 meisjes 

2.2 Scholing 
Alle meisjes volgen onderwijs aan lokale overheidsscholen van de eerste tot de vijfde klas. Vanaf de zesde tot 
de tiende klas bezoeken ze de Girls Highschool in Bapatla. Alle meisjes gaan indien mogelijk naar dezelfde 
school, zodat we goed contact kunnen opbouwen en onderhouden met de school. Ook is het fijn dat de meisjes 
elkaar kunnen vinden op school. Het streven is alle kinderen in ieder geval tot de tiende klas door te laten leren 
en zo mogelijk ook vervolgstudies te laten volgen daarna.  
Met de oudere kinderen worden beroepsvoorbereidende activiteiten georganiseerd vanaf de leeftijd van 14 
jaar, of zodra er interesse voor een bepaald vak of bepaalde vaardigheden zijn. Hierbij denken we allereerst 
aan kleine activiteiten binnenshuis. Zoals het helpen bij huishoudelijke werkzaamheden en het aanleren van 
nieuwe technieken bijvoorbeeld op creatief gebied of het stimuleren van bepaalde interesses door daar 
activiteiten over aan te bieden.  
Nadat het eigen personeel van ‘Ananda Nilayam’ de kinderen op een bepaald gebied hebben bijgebracht wat in 
hun kunnen ligt,  kan dit opgevolgd worden door het inschakelen van externe personen met vakkennis waarbij 
de meisjes meer kunnen leren over een bepaald vak. Dit kan binnenshuis maar ook op de plaats waar deze 
vakmensen actief zijn. Gedacht kan worden aan het leren naaien of het runnen van een winkel. 

2.3 Naschoolse huiswerk begeleiding 
Samen met de meisjes van ‘Ananda Nilayam’ krijgen een groep kinderen uit de buurt (Kanakadri nagar) 
huiswerkbegeleiding na schooltijd. Hierbij worden ze door een huiswerkbegeleider geholpen bij het maken van 
hun huiswerk en worden geleerde lessen zo nodig herhaald. Door de huiswerkbegeleiding lukt het kinderen om 
betere resultaten verkrijgen op school en in hun examens. Ze worden op een positieve manier gemotiveerd om 
zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun schoolwerk. Daarnaast leren ze discipline en worden ze allerlei 
(christelijke) normen en waarden bijgebracht in de dagelijkse omgang. We bieden deze huiswerkbegeleiding 
gratis en in principe kunnen alle kinderen uit de buurt naar de huiswerkbegeleiding komen.  
 



2.4 Zondagschool, evangelisatie activiteiten 
Het doel van de zondagschool is om kinderen uit de omgeving van ‘Ananda Nilayam’ te bereiken met het 
Evangelie. Hanock is verantwoordelijk voor de zondagschool, daarbij geholpen door Jacomien en de 
zondagschoolleidster. De zondagscholen zijn vooral gericht op het bereiken van hindoe kinderen die nog nooit 
of nauwelijks van de Heere Jezus hebben gehoord.  
Tijdens de zondagschool wordt er gebeden, een Bijbelverhaal verteld, christelijke liederen gezongen en 
aangeleerd, een Bijbelvers aangeleerd en wordt er verteld over christelijke waarden en normen. Om de komst 
naar de zondagscholen te stimuleren delen we elke keer snoepjes uit en ontvangen de kinderen elke 5de keer 
dat ze komen een klein, praktisch cadeautje.  
Op speciale dagen zoals Kerstfeest en Pasen  wordt er iets speciaals georganiseerd. Een keer per jaar wordt er 
een vakantie Bijbelschool georganiseerd. Dit duurt maximaal 3 dagen en is alleen op de ochtenden.  
In de Rajiv Ghandi Colony houden we elke zaterdagavond en zondagmorgen een kerkdienst. Nu we hier al heel 
wat jaren komen, een relatie hebben opgebouwd met de mensen daar merken we dat we meer en meer 
betrokken worden bij hun leven. Er wordt gebed gevraagd bij ziekte of problemen, we kunnen af en toe een 
praktische handreiking doen o.a door het aanleggen van een waterpomp en elektriciteit. Ook wordt er 
regelmatig een beroep op ons gedaan bij medische problemen. Onze taak is dan vaak doorverwijzen, de zorg 
organiseren en evt. een financiële bijdrage leveren.  

2.5 Sociale activiteiten 
Hierbij wordt er aan mensen buiten ‘Ananda Nilayam’ een handreiking gedaan zodat de zorg en betrokkenheid 
op onze naaste niet beperkt blijft bij de meisjes van het project.  
Dit kan zijn door schriften en ander lesmateriaal uit te delen in scholen, in het winterseizoen dekens voor 
armere mensen die in hutjes wonen, sarees voor vrouwen, hulp voor de bouw van kerkjes, financiële hulp voor 
medische zorg enz. We vinden het vooral onze verantwoordelijkheid om in de buurt waar we de evangelisatie 
diensten houden ook de daad bij het woord te voegen. Het vraagt wijsheid van ons om met de hulpvragen om te 
gaan. We zoeken zoveel mogelijk naar het verstrekken van hulp die iedereen van de wijk ten goede komt. 
Voorbeelden daarvan zijn de waterpomp en elektriciteit/verlichting. In bepaalde specifieke gevallen wordt 
ondersteuning gegeven bij het betalen van schoolgeld aan arme gezinnen. Het gaat hierbij om een relatief 
kleine bedragen die echter een groot verschil maken voor de betreffende gezinnen in het algemeen en voor de 
toekomst van de betreffende scholieren in het bijzonder. We blijven open staan om goed onderwijs voor de 
armste mensen uit de nabije omgeving mogelijk te maken. Educatie van de kinderen heeft een positief effect 
op de toekomst van de gemeenschap. Ook het verzorgen van huiswerkbegeleiding valt hieronder. 

2.6 School support programma 
‘Door goed onderwijs ontwikkelt een individu, een familie en uiteindelijk een land.’ Elk jaar proberen we een 
aantal jongeren uit onze omgeving te helpen met hun schoolgeld of andere kosten die nodig zijn voor hun 
scholing. We kunnen dit doen door persoonlijke contacten of in samenspraak met scholen in onze omgeving.  
Het is onze bedoeling om geen geld te overhandigen aan de studenten of hun familie, maar het schoolgeld 
rechtstreeks aan school te betalen en schoolboeken en uniformen zelf aan te schaffen voor de meisjes zodat 
het geld echt op de goede plaats terecht komt. Voordat financiële ondersteuning wordt geboden wordt 
onderzocht of er mogelijkheden zijn om vanuit de overheid financiële ondersteuning te krijgen. 
Een aantal criteria waaraan deze doelgroep moet voldoen; 

- Zonder hulp zou de jongere stoppen met de scholing 
- De jongere heeft geen andere manieren om hulp in financiering van de opleiding te verwezenlijken 
- De jongere is gemotiveerd en neemt verantwoordelijkheid voor hun studie. Zo mogelijk controleren 

we resultaten en presentie op school. 
- De jongere heeft een duidelijk doel voor ogen voor studie en/of baan.  
- Leefomstandigheden en thuissituatie zijn zodanig dat onze hulp zeer gewenst is. Denk aan armoede, 

wees of half wees, alcoholmisbruik enz. 
 
Het bedrag dat aan school support wordt gegeven wordt jaarlijks vastgelegd in de begroting waarna, de 
projectleiding binnen dit kader de vrije hand heeft om de school support in te vullen.  

  



3. Voorwaarden voor goede zorg 

3.1 Personeel 
Voor de groep kinderen die we op gaan vangen in de komende drie jaar hebben we de volgende personeelsleden 
nodig: 

- 1 kokkin  
- 1 klusjesman/wachtman  
- 1 huishoudelijke hulp/algemeen medewerker 
- 1 huiswerkbegeleider voor 3 uur per dag 
- 1 assistent evangelist 
- 1 administratief medewerker voor 8 uur per week 

 
Bij het zoeken en aannemen van deze personeelsleden wordt gekeken naar scholing, interesse, motivatie, 
ervaring en christelijke overtuiging. De laatste twee voorwaarden zijn discutabel voor de huishoudelijke hulp en 
de huiswerkbegeleider. Naast scholing vinden we het belangrijk dat er enthousiasme is en hart voor het werken 
met kinderen. We werven het personeel door bekend te maken bij bijvoorbeeld familie, vrienden, bekenden, 
dominees enz. dat we personeel zoeken. We proberen zoveel mogelijk het bestaande personeel een rol te laten 
spelen in het overdragen van kennis aan het nieuwe personeelslid door ze mee te laten lopen en kennis te laten 
maken met alle facetten van hun taak in ‘Ananda Nilayam’. Er wordt steeds gekeken of extra werkzaamheden 
door het huidige personeel opgevangen kunnen worden alvorens een nieuw personeelslid aan te nemen.  

3.2 Projectleiders 
De taken van de projectleiders zijn verdeeld als volgt:  

3.2.1 Taken Hanock: 
- aansturen van het personeel 
- proces opname nieuwe meisjes 
- contact met andere instellingen/scholen/organisaties 
- administratie voor en overleg met de Indiase overheid 
- betalen van rekeningen, bankzaken 
- netwerken  
- boodschappen doen (ook belangrijk voor contact in het dorp) 
- beheer financiën 
- zondagschool en evangelisatie en contactpersoon voor R.G. Colony 
- overzicht houden over het algeheel functioneren van het project 

3.2.2 Taken Jacomien: 
- huishouden  
- zorg voor gezin 
- contact met Nederland/projectgroep (nieuwsbrieven, financiën, beleidsplannen enz.) 
- dagopening met de meisjes 
- dagelijks contact met de meisjes (hoe is hun lichamelijke gezondheid? Hoe is/was het op school? Gaat 

het op sociaal-emotioneel gebeid goed?  Hoe is de sfeer in de groep? Enz. ) 
- fysio oefeningen doen en/of daarin begeleiden 
- huiswerkbegeleiding 
- begeleiden stagiaires/vrijwilligers 
- gasten begeleiden  
- overzicht houden over het algeheel functioneren van het project 

3.3 Gebouw 
Met de huidige gebouwen kunnen we opvang bieden aan maximaal 15 meisjes.  

  



3.4 Uitstroom en nazorg 
In de afgelopen jaren zijn er regelmatig meisjes uit ‘Ananda Nilayam’ vertrokken. Op het moment dat meisjes 
zonder overleg of instemming vertrekken hebben wij ook geen verantwoordelijkheid voor nazorg. Wel zullen we 
proberen contact te krijgen, voor het afronden van het verblijf. Mocht er dan toch een vraag zijn voor het bieden 
van nazorg, dan kunnen we dat overwegen.  
Als uitstroming in overleg gebeurd hebben we hierin een taak. Het vertrek uit ‘Ananda Nilayam’ kan met 
verschillende redenen; ze gaan elders verder studeren of een praktische training volgen, ze gaan werken, ze gaan 
terug thuis wonen of ze gaan trouwen. In al deze situaties zullen we vanaf het moment dat de verandering in 
zicht is tot een bepaalde periode na vertrek uit ‘Ananda Nilayam’ begeleiding bieden. Deze begeleiding zal 
bestaan uit het bezoeken van de meisjes en telefonisch contact houden, het helpen bij het vinden van een school 
voor vervolgstudie of training, het opzetten van een kleine zelfstandige onderneming of het vinden van passend 
werk. Tijdelijke financiële ondersteuning voor een bepaald doel kan ook tot de mogelijkheden behoren.  
 
Het arrangeren van een huwelijk behoort niet tot onze taken. Als de familie het ons vraagt kunnen we daarbij 
eventueel een adviserende rol spelen. 
 
Het doel van deze nazorg is 

- het zorgen voor een zo spoel mogelijke transitie van ‘Ananda Nilayam’ naar een nieuwe situatie 
- zorgen dat de nieuwe situatie zo optimaal mogelijk is zodat het betreffende meisje zich daarin goed voelt 

of zich verder zal kunnen ontwikkelen 
- het peilen van het algeheel welbevinden in de eerste periode buiten ‘Ananda Nilayam’ en het kunnen 

interveniëren op het moment dit gewenst of noodzakelijk is.  
 
Voorwaarde voor het kunnen bieden van deze nazorg is motivatie en instemming van het meisje en haar familie. 
Daarnaast zal er voldoende ruimte in ons programma moeten zijn om deze zorg te kunnen bieden. De zorg voor 
de meisjes in ons huis heeft prioriteit en zal niet in het gedrang moeten komen.  
  
 



4. Overig 

4.1 Vrijwilligers/stagiaires 
De ervaring van afgelopen jaren leert ons dat een stage voor langer dan 2 ½ maand niet mogelijk is vanwege de 
lengte van het visum. Veel stages vallen hiermee  af. We blijven een stageplaats bieden voor een stage van een 
kortere periode op voorwaarde dat de stagiaires geschikt zijn, de periode haalbaar is, de werkzaamheden 
aansluiten en voldoende zijn en we adequate begeleiding kunnen bieden. Er kunnen steeds 2 stagiaires of 
vrijwilligers zijn op het project. Of maximaal 4 vrijwilligers voor kortere tijd.  
Er is plaats voor fysiotherapie stagiaires/vrijwilligers uit Nederland of India. Ook hierbij is duidelijkheid over 
begeleiding belangrijk en moet er grote zelfstandigheid en flexibiliteit zijn.  
Vrijwilligers uit allerlei beroepen kunnen zich melden. Er is flexibiliteit en enthousiasme nodig om de 
voorhanden zijnde werkzaamheden op zich te nemen. Stagiaires en vrijwilligers kunnen verblijven in het 
gastenverblijf. Onze voorkeur gaat uit naar stagiaires en vrijwilligers die christen zijn en zich aan willen passen 
aan de in ‘Ananda Nilayam’ geldende leefregels en gewoonten. Ongetrouwde stelletjes zijn niet passend binnen 
de setting en cultuur van het project en land.  
Elke twee jaar kan er een werkvakantie plaatsvinden in de periode juli/augustus voor een groep van 6 tot 10 
jongeren van 19 jaar of ouder. Een keer in de 4 jaar kunnen dan de schilderwerkzaamheden aangepakt worden 
en de andere keer worden er allerlei werkzaamheden opgepakt. Voorwaarde voor een werkvakantie is dat deze 
door de groep zelf of door begeleiders georganiseerd wordt zodat de projectleiding zo min mogelijk tijd kwijt is 
met de organisatorische kant van een werkvakantie.  

4.2 Zelfsupport 
Doel van de zelfsupport is om gedeeltelijk in het eigen onderhoud te voorzien. De energie en tijd die eraan 
besteedt wordt mag niet ten kostte gaan van het hoofddoel van het project namelijk de zorg voor de meisjes. 
Daarnaast worden de meisjes ook betrokken bij bepaalde zelfsupport activiteiten zoals het onderhouden van 
een groentetuin.  
Voorbeelden van zelfsupport zijn: 

- Verbouwen van rijst voor eigen gebruik, verkopen van deze rijst is over het algemeen niet lonend; 
- Verbouwen van groenten voor eigen gebruik en voor de verkoop; 
- Planten van Eucalyptus bomen. Elke drie jaar kunnen deze gerooid worden en verkocht aan de 

papierindustrie. Deze bomen vragen verder geen onderhoud.  

4.3 Contacten deputaatschap Bijbelverspreiding 
We blijven actief met het doorgeven van de lectuur die beschikbaar wordt gesteld door het depuutaatschap 
Bijbelverspreiding. Dit kost ons niet veel inspanning maar we dragen daardoor bij in het verspreiden van 
degelijke, betrouwbare evangelisatie lectuur.  
We onderhouden contacten met mensen van het depuutaatschap zowel in India als in Nederland. Hanock 
bezoekt de conferenties als deze gehouden worden in India.  

 


