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Voorwoord
In 2016 heeft onze stichting een recordomzet behaald. We bedanken heel graag alle mensen die
vorig jaar goederen aan Muttathara hebben geschonken. Dankzij u kunnen we de winkel steeds
voorzien van artikelen waar klanten op zoek naar zijn. Dit draagt bij aan een duurzame samenleving.
En u geeft de mensen op deze wereld die amper in hun onderhoud kunnen voorzien een steuntje in
de rug. Met de opbrengsten van de verkoop kunnen we mensen helpen met eenvoudige
watervoorziening, met schoolboeken, met basisgezondheidszorg, waar deze niet is. Dat helpt deze
mensen om in hun eigen levensonderhoud en dat van hun gezin te kunnen voorzien. In het verslag
van de projectgroep leest u er meer over.
Daarnaast bedanken we de 98 vrijwilligers voor hun geweldige inzet. Al het werk, voor en achter de
schermen, wordt door vrijwilligers gedaan: de website onderhouden, de spullen uitzoeken en
klaarzetten in de winkel, het sjouwen van de zware spullen, het controleren van de elektriciteit,
toezichthouden op de financiën van de projecten die we ondersteunen, het overmaken van het geld
naar landen met ingewikkelde banksystemen, het schoonhouden van de parkeerplaatsen. Het is niet
te geloven hoeveel werk er wordt verzet en hoe iedere vrijwilliger daar zijn of haar eigen steentje
aan bijdraagt. Heel hartelijk bedankt daarvoor.
De Stichting Castricum helpt Muttathara blijft haar wortels trouw. Muttathara is de naam van een
opvanghuis voor kinderen van ouders met lepra in Zuid India. Mensen met lepra worden vaak nog
steeds verstoten. Via de stichting RCLWA geven we ze geiten, kippen of een koe, zodat ze iets
hebben om van te leven. Hun kinderen vinden een onderkomen in het kindertehuis Muttathara.
Maar de stichting doet meer dan dat en ontwikkelt zich ook. We hanteren donatiecriteria bij het
besluiten welke projecten wel en welke niet worden gesteund. Deze criteria maken het heel goed
mogelijk om projecten te steunen met een sponsor in of rondom de BUCH-gemeenten (Bergen,
Uitgeest, Castricum, Heiloo). Voorbeelden van projecten die we op deze manier sponsoren zijn
Stichting Mariëtte’s Child Care, Stichting WOL, Stichting Adopteer een Vroedvrouw, Castricum voor
Ethiopië. Ook heeft de stichting een bijdrage geleverd aan een project in Gambia van de leerlingen
van het Jacq P. Thijsse College.
Kortom, 2016 was een jaar met een prachtige omzet.
Daarvoor is veel werk verzet door alle vrijwilligers. Met de
opbrengsten hebben we kinderen naar school kunnen
laten gaan, vrouwen geholpen een bedrijfje op te zetten
en veiliger bevallingen tot stand gebracht. Het is maar een
greep uit de vele mooie voorbeelden. Een prachtig
resultaat. Het bestuur bedankt alle klanten, brengers en
medewerkers voor hun bijdrage aan het succes van
Castricum helpt Muttathara.
Elly Oude Elferink
Voorzitter
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Bestuursverslag
In het verslagjaar 2016 bestaat het bestuur uit de volgende leden:
Voorzitter
Elly Oude Elferink
Vice-voorzitter
Betty Dijkstra
Secretaris
Wim Noom
Penningmeester
Hein Hilhorst
Bestuurslid namens projectgroep
Evert Hofland (tot 26 september 2016)
Bestuurslid publiciteit
Petra Visser
Bestuurslid technische zaken
Herman Bouwens
Het bestuur heeft in het jaar 2016 negen maal vergaderd.
Op 18 januari 2016 heeft Elly Oude Elferink de voorzittershamer overgenomen van Karin Mulder.
Betty Dijkstra is onze waarnemend voorzitter en zit namens de winkel in het bestuur.
Wim Noom beheert het secretariaat en heeft namens Muttathara zitting in het Comité
Vrijwilligerswerk Castricum.
Hein Hilhorst is penningmeester van onze stichting en is tevens lid van de projectgroep.
Evert Hofland zit namens de projectgroep in het bestuur. Hij is op 26 september 2016 gestopt als
bestuurslid. Hij blijft actief als vrijwilliger in de winkel.
Petra Visser beheert de portefeuille publiciteit.
Herman Bouwens beheert als bestuurslid de portefeuille technische zaken.
In de vergadering van 18 januari 2016 stelt het bestuur Rob Monteban aan als bedrijfsleider, als
opvolger van Esther Bodegraven. Op 25 juni 2016 neemt Rob afscheid van Muttathara. Hij heeft een
full time baan aanvaard en dat laat zich niet combineren met zijn werk als bedrijfsleider.
Het bestuur heeft zich gebogen over het functieprofiel van de bedrijfsleider. Het takenpakket is
teruggebracht tot taken en verantwoordelijkheden rondom medewerkers. De nieuwe functienaam
wordt “vrijwilligerscoördinator”. Esther Bodegraven is de eerste vrijwilligerscoördinator geworden.
Zij is op vaste momenten en dagdelen aanwezig volgens een rooster dat in de kantine hangt.
Het bestuur heeft het rapport “Good Governance & Risicomanagement in de goededoelensector”
besproken. Op 16 februari heeft de heer René Knol (expert op het gebied van good governance) het
rapport naar onze organisatie verduidelijkt.
In het rapport worden belangrijke thema’s genoemd als goed besturen, goed toezicht, transparantie,
interne bedrijfsvoering en verantwoording van het beleid. Verder komen het financieel beleid,
risico’s, fondsenwerving en personeelsbeleid aan de orde.
Het bestuur van Muttathara wil onderscheid maken tussen beleid en toezicht enerzijds en uitvoering
anderzijds. Geleidelijk zal dit worden ingevoerd. We willen het bestuur compact en overzichtelijk
houden.
Rooster van aftreden van het bestuur per januari 2017:
Jaar
2020
2019
2020
2018
2019
2019

Naam
Elly Oude Elferink
Betty Dijkstra
Wim Noom
Hein Hilhorst
Petra Visser
Herman Bouwens

Namens
Voorzitter
Winkel
Secretaris
Penningmeester
Publiciteit
Technische Zaken

Herkiesbaar
2020 (2e)
2019 (2e )
2018 (2e )
2019 (2e )
2019 (2e )

Aftredend
2024
2023
2020
2022
2023
2023
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Veiligheid
We willen dat alle medewerkers gezond naar de winkel
komen en gezond weer naar huis gaan. Soms kun je in de
haast of gedrevenheid om iets voor elkaar te krijgen de
veiligheid uit het oog verliezen. Dat overkomt ons allemaal
wel eens. Juist daarom is het zo belangrijk om met elkaar de
veiligheid goed in het oog te houden.
De volgende veiligheidsmaatregelen zijn getroffen. Bij de
kassa’s is een noodknop gemaakt om alarm te kunnen slaan,
als dat nodig is. De positie van de camera’s is gewijzigd om
beter zicht op diefstal te kunnen houden en diefstal tegen te gaan. De brandblussers zijn
gecontroleerd en het ontruimingsplan is geactualiseerd. In de kantine is een AED koffer geplaatst.
Medewerkers krijgen van Heleen van der Linden (medewerker boekenhoek, tevens instructrice
BHV/EHBO) instructie hoe de koffer bij reanimatie moet worden gebruikt.
Vooral bij de inbreng ontstaat soms een onoverzichtelijke situatie. Er lopen mensen naar binnen en
buiten, de vrachtauto wordt gelost of geladen, er staan auto’s geparkeerd en rijden weg,
medewerkers brengen of halen de fiets uit de stalling en er staat een kraker. Dit allemaal op een paar
vierkante meter. Het bestuur bespreekt met de medewerkers regelmatig hoe de veiligheid hier goed
te borgen, veilig te laden en te lossen en veilig te werken met de kraker.

Aansturing en bedrijfscultuur Muttathara
In de winkel zijn verschillende groepen medewerkers actief, die alle dagen aangestuurd worden door
een coördinator. Deze zorgt ervoor dat het goed loopt op de afdeling, dat afspraken worden
nagekomen en dat medewerkers zich daaraan houden. Er is overleg tussen de coördinatoren van
eenzelfde afdeling, andere afdelingen en met de vrijwilligerscoördinator.

Medewerkers van Muttathara per december 2016
In totaal werken eind december 2016 98 medewerkers bij Muttathara. Zij werken in of rondom de
winkel, zijn chauffeur, lid van de projectgroep of lid van het bestuur.
In 2016 hebben 9 medewerkers zich bij
Muttathara aangesloten: Ali Abuhar, Anita
Bakker, Bep de Boer, Adrie Groot, Frans Jong,
Rob Koster, Hein v.d. Kolk, Monique Lute en Ans
Streefland.
In 2016 hebben we wegens overlijden afscheid
moeten nemen van Guus Rook.
Vier mensen zijn met hun vrijwilligerswerk bij
Muttathara gestopt: Karin Mulder, Rob
Monteban, Felix Giling en Hans van der Molen.
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De lijst van medewerkers per december 2016:
Abuhar, Ali
Hilhorst, Hein
Aders, Joke
Himst, Loes van der
Admiraal, Nigel
Hoek, Anny van der
Admiraal, Theo
Hofland, Evert
Aerts, Monique
IJpelaan, Cees
Bakker, Anita
Jong, Ria de
Barsechian, Emma
Jong, Frans
Beentjes, Jan
Karrenbeld, Henny
Bezu, Simon van
Karsten, Annalize
Bodegraven, Esther
Kleverlaan, Martin
Boer, Bep de
Kloet-Buringa, Diety de
Boer, Perdita de
Koeman, Anita
Boon-Moester, Gemma
Koene, Natascha
Bos, Rudi
Kolk, Hein van der
Bouwens, Herman
Koster, Astrid
Broens, Marian
Koster, Rob
Dalen, Peter van
Krom, Wim
Dalmolen, Jan
Kuijs, Rina
Delvoye, Hilde
Linden, Heleen van der
Dijkstra, Betty
Link, Trudy
Fatels, Piet
Loon, Jan van
Gans, Fred de
Lubbers, John
Glorie, Gerrit
Lute, Letti
Gooijer, Joop
Lute, Monique
Graaf, Annemiek de
Meggelen, Marja van
Greenhalgh, Steve
Mol, Hanny
Groenendal, Elly
Netten, Nel
Groot, Ton de
Noom, Wim
Groot, Adrie
Oude Elferink, Elly
Haagsma, Frans
Poeze, Henny
Haan, Johanna de
Poll, Riet van der
Hartevelt, Klaas
Prak, Luisa
Heyjer, Ria
Putten, Lidy van der
Heyjer, Tom
Rinkel, Dick

Rooij, Bertus de
Rook, Hans
Sarkisjan, Elizaveta
Scheerman, Clara
Schelvis, Jaap en Wil
Schoen, Han
Schreuder, Frits
Smit, Joop
Smit, Anneke
Smits, Rien
Stengs, Bianca
Steur, Tonny
Straaten, Theo van
Streefland, Ans
Tielemans, Annie
Uyl, Mia den
Valk, Niekie
Valkering, Ben
Veer, Hanneke van der
Visser-Rens, Petra
Vries, Wil de
Waveren Hogervorst, Wim van
Waveren Hogervorst, Marijke v.
Weenink, Gerda
Westerhof, Sophia
Westerop, Jaqueline van
Zeeman, Henk
Zentveld, John
Zonjee, Klaas
Zwet, Gre van

Het jaar 2016 …..
Op maandag 1 februari 2016 organiseert het bestuur een bijeenkomst voor medewerkers in de
winkel. We nodigen van elke afdeling één of meer afgevaardigden uit om bij dit gesprek aanwezig te
zijn. We hebben nagedacht over de gevolgen van een eventuele komst van kringloopwinkel Rataplan
naar Castricum. Aan de orde komen de gevolgen voor de omzet, de inname bij de inbreng, het
ophalen van de spullen, de communicatie en reputatie.
In het voorjaar geeft de gemeente om verkeerstechnische redenen geen toestemming aan Rataplan
om zich aan de Gasstraat te vestigen.
Op 16 februari heeft het bestuur zich gebogen over de aangeleverde ideeën. Een derde van de
reacties pleit voor een verruiming van de openingstijden van de winkel. Een eerste stap is het
verruimen van de openingstijden van de winkel op zaterdag. Te weinig medewerkers stellen zich
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echter beschikbaar om ook op zaterdag tot 15.00 uur aanwezig te zijn: de winkel blijft open tot 14.00
uur.
In de loop van het jaar wordt de website verbeterd. Anita Koeman, Letti Lute en Hilde Delvoye zullen
de site gaan beheren. In de plaatselijke huis-aan-huisbladen zijn regelmatig artikelen over
Muttathara verschenen.
Op 20 april 2016 wordt een medewerkersavond gehouden in De Kern. Wijkagent Marco Glorie
geeft adviezen aan onze 29 medewerkers over het voorkomen en omgaan met diefstal. Ook geeft hij
tips over het omgaan met lastige mensen. Op deze avond wordt het jaarverslag over 2015
gepresenteerd.
De voorzitter is bij een bijeenkomst van de Ondernemersvereniging Castricummerwerf geweest. Aan
de orde kwam onder andere de parkeerproblematiek.
De voorzitter is bij de inloopavond van de gemeente geweest over de huisvesting van statushouders
in Castricum. Dit was een goede gelegenheid om op informele wijze te spreken met alle partijen die
hier een rol in spelen.
Op 2 en 5 juli zijn Stanley Chittoor en zijn vrouw Helen
uit India op bezoek geweest bij Muttathara.
Stanley werkt voor de Society for Urban, Rural,
Economic & Social Habitat (SURESH). In 2016 hebben zij
€ 14.500,- van Muttathara ontvangen.
Helen werkt voor de Society for Rural Health &
Development Projects (SHRED). In 2016 hebben we voor
€ 15.000,- aan SHRED gedoneerd.
Zij hebben onze winkel bezocht en hebben een dvd laten
zien over projecten die door Muttathara zijn en worden
ondersteund. Zij hebben gesprekken gevoerd met het
bestuur en de projectgroep.
Op 5 juli hebben ze een bezoek gebracht aan een veehouderij aan de Herenweg/Zeeweg. Zij
verbazen zich over het grote aantal koeien. In India hebben gezinnen slechts één of twee dieren.
Dit jaar hebben 55 statushouders cadeaubonnen voor spullen van Muttathara gekregen. Daarnaast
zijn zij met huishoudelijke spullen ondersteund.
Op 19 oktober 2016 namen 79 medewerkers deel aan het waarderingsdiner bij Johanna’s Hof.
In november kunnen medewerkers zich weer inschrijven voor één van de waarderingsactiviteiten van
de Stichting Welzijn Castricum.
In overleg met de chauffeurs is de regeling voor het privégebruik van de vrachtauto aangepast.
Muttathara heeft zich aangesloten bij de Ondernemersvereniging Castricum.
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Toelichting op Balans en Exploitatierekening 2016
Grondslagen voor de waardering en resultatenbepaling:
Waardering
Vanaf het financiële boekjaar 2015 wordt het principe gevolgd dat de boekwaarde van het pand plus
de verbouwing aan moet sluiten bij de WOZ-waarde. Dit om de balans een getrouwer beeld te laten
geven van de financiële situatie van de Stichting.
Op waardepeildatum 1-1-2016 bedroeg de WOZ-waarde van het pand € 204.000,- (ongewijzigd met
WOZ waarde op waardepeildatum 1-1-2015). Het verschil tussen de WOZ-waarde en het totaal van
de boekwaarde van het pand plus de boekwaarde van het bedrag voor de verbouwing is als
herwaarderingsreserve in de balans opgenomen. In plaats van af te schrijven op het gebouw en de
verbouwing wordt (vanaf 2015) jaarlijks een vast bedrag gelijk aan € 10.200,- (= 5% van de 2015
WOZ-waarde) aan de “Voorziening Groot Onderhoud” toegevoegd.
Het gebouw is aangeschaft in 1993 voor € 253.924,-. en is thans verzekerd voor de huidige
herbouwwaarde van € 442.000,-.
De auto (Mercedes Sprinter; kenteken VG527B), die nu wordt gebruikt om winkelgoederen te halen
en af te leveren, is in april 2014 voor € 17.400,- aangeschaft. De auto is van bouwjaar 10/2009 en
wordt vanaf april 2014 in 4 jaar in gelijke maandelijkse termijnen geheel afgeschreven.
De balanspost “Inventaris/Inrichting” heeft betrekking op de aanschaf van het zonweringssysteem in
de lichtstraten in het dak en van de warmteprotectiestroken bij de deuren van de inbreng
(oorspronkelijk totaal € 9.820,-) minus de afschrijving daarop. Vanaf oktober 2015 worden deze
investeringen in 36 gelijke maandelijkse bedragen afgeschreven.
Kleinere inventarisuitgaven en onderhoudswerkzaamheden worden volgens een bestendige
gedragslijn in het boekjaar volledig ten laste van de exploitatierekening gebracht.
De overige activa en passiva zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde.
Toelichting op de balans
Per ultimo 2016 waren er geen verplichtingen resp. toezeggingen voor het doen van donaties. De
post “Voorziening Projecten” is daarom op nihil gesteld.
Het exploitatiesaldo vóór projectuitgaven over 2016 bedraagt € 276.057,- positief. Na de
projectuitgaven over 2016 ad € 307.103,- komt het saldo uit op € 31.046,- negatief.
Het eigen vermogen (EV) van de Stichting kan als volgt worden berekend:
Beginbalans EV per 31-12-2015 € 626.840,- minus exploitatiesaldo (na projectuitgaven) € 31.046,plus mutatie voorziening projecten € 29.100,- = € 624.894,- (= EV per 31-12-2016).
Er zijn geen langlopende schulden.
De post “Te betalen posten” heeft nog immer betrekking op een factuur van een aannemer, die een
sproei-installatie op het dak van de winkel aangebracht heeft. Over de doelmatigheid van het
geleverde zijn wij niet tevreden maar de discussie over een oplossing verloopt zeer traag/moeizaam.
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Toelichting op de exploitatierekening
Ontvangsten en betalingen van geld worden geboekt op de datum van het bankafschrift.
Baten
De jaaromzet ad € 329.388,- is t.o.v. 2015 met iets meer dan € 21.500,- gestegen (plus 7%) , waarbij
aangetekend moet worden dat de winkel in 2016 zes dagen meer voor onze klanten open is geweest
dan het jaar daarvoor. Gemiddelde winkeldagopbrengst in 2016 bedroeg € 2.139,= tegen € 2.080,- in
2015 (=plus 2.8%).
Het bedrag aan giften is in 2016 bijna gehalveerd t.o.v. 2015.
De ontvangen rente heeft betrekking op de renteperiode 2015 maar wordt verantwoord in het jaar
waarin de rente op de rekening (i.c. 1 januari 2016) werd bijgeschreven. Zoals te verwachten was,
zijn de rente inkomsten (door de lage rentestand) in het afgelopen boekjaar aanzienlijk lager
uitgevallen dan in het jaar daarvoor. De rente-inkomsten in de exploitatierekening 2017
(renteperiode 2016) zullen naar verwachting nog weer lager uitkomen.
De teruggave energiebelasting is vermeld onder “Incidenteel”.
Lasten
Er zijn bij de stichting geen werknemers in dienst. De bedrijfsvoering wordt door 98 vrijwilligers
uitgevoerd.
Het verbruik van Gas en Elektra in 2016 verschilde niet veel met dat in 2015. De vermindering in de
kosten van “Gas, Water, Elektra ” in 2016 t.o.v. het jaar daarvoor is enerzijds te verklaren door wat
lagere tarieven en anderzijds door een teruggave begin 2016 van (te hoge) termijnbedragen, die in
2015 door het Nutsbedrijf werden geïncasseerd.
De post “ Telefoon, Fax, Internet” vertoont een aanzienlijke (eenmalige) reductie. De reden hiervoor
is een van KPN ontvangen terugbetaling (van kosten over meerdere jaren) na herijking van het door
deze telecomleverancier aangeboden dienstenpakket.
De stijging in de post “verzekeringen” wordt grotendeels veroorzaakt door de premiebetaling voor
een Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering, die begin 2016 werd afgesloten.
Voor de auto is de verzekeringsdekking “ WA Beperkt Casco “.
In de post “Reiskosten en andere vergoedingen” van 2015 was een bedrag van € 3.630,- opgenomen,
zijnde de reis- en verblijfskosten van de delegatie van Muttathara voor hun bezoek aan India begin
2015. Deze kosten ontbraken in 2016 waardoor de omvang van deze post bijna halveerde.
De toename van de uitgaven onder “Kantoorartikelen “ wordt voor ruim EUR 600,- veroorzaakt door
de aanschaf van nieuwe prijstangen en scanapparatuur voor de controle van aangeboden
bankbiljetten.
In 2016 zijn twee nieuwe kassa’s aangeschaft. Deze aankoop is onder “Overige verkoopkosten
Kassa’s” verantwoord.
In 2016 is voor een bedrag van € 307.103,- gedoneerd aan 56 projecten.
13
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Verslag van de projectgroep 2016
Wederom dankzij de gulle inbreng van goederen door bewoners uit de gemeente Castricum en
omgeving, slaagt Muttahara met de inzet van veel vrijwilligers uit de winkel erin een zodanige omzet
te realiseren, dat de projectgroep een groot aantal aanvragen voor donaties heeft kunnen
honoreren. Niet alleen aanvragen uit India, maar ook vanuit Afrika, Midden- en Zuid-Amerika en
Indonesië. Voor een deel komen deze aanvragen binnen van personen/organisaties uit de gemeente
Castricum en het omliggende bezorggebied van onze stichting, te weten Heemskerk, Uitgeest, Heiloo
en de Egmonden. Ook worden in een aantal gevallen bijzondere aanvragen buiten dit gebied
gehonoreerd. Daarnaast worden er ook stimuleringsdonaties verstrekt aan jongeren die stage lopen
in ontwikkelingslanden.
In 2016 zijn tijdens 9 vergaderingen van de projectgroep 204 nieuwe aanvragen besproken en zijn 56
donaties toegekend voor een totaalbedrag van € 307.103,-.
Bij de beoordeling van de aanvragen worden de criteria gehanteerd, zoals die door het bestuur zijn
vastgesteld.
Na afloop van het project of bij een klein aantal doorlopende projecten jaarlijks (per 31-12-2016 nog
twee), dient een activiteitenrapport en een financieel verslag met accountantsverklaring naar ons te
worden opgestuurd. Periodiek wordt een aantal organisaties met name in India bezocht, teneinde de
daadwerkelijke stand van zaken in ogenschouw te nemen. Het laatste bezoek heeft in januari/
februari 2015 plaatsgevonden.
Samenstelling projectgroep per 31-12-2016
Benoemd
Jan van Loon
2009 ( 1e)
Trudy Link
2011 ( 1e)
Evert Hofland
2011 ( 1e)
Anita Koeman
2012 ( 1e)
Hilde Delvoye
2013 ( 1e)
Hein Hilhorst
2014 ( 1e)
John Lubbers
2014 ( 1e)
Letti Lute
2016 ( 1e)
Hein van der Kolk
2016 ( 1e)

Herkiesbaar
2012 (2e)
2015 (2e)
2015 (2e)
2016 (2e)
2017 (2e)
2018 (2e)
2018 (2e)
2020 (2e)
2020 (2e)

Aftredend
2016
2019
2016
2020
2021
2022
2022
2024
2024

Evert Hofland en Jan van Loon zijn reglementair afgetreden.
In januari 2017 zal als adviseur in de projectgroep aantreden Frans van Meggelen.
Projecten en donaties
Uit de 56 toekende donaties worden er
onderstaand een klein aantal toegelicht.
Conform de criteria worden de verstrekte
donaties toegekend voor de bestrijding van
armoede in ontwikkelingslanden van met name
vrouwen en kinderen. Ze zijn gericht op scholing,
gezondheidzorg, economische ontwikkeling,
beschikbaarheid van schoon drinkwater,
noodhulp in geval van rampen en het
verstrekken van stimuleringsdonaties aan
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personen die stage lopen in ontwikkelingslanden. De verstrekte donaties zijn over het algemeen
gericht op investeringen.
Onderwijs
Animators for Rural Multipurpose Development Society ( ARMDS)
Deze in de deelstaat Tamil Nadu in India gevestigde organisatie heeft een aanvraag ingediend voor
de bouw van vier klaslokalen voor een school van lichamelijk en geestelijk gehandicapten. Hiervoor is
door ons een bijdrage toegekend van € 4.270,- in de totaalkosten. ARMDS heeft mede met onze
bijdrage in augustus 2016 deze bouw kunnen voltooien, waardoor de gehandicapte kinderen beter
les kunnen ontvangen naar niveau van intelligentie en de noodzakelijke therapie.
Force
Deze in Leidschendam gevestigde stichting heeft een aanvraag ingediend om bij te dragen aan het
opzetten van een braille productiecentrum in Kenia met een totaalkostenplaatje van € 17.350,-. Met
de start hiervan kunnen schoolboeken in braille worden omgezet en kunnen hulpmiddelen worden
aangeschaft om mensen met een visuele of leeshandicap toegang te geven tot informatie. Door
Muttathara is een donatie toegekend van € 5.000,-.
Stichting Oudorperhout
De aanvraag van deze in Alkmaar gevestigde stichting om een bijdrage in de afbouw van een
kleuterschool in Gambia is gehonoreerd met een donatie van € 4.250,-, waardoor dit project kon
worden voltooid, mede met behulp van de lokale bevolking. Ook heeft de school een voorziening
voor schoon drinkwater gekregen, ondersteund met een bijdrage van € 3.500,-.
Gezondheidszorg
Stichting Aktie Benin
De door Muttathara in het verleden gesponsorde ambulance is door intensief gebruik en slechte
wegen niet meer te repareren, vandaar een aanvraag door de oud-Castricumse plaatsgenoot Marjan
Kroone, betrokken bij bovengenoemde stichting, om een bijdrage ter vervanging van de oude
ambulance. Hiervoor is door ons een donatie toegekend van € 12.000,-, waardoor de
gezondheidszorg in de betreffende regio in het geval van spoedeisende gevallen en te overbruggen
afstand weer is gegarandeerd.
Congregatie Soeurs Servantes de Marie Vierge
Deze organisatie heeft een aanvraag ingediend voor de aanschaf/installatie van zonnepanelen ten
behoeve van een medische hulppost in het oerwoud van Guinee. Door het ontbreken van
elektriciteit is het verrichten van medische handelingen gedurende de avond/nacht een hachelijke
gebeurtenis, omdat de uitvoering ervan met behulp van zak- en olielampen moet plaatsvinden.
Samen met de stichting KOOK uit Alkmaar zijn, ieder voor de helft, de noodzakelijke zonnepanelen
aangeschaft, hetgeen voor Muttathara heeft geresulteerd in een donatie van € 6.600,-.
Economische ontwikkeling
Society for Rural Health and Development Project ( SRHDP)
Deze in de deelstaat Tamil Nadu in India gevestigde organisatie heeft een
aanvraag ingediend om 40 meisjes een opleiding te geven in het gebruik
van personal computers en 40 meisjes een opleiding in naaien. Hiermee
wordt de kans op een baan voor deze meisjes in de
administratieve/dienstensector aanzienlijk vergroot, terwijl de meisjes met
een voltooide naaiopleiding zelfstandig een bedrijfje kunnen beginnen met
behulp van een banklening. Voor bovengenoemde opleidingen is een
donatie toegekend van € 5.600,-.
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Stichting Rupingh
Deze stichting met Castricumse wortels heeft ten behoeve
van een nieuw irrigatiesysteem in het dorp Culu op het
eiland Flores ( Indonesië) een bijdrage gevraagd in de
totaalkosten van dit project van € 26.642,-. Dit
irrigatiesysteem gaat de bewoners van dit dorp helpen om
de rijstvelden beter te onderhouden en vergroot de kansen
op betere oogsten. Daarnaast is de lokale gemeenschap
verantwoordelijk voor het toekomstig onderhoud en
reparaties. Door dit irrigatiesysteem zal de lokale economie
opbloeien. Door Muttathara is een donatie verstrekt van € 10.000,-. Voor de tweede fase is € 5.000,gedoneerd. Muttathara heeft € 7.000,- bijgedragen aan de bouw van een basisschool en de aanschaf
van meubilair.
Schoon drinkwater
Society for People’s Education and Economic Change (SPEECH)
Omdat de grondwaterbronnen vervuild zijn, wil deze organisatie door middel van waterzuivering
(osmose) schoon drinkwater in tanks opslaan. Hierdoor kunnen ziekten worden voorkomen bij
schoolkinderen en de bevolking van drie dorpen. Er is een donatie toegekend van € 9.000,-.
Aqua for All/ Stichting Jacana
De aanvraag door Aqua for All en de uiteindelijke aanwending van onze donatie van € 12.000,- door
de Stichting Jacana is gericht op het opzetten van een trainingscentrum, waarbij veelbelovende
ondernemers worden getraind en begeleid ten behoeve van het oppompen van water. Deze
ondernemers krijgen een business en technische training, zoals in de productie van pompen en het
handmatig boren van boreholes. Het water wordt niet alleen gebruikt voor landbouwdoeleinden
maar ook als drinkwater, waarbij de ervaring is dat als iemand een pomp bezit ook de buren daarvan
gebruik zullen maken, al dan niet tegen een kleine vergoeding. Van onze donatie wordt een
trainingscentrum en vier waterbronnen d.m.v. handtouwpompen geïnstalleerd. Op 19 december
heeft de heer Holtslag van Aqua for All een presentatie gegeven, waarbij nadere uitleg is gegeven
inzake de training en een model van een handtouwpomp en waterzuivering is gedemonstreerd.
Stimuleringsdonaties
Jongeren die zich inzetten in ontwikkelingslanden kunnen bij Muttathara een donatie aanvragen. Zo
heeft Franka Meijer als 2e jaarsstudent geneeskunde les gegeven aan verpleegkundigen in een
ziekenhuis in Oeganda, terwijl Sophie Brocken ten behoeve van een groep leerlingen van het Jac. P.
Thijsse College een donatie voor de gehele groep heeft ontvangen ten behoeve van hun
stagewerkzaamheden in Gambia.
Noodhulp
Organisaties waarmee wij een relatie hebben in India kunnen bij Muttathara een beroep doen op
noodhulp in geval van overstromingen, cyclonen en dergelijke. Zo is er in India in de maand
december 2015 sprake geweest van hevige regenval, waardoor hele dorpen onder water kwamen te
staan, waardoor veel mensen al hun bezittingen verloren. Hoewel wij ons realiseren dat onze
donaties een druppel op de gloeiende plaat zijn, zijn toch een zestal donaties uitgekeerd voor de
aanschaf van dekens, matjes en keukenspullen, water en voedsel. Het betrof hier de lokale
organisaties ARDS, Rosed, VRDS, WORD, WDS en Suresh.
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Castricum helpt Muttathara
Adres winkel:

Castricummerwef 71, 1901 RV Castricum
Telefoon 0251 657 630

Openingstijden:

dinsdag
donderdag
zaterdag

Secretariaat:

postbus 328, 1900 AH Castricum
secretariaat@muttathara.nl

Bankrekeningen:

Rabobank
ING

10:00 – 15:00 uur
10:00 – 15:00 uur
10:00 – 14:00 uur

NL21RABO0311938388
NL18INBG0004791108

Stichting Muttathara heeft de ANBI-status.
www.muttathara.nl
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