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BEDRIJFSADRES 

PLAN VAN ARME MENSEN HELPEN 

ONTWIKKEL EEN PLAN  

MISSIE EN DOELEN 
HELPEN EN STEUNEN VAN MAATSCHAPPLEIJKE PROJECTEN GERISCHT OP KINDEREN, 
GEHANDICAPTEN, ZIEKEN EN ARMEN IN INDIA 

Nr. Onze projecten 

1  
Studie: KSSH heeft op dit moment circa 400 studenten. Alle kosten: boeken, uniforms en 
school kosten worden betaald dor KSSH. Voor meer info: 
https://www.khalsasewa.com/project/Sree-jee-high-school-Satwas- 

2 Scholen: KSSH heeft alle kinderen in privescholen gezet omdat er veel een betere studie is. Op 
dit moment hebben we 27 scholen in 8 districten in Madhya Pradesh. Voor meer Info: 
https://www.khalsasewa.com/copy-of-students-3 

3 Zelfstandige onderneming: KSSH regelt werk voor de ouders van de arme studenten met een 
kleine zelfstandige onderneming. Voor meer info: 
https://www.khalsasewa.com/project/Mitha-singh-stipura 

4 Medisch: KSSH helpt zieke mensen met medicijnen of operaties om de kosten te betalen. Voor 
meer info: https://www.khalsasewa.com/project/Sonu-singh-satwas 

5 Water: In Madhya Pradesh hebben veel mensen geen schoon drinkwater, daarvoor bouwt 
KSSH waterpompen bij benodigde dorpen. Voor meer info: 
https://www.khalsasewa.com/project/Pomp-in-vill-Bakaner-Dhar-mp 

6 Daklozen helpen: KSSH bouwd huizen voor dakloze mensen of van mensen waarvan de huizen 
kapot zijn. Voor meer info: https://www.khalsasewa.com/project/Deep-singh-Gandhwani 

7 Sociale welvaart: In India regelen mensen hun kinderen hun huwelijk zelf men hun eigen geld, 
maar arme mensen kunnen dat niet betalen,  daarvoor KSSH staat aan hun zijde. Voor meer 
info: https://www.khalsasewa.com/project/Late-paramjit-singh 

8 Noodrampen: als er  ernstige noodramp is op de wereld dan werkt KSSH samen met Khalsa 
Aid. Voor meer info: https://www.khalsasewa.com/project/Khalsa-aid- 

  

GELD VERZMELEN 

Nr. Manieren: 

1 Kssh zoekt online donatie’s . 

2 We gebruiken collectie bussen . 

3 We verzamelen geld van sikh tempels. 

4 We gaan naar winkels,markten en groothandels. 

5 We verzamelen geld van bewoners in huizen. 

https://www.khalsasewa.com/project/Sree-jee-high-school-Satwas-
https://www.khalsasewa.com/copy-of-students-3
https://www.khalsasewa.com/project/Mitha-singh-stipura
https://www.khalsasewa.com/project/Sonu-singh-satwas
https://www.khalsasewa.com/project/Pomp-in-vill-Bakaner-Dhar-mp
https://www.khalsasewa.com/project/Deep-singh-Gandhwani
https://www.khalsasewa.com/project/Late-paramjit-singh
https://www.khalsasewa.com/project/Khalsa-aid-
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BETALING VERKEER  

REKENING NR.NL94ABNA0254383114 
 BIC ABNANL2A 

De middelen{ Bank rekeningen nummern en kas ) worden beheert door de stichting (de 
bestuursleden) 

A .singh : hij heeft recht om alles bank verkeers te controleren. 

S .SINGH : Hij heeft recht om alle transacties te uitvoeren en kas te storten. 

Nr.  

1 Alle kosten van de studenten worden direct overgemaakt naar de scholen/universiteit. 
 

2 Het geld ontvangen wij via de bank. 

3 We gebruiken contantiebon voor contant geld. 

4 We gebruiken een ideal op onze website: https://www.khalsasewa.com/donate 

5 Mensen  maken het geld zelf over. 

 

ACTIE PLAN  

Stap Actie datum % voltooid 

1 Sonu operatie  Gautam Host Indore 20-2-2018 100 

2 Studenten  02-04-2018 40 

3 IIt coaching Indore  20-6-2018 100 

4 Zelf standige baan  20-8-2018 100 

5 Bassi pathan huis bouw 25-09-2018 100 

 

 

 

Bekijk Voor meer inlichtingen onze website: www.khalsasewa.com  

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

https://www.khalsasewa.com/donate


14-10-2019 
maandag 

plan van Arme mensen helpen 3 

 

            
    


