
Jaarverslag 2020 van de Stichting Thomas Foundation for Micro Credits 

 

Algemeen 

De stichting Thomas Foundation for Microcredits (TFM) publiceert geen formeel jaarverslag dat 

voldoet aan de richtlijnen voor de Jaarverslaggeving. Wel publiceren we op de volgende pagina’s een 

totaaloverzicht vanaf de oprichting en de Staat van Baten en Lasten over 2020 en de Balans per eind 

2020. De Belastingdienst heeft TFM per 1 januari 2008 aangemerkt als Algemeen Nut Beogende 

Instelling (ANBI).Op de website van de Kennisbank Filantropie wordt jaarlijks voldaan aan de 

wettelijke vereiste publicatie van cijfers en toelichtingen in het kader van de beschikking (# 40897).  

De TFM financiert beroepsopleidingen aan meisjes in India. Wij verstrekken renteloze microkredieten 

aan kansrijke jonge studenten die met succes de basisopleiding hebben afgerond. In Nederland is 

TFM een zusterstichting van de Thomasstichting voor Jongeren en de Stichting Thomas 

Bouwprojecten. Deze drie stichtingen kunnen terugvallen op een gezamenlijke Raad van Advies.  

De TFM werkt nauw samen met de Indiase congregatie Fransiscan Sisters of St. Joseph (FSJ) met haar 

hoofdzetel in Chennai, Tamil Nadu.  

Doelstelling bij de oprichting in 2007 was het werven van in totaal € 50.000,- en dat doel werd eind 

2012 al bereikt. In de daaropvolgende jaren is geen actief wervingsbeleid gevoerd, maar door 

spontane giften en donaties is de totale fondsenwerving eind 2020 opgelopen tot bijna € 63.500,-. 

Dit is een in Nederland beheert kredietfonds en heeft een revolverend karakter; door aflossingen op 

de verstrekte leningen raakt het fonds in principe niet uitgeput. Het saldo van dit fonds staat op een 

bankrekening, er wordt niet belegd. Door de bijzonder lage rentestanden wordt er helaas nauwelijks 

rendement op behaald. Door onvolledige aflossingen, rentederving en inflatie is het fonds aan erosie 

onderhevig.  

Het fonds is bedoeld voor de ondersteuning van beroepsopleidingen van vrouwelijke studenten in 

India. Uit dit fonds is per eind 2020 € 51.846,- besteed aan de doelstelling, overgemaakt aan India en 

daarmee zijn 61 studentes ondersteund. Het restant, € 7.650,- staat nog in Nederland op de bank en 

er zijn verder kleine bedragen besteed aan verplichte kostenposten als website, bankkosten, KvK, 

porto en reiskosten. We streven ernaar om eens per twee jaar een reis naar Chennai te maken voor 

overleg met de zusters en om studenten te ontmoeten. De ervaring leert dat dit voor alle 

betrokkenen een bijzonder stimulerend effect heeft.  

2020 

In januari 2020 maakte onze voorzitter een controlereis naar India. Het vorig jaar opgerichte lokale 

TFM-team is uitermate enthousiast over wat er in 2019 bereikt is. Met name de collectes op een 

zestal scholen is een groot succes gebleken en heeft in het eerste jaar ruim RS 687.500 (ruim € 

8.750,-) opgebracht. Dit geld maakt geen deel uit van het Nederlandse stichtingsvermogen maar 

wordt geregistreerd op de jaarrekening van de FSJ-zusters. Als doelstelling voor 2020 werd 

uitgesproken om dit bedrag in Roepies te verdubbelen. Dit geld wordt ingezet ter ondersteuning van 

de andere financieringsbronnen: donaties in Nederland en aflossingen op verstrekte leningen in 

India. De FSJ-zusters zijn groot voorstander van het microkredieten programma. Gesterkt door de 

goede ervaringen met het lokale TFM-team en de onverwachte successen van de collectes is men 



zeer positief gestemd over de toekomst. Tijdens een feestelijke bijeenkomst werd het 12,5 jarig 

bestaan van de stichting gevierd, in aanwezigheid van vele zusters, studenten en hun ouders, 

echtgenoten en zelfs kinderen, docenten en andere betrokkenen. 

En toen brak de coronapandemie uit. 

Scholen werden gesloten, werkende studenten en hun ouders werden ontslagen. Dit heeft natuurlijk 

een ongekende en volstrekt onvoorziene impact op alle activiteiten die we gebruikelijk zijn te 

ontplooien. De collectes vielen per direct terug naar nihil. Studentes konden hun studie niet 

voortzetten. Er wordt weliswaar online les gegeven, maar niet iedereen beschikt over de middelen of 

functionerende verbindingen om daar gebruik van te kunnen maken.  

Afgestudeerde studentes werden vrijgesteld van het aflossen van hun studieschuld. Meerdere 

zusters werden rechtstreeks getroffen door Corona. Of er ook studentes Corona hebben opgelopen 

is ons niet bekend. Aan het eind van het jaar was het eind van de pandemie nog niet in zicht. Wel 

bereiken ons voorzichtige berichten over de heropening van scholen.  

Tijdens de zomer zijn toch nieuwe studenten geselecteerd en is besloten om zes nieuwe studentes te 

gaan ondersteunen. Eind 2020 worden 22 studentes gelijktijdig ondersteund in hun kosten voor 

studie, kost en inwoning.  

Het wegvallen van de collectes en aflossingen heeft het bestuur doen besluiten om lokaal (in 

Nederland) fondsen te gaan werven om tijdelijk deze noodsituatie te kunnen overbruggen. Dit heeft 

eind 2020 geleid tot een eerste succesvolle toezegging van € 5.000,-. In 2021 zal actief op zoek 

gegaan worden naar aanvullende donaties met als doelstelling een aanvullende € 15.000,-. 

 

Het bestuur van TFM in Nederland bestaat uit drie personen:  

Alexander Schiebroek (voorzitter/ penningmeester) 

Margriet Leenders (secretaris) 

Jan van de Bovenkamp (lid) 

Team TFM-India bestaat uit vijf personen: 

Sr. Prudentia (ass. Mother General) 

Sr. Rita (Counsellor) 

Sr. Maria Selvi (algehele uitvoering, studentenselectie, onderhouden contacten NL en India) 

Sr. Velankani (collectes) 

Sr. Arockia Selvi (begeleiding studentes, m.n. verpleegkundigen) 

en wordt actief en enthousiast aangemoedigd door moeder overste Mother General Sr. Arockiam 

 

Oirschot, januari 2021  



 

  



 

  



 

 


