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Het begon met een ontmoeting en een droom. Met een meisje van een jaar of tien. Haar 
naam ken ik niet en zij heeft geen idee van de impact die zij heeft gemaakt. Dit meisje 
leeft op straat in Mumbai. Met bedelen probeert ze wat bij elkaar te sprokkelen om van 
te leven. Of om af te dragen aan de bende waar ze onderdeel van uitmaakt. In 2019 liep ik 
langs en vroeg ze mij om wat eten en water. En ik… ik negeerde haar. Want dat was mij 
opgedragen, uit veiligheid voor mezelf. 
 
Dit moment is mij altijd bijgebleven. Dit meisje die nog een leven voor zich heeft, maar 
waarschijnlijk nooit haar potentie bereikt. Een meisje dat dagelijks wordt afgewezen, 
niet wordt gezien en in omstandigheden leeft die onmenselijk zijn. Omdat zij toevallig 
op deze plek geboren is. Een plek zonder kansen, zonder de mogelijkheid zich te 
ontwikkelen en te worden wie ze ten diepste is.  
 
In 2020 zag ik haar opnieuw, maar dit keer in een droom. ‘Steek over naar India en kom 
ons helpen’, zei ze tegen mij. En dit keer koos ik ervoor haar te zien en haar vraag serieus 
te nemen. En dat was het prille begin van Purple. 
 
In de maanden daarna ontvouwde zich een plan. Een plan om vrouwen en meisjes in 
India te helpen, om hun kansarme situatie te veranderen in een kansrijke toekomst. Een 
plan om hen te helpen uit de armoede te ontsnappen. Zodat zij niet hoeven te overleven, 
maar kunnen leven. Zij hun waardigheid terugkrijgen en tot bloei komen. Waarbij zij 
kansen krijgen en andere vrouwen diezelfde kans mogen geven. 
 
Toen dit verder vorm had gekregen mocht ik het pitchen voor een panel bij de School 
voor Leiders van Royal Mission. Een belangrijk en kwetsbaar moment, het was de eerste 
keer dat ik ermee naar buiten trad en anderen deelgenoot maakte. Voor mij was dit een 
cruciaal punt, ik kreeg groen licht om verder te gaan en vervolgstappen te zetten. 
 
Mensen haakten aan, het bestuur werd gevormd en in september 2021 haalden we 
binnen 2,5 week het benodigde startbedrag op door middel van crowdfunding. Op 20 
december 2021 werd Stichting Purple opgericht. In een periode dat de wereld nog op 
slot zat. We wisten niet hoe de toekomst eruit zou zien. India was hard getroffen door de 
COVID-19 pandemie, veel levens waren verloren gegaan en de economie had een flinke 
klap gekregen. De grenzen waren dicht en wij moesten wachten tot er weer reizigers 
werden toegelaten en we ter plekke alles in gang konden gaan zetten. 
 
Via zoom gingen we een partnership aan met ADAMS, een consultancy company in 
Jharsuguda, Odisha, India. We leerden elkaar beter kennen, deelden onze wederzijdse 
plannen, werkten deze verder uit en we begonnen daar met het bouwen van een team. 
Op 14 februari 2022 gingen de grenzen open, een paar dagen later zat ik samen met 
Jorieke Stolker, één van onze bestuursleden, in het vliegtuig naar India. Hier maakten we 
voor het eerst live kennis met ons team. We gingen in gesprek met vrouwen die een 
onderneming wilden starten. Ook maakten we alles klaar om echt te kunnen beginnen. 
 
Op de Internationale Vrouwendag, op 8 maart 2022, was de officiële lancering van 
Purple. Het was de dag waarop mijn droom werkelijkheid werd. Een dag waarop we 
konden beginnen met het helpen van vrouwen in India, zodat zij niet meer in de 
armoede hoeven te leven. Zodat hun dochters niet meer in erbarmelijke situaties hoeven 
op te groeien. De start van een kansrijke toekomst. 
 
Ik ben dankbaar voor alles wat we in 2022 hebben bereikt en deel daarom dit jaarverslag 
vol trots met jullie! En tegelijkertijd is dit pas het begin en kijk ik vol verwachting uit naar 
wat nog komen gaat.  
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Stichting Purple investeert in kansarme vrouwen in India en geeft hen de kans een eigen 
onderneming te starten, waarmee ze voldoende inkomen genereren om in hun eigen 
levensonderhoud en dat van hun gezin te voorzien. Dit doen wij door middel van het 
verstrekken van microgiften. Hiermee dragen we bij aan een kansrijke toekomst voor 
deze vrouwen en hun dochters, waarmee zij weer een positieve impact hebben op hun 
omgeving. 
 
Op 8 maart 2022, op Internationale Vrouwendag, werd Purple gelanceerd. In ons eerste 
jaar wilden we de start van 12 ondernemingen mogelijk maken. Dankzij 228 donateurs is 
dit gelukt. In totaal kunnen 21 vrouwen een eigen onderneming runnen, waarvan 10 
individueel, en 11 vrouwen binnen een groep.  
 
Daarnaast zijn er in 2022 ook veel andere dingen gebeurd en ontwikkeld: 

 Reizen - Wij zijn twee keer naar India gereisd en hebben daar samen met ons 
lokale team het werk van Purple opgezet. 

 Purple Partner – We zijn het ondernemersnetwerk ‘Purple Partner’ gestart. Deze 
partners ondersteunen ons bij de financiering van de overheadkosten, zodat elke 
gift aan een vrouw in India 100% aan haar besteed kan worden. Ook geven zij ons 
de kans om te groeien en ontwikkelen. 

 Communicatie – Onze website is online gegaan. Dit is ons belangrijkste 
communicatiemiddel, waar alle campagnes te vinden zijn. Ook zijn wij actief op 
LinkedIn, Instagram en Facebook. Via deze kanalen informeren, inspireren en 
activeren we mensen om betrokken te raken bij ons werk in India. En we 
versturen elke maand een nieuwsbrief naar onze achterban.  

 Free publicity – In 2022 was Purple meerdere keren zichtbaar via andere kanalen, 
zoals bij Groot Nieuws Radio en Revive. Ook hebben anderen zich ingezet om 
aandacht te schenken aan ons werk, zo is er een tandemtocht geweest, heeft 
zangeres Marieke Sleurink een single aan ons opgedragen en heeft een 
basisschool een half jaar de zendingscollecte voor ons opgehaald. 

 Festivals en conferenties – Op het Strandheem Festival hebben wij een 
kippenboerderij opgezet, om naamsbekendheid op te bouwen en te laten zien 
wat wij in India doen. De pinksterconferentie Opwekking koos ons als één van de 
doelen van de zendingscollecte. Zowel op de website als vanaf het podium is daar 
het werk van Purple onder de aandacht gebracht. 

 
Dit jaar bestond uit veel mooie momenten, ook hebben we veel geleerd:  

 Campagnes - In het oorspronkelijke plan gingen we uit van campagnes voor 
individuele vrouwen om een eigen onderneming te starten. Omdat ook groepen 
vrouwen bij ons aanklopten, hebben we dit een kans gegeven. In de beginfase 
waarin Purple zich nu bevindt bleek dit toch te complex, waardoor we ervoor 
hebben gekozen om ons de komende jaren voornamelijk te richten op 
individuele campagnes van onder de ₹100.000 (€1300,-) per persoon. 

 Inflatie en wisselkoersen - De sterke inflatie en wijzigingen in de wisselkoers zijn 
van invloed geweest op onze activiteiten in India. Het is meerdere keren 
voorgekomen dat het bedrag dat begroot niet overeenkwam met de 
daadwerkelijke kosten op het moment suprême. In de begroting voor 2023 
houden we hier rekening mee. 

 Cultuurverschil - Er bestaat een behoorlijk cultuurverschil tussen Nederland en 
India. In de samenwerking met ons team in India zijn merken we dit 
cultuurverschil. Het is een proces wat tijd kost en waar we, ook in de komende 
jaren, de tijd voor willen blijven nemen. 

 Tegenslagen – Een aantal vrouwen heeft met onvoorziene uitdagingen te maken 
gehad. Deze situaties waren niet te voorkomen, omdat het ging om invloeden 
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van buitenaf. Wij zijn ons bewust geworden van deze risico’s en nemen deze 
kennis mee in onze aanpak en begeleiding.  

 Huisvesting – In 2022 konden we alle ondernemingen starten in of bij het huis 
van de betreffende vrouw. Bij de intakes voor 2023 bleek dat sommigen vrouwen 
voor hun onderneming een ruimte moeten gaan huren. Na onderzoek hebben 
we besloten dat we in die gevallen op zoek gaan naar een ruimte waar maximaal 
drie maanden borg betaald moet worden. 

 Scholing - In ons eerste jaar kwamen we er al snel achter dat de meeste vrouwen 
niet de juiste kennis en vaardigheden hebben om een eigen onderneming te 
beginnen en voort te zetten. Ruim 71% van de vrouwen waar we bij betrokken zijn 
is al jong van school gegaan. Daarom willen we in 2023 een Academy ‘Small 
Business Skills’ opstarten, waarin we vrouwen onderwijs geven over ondernemen 
en de vaardigheden die ze hiervoor nodig hebben. Hiermee hopen we een goede 
basis te leggen, waar we samen met hen op kunnen doorbouwen. 

 
In 2023 willen ons werk in India verder uitbouwen en ons netwerk in Nederland 
vergroten. We willen aan 24 vrouwen in India een microgift verstrekken en zowel hen als 
de vrouwen die in 2022 een microgift hebben ontvangen blijven volgen en begeleiden. 
Ook willen we een Purple Academy beginnen, een juridische entiteit in India opzetten en 
onze teams in India en Nederland verder uitbreiden.  
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WAAROM 
De armoede waarin veel mensen in India leven raakt ons. Maar wat écht ons hart 
binnenkomt is de situatie van veel vrouwen en meisjes in dit land. Waar vrouwen in 
Nederland veel kansen krijgen om zichzelf te ontwikkelen en te worden wie ze willen 
zijn, hebben veel vrouwen in India deze kansen niet gekregen. Wat voor vrouwen hier in 
Nederland vaak vanzelfsprekend is, is voor vrouwen in India niet weggelegd.  
Purple wil deze vrouwen aan elkaar verbinden en hiermee de negatieve spiraal van 
armoede doorbreken. Omdat wij geloven dat wanneer vrouwen de kans krijgen zich te 
ontwikkelen en de vrijheid krijgen om zelf een toekomst op te bouwen, dit niet alleen 
hun eigen leefwereld verandert, maar ook die van hun kinderen en omgeving.  
Delen vanuit de kansen en mogelijkheden die je hebt gekregen, verandert levens van 
anderen van kansarm naar kansrijk. 
 

HOE 
Purple investeert in kansarme vrouwen in India en geeft hen de kans een eigen 
onderneming te starten, waarmee ze voldoende inkomen genereren om in hun eigen 
levensonderhoud en dat van hun gezin te voorzien. Hiermee dragen we bij aan een 
kansrijke toekomst voor deze vrouwen en hun dochters, waarmee zij weer een positieve 
impact hebben op hun omgeving. 
 

WAT 
Wij willen dit doen door middel van het verstrekken van microgiften aan kansarme 
vrouwen in India. Het gaat om relatief kleine bedragen, van ongeveer € 500,- tot € 1.000, 
per vrouw. Deze microgiften worden beschikbaar gesteld door vrouwelijke 
ondernemers/professionals en anderen die een bijdrage willen doen. 
 

ZO WERKT EEN MICROGIFT 
Een microgift is een investering in het leven van een kansarme vrouw. Hiermee start zij 
een eigen onderneming waarmee ze in haar eigen levensonderhoud kan voorzien. Het 
creëert een kansrijke toekomst voor haar en haar kinderen. Schuldenvrij, want deze 
microgift hoeft zij niet terug te betalen. Van de opbrengst van wat zij ontvangen heeft, 
deelt zij zelf weer uit. Hiermee investeert zij ook weer in een kansrijke toekomst van een 
andere vrouw in India: ‘Pay it forward’. 
 

DOELSTELLINGEN 2021 & 2022 
In het stichtingsbeleid 2021 – 2025 zijn de volgende doelstellingen opgesteld:  
 
2021 

 Opzetten van de bedrijfsvoering.  
 Ontwikkelen van een huisstijl, website en promotiemateriaal.  
 Opbouwen van een netwerk van partners in Nederland en in India.  
 Maken van een verkennende reis naar India om daar contacten te leggen en de 

basis te leggen voor verdere samenwerking.  
 Selecteren van vier vrouwen in India die een eigen onderneming willen starten 

voor de eerste pilot.  
 
2022 - FASE 1 (JANUARI T/M JUNI 2022) 

 Lanceren van Purple in Nederland, dit willen we doen met een ‘Purple Party’ in 
het begin van dit jaar.  

 Pilot met het verstrekken van een microgift aan vier vrouwelijke ondernemers in 
India. Deze vrouwen wonen in dezelfde regio en vormen samen een 
netwerkgroep.  

O N S  S T R A T E G I S C H E  K A D E R
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 Het opstarten van de Purple Academy. Aan het einde van deze fase is deze up-
and-running.  

 Het selecteren van acht vrouwen in India die een eigen onderneming willen 
starten voor de pilot in fase 2.  

 Het evalueren van fase 1.  
 Naar aanleiding van deze evaluatie verbeteringen voor fase 2 implementeren.  

 
2022  - FASE 2 (AUGUSTUS T/M DECEMBER 2022) 
 Microgiften verlenen aan acht vrouwelijke ondernemers in India. Deze vrouwen 

zijn verdeeld over twee regio’s’, vier vrouwen in elke regio. Deze vier vrouwen per 
regio vormen samen een community.  

 Opleiden van een businesscoach (werken en leren).  
 De vrouwen uit de eerste fase stimuleren om te investeren in de nieuwe groep 

vrouwen door middel van een microgift.  
 Evalueren van fase 2.  
 Het implementeren van verbeteringen naar aanleiding van de evaluatie.  
 Vanaf dit punt wordt de werving en selectie van Indiase vrouwen die een eigen 

onderneming willen starten een doorlopend proces.  
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OVER INDIA 
India is met 1,4 miljard inwoners de grootste democratie ter wereld.1;2 De verwachting is 
dat het land in 2023 het grootste inwoneraantal ter wereld heeft. Ook is India één van de 
snelst groeiende economieën ter wereld. Maar ondanks dat leven veel Indiërs onder de 
armoedegrens; de kloof tussen rijk en arm is groot.  
 
De overheid is vanaf het jaar 2000 actief aan de slag gegaan om het aantal mensen dat 
in extreme armoede ($1,90, 2011 PPP) leeft omlaag te brengen. Hiervoor hebben ze 
verschillende programma’s opgestart, met succes. In 2004 leefde 39,9% van de bevolking 
in extreme armoede. In 2019 was dit 10%, wat neerkomt op meer dan 136 miljoen 
mensen.2 Dit was voor de COVID-19 pandemie. 
 
Bij 91% van de volwassenen in India heeft de COVID-19 pandemie een negatieve impact 
gehad op het inkomen, wat bij 45% sterk is afgenomen. Hiermee zijn de inwoners van 
India, na Kazachstan, wereldwijd het ergst getroffen op economisch vlak.3 Hoewel de 
inkomens over de hele linie daalden, heeft het een zwaardere tol geëist van de armere 
huishoudens.4    
 
Veel publicaties geven aan dat extreme armoede in India is toegenomen. In welke mate 
is niet met zekerheid te zeggen, omdat er geen recent en betrouwbaar onderzoek 
beschikbaar is. De genoemde cijfers zijn schattingen op basis van andere statistieken. 
Waar alle publicaties in overeenstemmen is dat de afname van extreme armoede 
gestagneerd is of dat het zelfs weer is toegenomen.  
 
Dit horen wij ook terug in de gesprekken met vrouwen die we ontmoeten. In veel 
gevallen is het inkomen lager geworden of zelfs helemaal weggevallen. In combinatie 
met de sterke inflatie, kunnen veel van hen niet (meer) voorzien in de eerste 
levensbehoeften van hun gezin.  
 

VROUWEN IN INDIA 
In grote delen van India heerst een patriarchale cultuur. Vrouwen, kinderen en jongeren, 
en dan vooral meisjes, behoren in deze samenleving tot de meest kwetsbare en 
gemarginaliseerde groepen. De overheid van India erkent dit probleem en heeft 
gendergelijkheid hoog op de agenda. Het ministerie voor ontwikkeling van vrouwen en 
kinderen heeft diverse programma’s ontwikkeld om sociale en economische 
empowerment van vrouwen te bevorderen.  
 
Vrouwen in India besteden meer tijd aan onbetaald werk en zorgtaken dan mannen. 
Gemiddeld besteden zij 8,4 keer meer tijd aan huishoudelijke taken en aan de zorg voor 
kinderen, ouderen en zieken dan mannen.5 Tijdens de pandemie nam dit onbetaalde 
werk toe met bijna 30%.6  
 
De Indiase arbeidsmarkt is voor vrouwen een uitdaging. De participatie van vrouwen in 
het arbeidsproces is laag en neemt al jaren af. In 2021 had slechts 19,2% van de vrouwen 
een betaalde baan. Ter vergelijking, in Nederland had in ditzelfde jaar 62,4% van de 
vrouwen werk of was er actief naar op zoek.7 Voor de pandemie was het inkomen van 
vrouwen in India slechts een vijfde van dat van mannen. Deze ongelijkheid in combinatie 
met de (zorg)taken thuis, zorgen ervoor dat steeds minder vrouwen gaan werken en zo 
in armoede terecht komen.4 Dit heeft gevolgen voor hun autonomie en 
levensonderhoud. 
 
Elke crisis treft vrouwen en meisjes, vanwege bestaande gendernormen en 
ongelijkheden, anders dan mannen. Zo ook gedurende de pandemie. Tijdens de eerste 

O N S  W E R K  I N  I N D I A
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lockdown in India (2020) verloor 7% van de mannen hun baan, tegenover 47% van de 
vrouwen.8 Aan het einde van dat jaar was het aantal mannen met een baan weer op het 
niveau van voor de pandemie, terwijl het aantal vrouwen significant lager was.9 Uit 
onderzoek blijkt dat vrouwen weinig mogelijkheden hebben om op terug te vallen, 
wanneer zij hun baan verliezen. Waar de meeste vrouwen om deze reden het 
arbeidsproces verlaten, gebeurt dit bij mannen veel minder vaak. Veel van hen starten 
dan als zelfstandig ondernemer.5  
 
Volgens het GEM Report 2021/22 is het onderwijsniveau van invloed op 
ondernemerschap. De aanname is dat met onderwijs het zelfvertrouwen toeneemt en 
dat kennis en vaardigheden die nodig zijn om te ondernemen worden aangeleerd. Ook 
worden sneller mogelijkheden gezien en onderzocht.10 Slechts 41,8% van alle vrouwen 
van 25 jaar en ouder in India zijn vanuit het basisonderwijs doorgestroomd naar de 
middelbare school. Dat wil niet zeggen dat ze deze ook hebben afgemaakt; gemiddeld 
gaan vrouwen in India 6,3 jaar naar school. Een groot verschil met Nederland, hier is 
89,8% van de vrouwen boven de 25 begonnen aan de middelbare school en genieten 
gemiddeld 12,4 jaar onderwijs.7 Dit zijn slechts gemiddelden. Bij veel vrouwen die in India 
in armoede opgroeien liggen deze aantallen lager. In combinatie met andere factoren, 
zoals de huishoudelijke- en zorgtaken thuis, culturele opvattingen en de sociale en 
financiële situatie, zorgt dit ervoor dat weinig vrouwen starten als zelfstandig 
ondernemer. 
 
Dit is jammer, omdat betaald werk de mogelijkheid geeft een inkomen te verdienen 
waarmee in het levensonderhoud voorzien kan worden. Wanneer vrouwen gaan werken 
neemt het totale gezinsinkomen toe en de armoede af. Vrouwen zijn daarbij ook meer 
geneigd hun inkomsten te investeren in het gezin, in onderwijs en de gezondheid van 
hun kinderen.11 Ook is het starten en runnen van een onderneming goed voor de 
economie. Nieuwe bedrijven zorgen voor nieuwe banen en hogere inkomsten en 
introduceren vaak nieuwe producten, diensten en ideeën in de betreffende regio. Een 
succesvolle onderneming brengt een verandering teweeg, zowel in het persoonlijke 
leven als voor de omgeving.10  

 

ZO HELPEN WIJ VROUWEN IN INDIA 
Purple geeft vrouwen de mogelijkheid om een eigen onderneming te starten door 
middel van het verstrekken van microgiften en het ondersteunen van het vormgeven en 
ontwikkelen van deze onderneming.  
 
Vrouwen die in aanmerking willen komen voor een microgift, worden aangemeld door 
leiders binnen de lokale netwerken van onze samenwerkingspartner ADAMS. Na 
aanmelding vindt er een kennismakingsgesprek plaats tussen de vrouw en de 
businesscoach van Purple. In dit gesprek worden haar plannen besproken en wordt 
bekeken of ze aan de criteria voldoet. Na dit gesprek maakt onze businesscoach samen 
met de vrouw een businessplan. Zowel de inschrijving als het businessplan worden naar 
Nederland gestuurd. 
 
In Nederland wordt een campagne aangemaakt om het bedrag wat nodig is om de 
onderneming op te starten bij elkaar te krijgen. Deze campagne is opgezet als een 
crowdfunding; iedereen die in de onderneming van deze vrouw wil investeren, kan een 
bedrag naar keuze doneren. 
 
Als het volledige bedrag bij elkaar is, brengt de businesscoach in India de vrouw hiervan 
op de hoogte. Samen met haar worden de voorbereidingen getroffen die nodig zijn om 
de onderneming te kunnen opstarten en wordt afgesproken wanneer het team van 
Purple haar bezoekt om de onderneming daadwerkelijk op te zetten. 
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Wanneer het team ter plekke is, worden de contracten doorgesproken en getekend, 
worden de benodigde spullen ingekocht bij bijvoorbeeld de groothandel en worden 
eventueel dagloners ingehuurd om constructies te bouwen. Zodra alles gereed is kan de 
vrouw haar eigen onderneming openen. 
 
Elke maand heeft de businesscoach contact met de vrouw om te bespreken hoe het 
gaat en waar ze eventueel nog hulp bij kan gebruiken. Het streven is dat de 
businesscoach daarnaast 2-4 keer per jaar langsgaat om de vrouw face-to-face te 
spreken en te begeleiden. Na drie jaar verwachten we dat een vrouw haar onderneming 
zelfstandig kan voortzetten. 
 
De vrouw hoeft de microgift niet terug te betalen. Vanaf het moment dat zij winst maakt 
met haar onderneming, investeert zij tenminste drie jaar 10% van deze winst in een 
andere vrouw die via Purple een onderneming wil starten. Hiermee deelt zij uit vanuit de 
kansen die zij zelf gekregen heeft en geeft een andere vrouw de kans om ook een 
onderneming te kunnen starten. 
 
 
EINDNOTEN 

 
1 World Bank. 2022. “Data India”. https://data.worldbank.org/country/india. Bezocht op 19 
januari 2023. 
2 World Bank. 2022. “Poverty and Inequality Platform.” https://pip.worldbank.org/country-
profiles/IND. Bezocht op 19 januari 2023. 
3 GEM (Global Entrepreneurship Monitor) (2022). Global Entrepreneurship Monitor 
2021/2022 Global Report: Opportunity Amid Disruption. London: GEM. 
4 Azim Premji University (2021) State of Working India 2021: One year of Covid-19, Centre 
for Sustainable Employment, Azim Premji University. 
5 Mitali Nikore, “Building India’s Economy on the Backs of Women’s Unpaid Work: A 
Gendered Analysis of Time-Use Data,” ORF Occasional Paper No. 372, October 2022, 
Observer Research Foundation. 
6 UN Women. 2021. “Your questions answered: Women and COVID-19 in India“. 
https://www.unwomen.org/en/news/stories/2021/7/faq-women-and-covid-19-in-
india#:~:text=In%20India%2C%20reports%20of%20domestic,between%20February%20an
d%20May%202020. Bezocht op 24 januari 2023.  
7 UNDP (United Nations Development Programme). 2022. Human Development Report 
2021-22: Uncertain Times, Unsettled Lives: Shaping our Future in a Transforming World. 
New York. 
8 United Nations India. 2022. “UN with India. Annual report 2021”. Delhi: UN India 
9 Deshpande, Ashwini. 2020. “The COVID-19 Pandemic and Gendered Division of Paid 
and Unpaid Work: Evidence from India.” IZA Discussion Paper No. 13815, Institute of 
Labour Economics, University of Bonn, Germany. 
10 GEM (Global Entrepreneurship Monitor) (2022). Global Entrepreneurship Monitor 
2021/2022 Global Report: Opportunity Amid Disruption. London: GEM. 
11 IMF Working Paper: Gender Inequality and Economic Growth: Evidence from Industry-
Level Data, Ata Can Bertay, Ljubica Dordevic, and Can Sever, 2020 
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Het doel van Purple voor 2022 was om de start van 12 ondernemingen mogelijk te 
maken. Dankzij 228 donateurs is dit gelukt. In totaal kunnen 21 vrouwen een eigen 
onderneming runnen, waarvan 10 individueel en 11 vrouwen binnen een groep.  
 
We kiezen er bewust voor om elke vrouw een gezicht te geven op onze website en 
specifiek voor haar te werven, want elke vrouw heeft haar eigen verhaal en elke 
onderneming past bij de talenten, vaardigheden en ervaring van de vrouw zelf. 
Donateurs weten aan wie ze geven en waar het geld aan wordt besteed. Zo brengen we 
het dichtbij en verbinden we mensen hier in Nederland met de vrouwen in India.  
 

 SAVITA KUJUR 
Savita is 33 jaar en heeft 2 kinderen. Eind 2021 stierf haar 
man na een lang ziekbed. Voor hij ziek werd hadden ze 
een goedlopende sari winkel, maar al hun geld was nodig 
om de behandelingen te kunnen betalen. Toen haar man 
overleed, bleef zij met lege handen achter en omdat haar 
familie met haar gebroken heeft, stond ze er vanaf dat 
moment helemaal alleen voor. 
 
Purple heeft haar kunnen helpen met het starten van een 
eigen drogisterij. Helaas kwam ze er een aantal maanden 
na de opening achter dat er op haar naam een lening was 
afgesloten waar zij geen weet van had. De bank eiste dit 
bedrag terug en ze liep het risico haar huis te verliezen. Er 
moest veel geregeld worden en dit leverde veel stress op. 
Hierdoor heeft ze haar winkel tijdelijk moeten sluiten, 
waardoor ze ook omzet en inkomsten misliep. In deze 
periode heeft Purple haar geadviseerd en bijgestaan. 
 

REGINA GURUNG 
Aan de voet van de Himalaya woont Regina, 47 jaar oud. 
Samen met Pravitra Gurung en Janaki Gurung is zij een 
champignonkwekerij gestart in haar achtertuin.  
 
De bouw begon in juli, doordat dit middenin het 
regenseizoen viel, liep dit vertraging op. Op 19 augustus 
2022 konden zij daadwerkelijk starten met het kweken 
van champignons. Normaal gesproken kunnen de 
champignons na 50-60 dagen geoogst worden. Maar 
begin oktober viel er zoveel regen, dat landverschuivingen 
en modderstromen de infrastructuur in haar regio heeft 
beschadigd, waaronder de kwekerij. 
 
Het gebouw moest gerepareerd worden, waarna er 
opnieuw 5 kg zaad over de bedden is verdeeld. Op 17 
november 2022 was alles weer gereed om van start te 
gaan. Begin 2023 wordt de eerste oogst verwacht. 
 
 

D E Z E  V R O U W E N  O N T V I N G E N  E E N  M I C R O G I F T
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 AHALYA BHOI 
Ahalya woont samen met haar man, twee zoontjes en 
schoonouders in een huis die van haar schoonfamilie is. Zij 
hadden nauwelijks inkomsten en leefden van wat hun 
eigen moestuin opbracht. Toen wij met hen in contact 
kwamen, moesten zij elke dag hun water 1,5 km verderop 
halen.  
 
Een kerk in Ede heeft gecollecteerd om een waterpomp te 
kunnen boren om dit gezin te helpen. Er werd zo ruim 
gegeven dat er voldoende geld overbleef om ook een 
eigen onderneming te starten. Omdat het gezin al grond 
had en Ahalya ervaring heeft in de landbouw, koos ze voor 
een rijstplantage. 
 
In juli 2022 is de grond bewerkt, zijn waterleidingen 
gelegd en is de rijst geplant. In november 2022 was de 
eerste oogst. Deze is voor een goede prijs verkocht. 
 

SHWETA KULLU 
Op onze zoektocht naar een eigen fotograaf in India, 
kwamen we in contact met Shweta. Omdat haar moeder 
overleed toen zij nog jong was, groeide zij op in het 
kindertehuis dat gerund wordt door de moeder van onze 
lokale partner. Als hobbyfotograaf maakte ze de mooiste 
foto’s. 
 
Wij wilden haar de kans geven om van haar passie haar 
werk te maken en als fotograaf aan de slag te gaan. 
Shweta heeft een fotocamera, lenzen en een laptop 
gekregen. In november is een Nederlandse fotograaf 
meegegaan naar India. Zij heeft Shweta de fijne kneepjes 
van het vak geleerd en coacht haar het komende jaar 
vanuit Nederland.  
 
Shweta is nu één van de vaste mensen in ons team. Zij 
maakt bijna al onze foto’s en videobeelden. 
 

 ARPITA SUNA 
Arpita woont in een kindertehuis en is daar ook 
opgegroeid. Zij is ontzettend creatief en doet niets liever 
dan naaien en handwerken. Zij heeft zichzelf veel 
aangeleerd en heeft eerder les van een naaister gehad. 
 
Arpita wil hier graag haar werk van maken. Binnen het 
kindertehuis heeft zij een kamer gekregen die ze kan 
gebruiken als naaiatelier. Wij hebben haar geholpen met 
de aanschaf van een naaimachine, garen, stof en andere 
benodigdheden. Ook kan ze dankzij onze donateurs een 
training volgen om professioneel aan de slag te gaan. 
 
Tijdens de tweede reis naar India zijn we met Arpita en de 
businesscoach mee geweest om haar inkopen te doen. 
Het was bijzonder om zelf bij de opstart aanwezig te zijn 
en haar bezig te zien met het inrichten van haar atelier. 
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SARA BIBI 
Sara en haar man hebben twee zonen. Haar man werkt als 
chauffeur, maar zijn inkomen is niet voldoende om van 
rond te komen. Daarom wilde zij graag een supermarkt 
openen, zodat zij met haar inkomen erbij voldoende 
hebben om hun gezin te kunnen onderhouden. 
 
In eerste instantie wilde Sara een pandje huren. Nadat 
haar campagne succesvol was afgerond, hebben zij en 
haar man zelf geregeld dat er een winkeltje voor hun huis 
werd gebouwd. Hierdoor kan ze dichtbij huis werken.  
 
Toen het gebouw af was en de stellingkasten gereed 
waren, is ons team naar haar toegegaan met alle 
benodigde voorraad. Deze kon niet in het dorp zelf 
ingekocht worden, omdat hier geen groothandel is. 
Samen hebben zij de winkel verder ingericht en kon de 
winkel haar deuren openen.  
 
 TRUPTI BARI 

Trupti heeft al een beautysalon op een strategische plek 
op de markt. Omdat ze niet de materialen had om alle 
behandelingen aan te kunnen bieden die klanten in India 
van een salon verwachten, maakte ze geen winst en zelf 
had ze niet de financiële middelen om dit uit te bouwen.  
 
Daarom klopte ze bij Purple aan en vroeg ons haar te 
helpen de beautysalon uit te breiden, zodat ze voldoende 
winst kan gaan maken om, in combinatie met het 
inkomen van haar man, met haar gezin van te kunnen 
rondkomen.  
 
Het team in India heeft samen met Trupti de 
voorbereidingen voor de uitbreidingen getroffen. Het is nu 
wachten tot de behandelstoel wordt geleverd, deze moet 
uit een ander deel van India komen. Vanaf dan kan zij haar 
klanten meer behandelingen gaan aanbieden. 
 

SUSHMA KUJUR 
Toen haar man overleed waren haar drie kinderen nog erg 
jong. Als weduwe heeft Sushma het niet makkelijk gehad; 
ze moest altijd de eindjes aan elkaar knopen. Nu is haar 
oudste dochter getrouwd en is ze recent oma geworden. 
Haar jongste dochter en zoon wonen nog thuis. Nog 
steeds leven ze in armoede en is het moeilijk rondkomen. 
 
Het is al een tijd haar droom een kippenboerderij te 
starten. Voor haar huis heeft ze hiervoor voldoende grond. 
Ze woont een paar meter van de doorgaande weg, 
waardoor er ook genoeg klanten voorbijkomen.  
 
In december is de bouw van het hek en de schuur 
begonnen. Begin 2023 kunnen de kippen gekocht worden 
en kan Sushma beginnen met het runnen van haar eigen 
kippenboerderij. Eerst met zo’n 50-60 kippen en wat 
hanen. Dit wil ze laten uitgroeien tot ongeveer 500. 
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 TILIA 
Aan de rand van de jungle, op een afgelegen plek, ligt het 
dorpje Tilia. Het leven hier is primitief en inkomsten zijn er 
zo goed als niet. De bewoners wonen in huizen van leem 
en leven van wat het land oplevert. Het water komt uit een 
waterput van de buren, die zomers zelfs vaak droog ligt. 
 
Zes vrouwen willen hier samen een kippen- en 
varkensboerderij beginnen. Het vlees willen ze gaan 
verkopen op de plaatselijke markt. Met het inkomen 
willen ze hun kinderen naar school laten gaan en hen 
kunnen geven wat ze nodig hebben. 
 
Eind 2022 kon de vrachtwagen met materialen er nog niet 
langs, vanwege het binnenhalen van de oogst. Nu de 
velden braak liggen kan alles geleverd worden en start de 
bouw van de boerderij begin 2023. Ook wordt er een 
waterpomp geboord, zodat er altijd genoeg water is. 
 

CALVARY 
Vijf vrouwen zijn in 2020 samen de Calvary SHG gestart en 
toen een geitenboerderij begonnen. Zij hadden zelf geld 
ingelegd om 2 geiten te kopen. Helaas hebben ze geen 
winst kunnen maken, omdat de geiten dood zijn gegaan. 
Hierdoor is de boerderij niet van de grond gekomen. 
 
Zij willen nu samen een bedrijf starten om papieren 
borden en bekers te produceren. In India worden deze 
veel gebruikt bij feesten en evenementen. Aangezien er 
bij deze gelegenheden veel mensen aanwezig zijn, wordt 
het product vaak in grote hoeveelheden afgenomen. 
 
De machine is in november 2022 besteld en wordt voor 
hen gefabriceerd. De stenen en cement voor het gebouw 
zijn gekocht. Wanneer de lease van de grond rond is, kan 
er gestart worden met de bouw, wordt vervolgens de 
machine geïnstalleerd, waarna het bedrijf van start kan.  
 
 MAMTA BASKEY 

Mamta is 46 jaar en is getrouwd. Ze heeft twee kinderen 
grootgebracht. Beiden zijn volwassen en wonen bij haar 
en haar man in huis. Mamta is haar hele leven huisvrouw 
geweest. Zij is goed in naaien en handwerken. 
 
Mamta’s man verdient een bescheiden inkomen, wat niet 
voldoende is om als gezin van rond te komen. Daarom zou 
Mamta graag van haar hobby haar werk maken en haar 
eigen naaiatelier beginnen. Ook wil ze andere vrouwen les 
gaan geven in dit vak. Omdat ze dit vanuit huis kan doen, 
is het goed te combineren met haar taken als huisvrouw. 
En hiermee kan ze bijdragen aan het gezinsinkomen. 
 
De campagne om het naaiatelier te financieren is eind 
2022 behaald. Onze businesscoach reist in het eerste 
kwartaal van 2023 af naar Dumka, het dorp waar Mamta 
woont om samen alle benodigdheden te kopen. 
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ANJELA TUDU 
Van kinds af aan is Anjela al goed in handwerken en 
naaien. Dit vindt ze ook erg leuk om te doen. Maar door 
geldgebrek was het voor haar niet mogelijk om een eigen 
naaimachine te kopen.  
 
Anjela heeft een naaiopleiding van 3 maanden gevolgd en 
hoopte op een kans om haar talent in te gaan zetten. Ze is 
blij dat deze droom uit gaat komen, want eind 2022 was 
het bedrag dat nodig is om haar eigen naaiatelier te 
starten bij elkaar. Begin 2023 kan ze deze openen. 
 
Anjela is 4 jaar getrouwd en heeft nog geen kinderen. Zij 
en haar man wonen bij haar schoonouders. Zij hebben 
geen stabiele bron van inkomsten en leven voornamelijk 
van wat het land opbrengt. Zij hoopt in de toekomst 
kinderen te krijgen en met haar naaiatelier voldoende te 
verdienen om hen groot te kunnen brengen.  
 
 RASHMI TANDI 

Rashmi is geen eigen onderneming gestart, maar toch 
hebben we een campagne voor haar opgezet. Daarom 
benoemen we haar ook in dit overzicht  
 
Rashmi is een single vrouw van 26. Zij woont bij haar 
familie in Balangir, Odisha. Zij heeft een Master Social 
Work afgerond. Vanaf de start van Purple speelt Rashmi 
als businesscoach een belangrijke rol binnen het team in 
India. Zij begeleidt alle vrouwen vanaf het moment dat ze 
worden aangemeld, tot drie jaar na het starten van hun 
onderneming.  
 
Om haar werk goed te kunnen uitvoeren had zij een eigen 
laptop en printer nodig om de inschrijvingen te verzorgen, 
contracten op te stellen en rapportages te schrijven. 
Dankzij de succesvolle campagne heeft zij deze kunnen 
aanschaffen. 
  



  

  
 

15
3 

O
N

Z
E

 O
N

T
W

IK
K

E
L

IN
G

  

 
De datum van Purple’s lancering op 8 maart 2022 is niet voor niets gekozen; het is dan 
Internationale Vrouwendag. Deze dag keert jaarlijks terug en is in het leven geroepen 
door de VN om aandacht te geven aan actuele onderwerpen met een focus op vrouwen, 
emancipatie en vrouwenrechten. In ons eerste bestaansjaar zijn er diverse 
ontwikkelingen geweest, waarvan we er verschillende graag uitlichten. 
 

REIZEN 
In 2022 is onze directeur, Jochebed Neuteboom, tweemaal naar India geweest.  
 
19 FEBRUARI - 8 MAART 2022 
Deze eerste reis was samen met bestuurslid Jorieke Stolker en stond enerzijds in het 
teken van kennismaken met en opbouwen van het team in India, hen meenemen in de 
visie van Purple en het opzetten van een gezamenlijke werkwijze en -structuur. 
Anderzijds was deze reis belangrijk om kennis te maken met de vrouwen die in 2022 
graag een onderneming wilden starten, om beeldmateriaal te maken, de lancering voor 
te bereiden en het land en de cultuur beter te leren kennen. 
 
31 OKTOBER - 18 NOVEMBER 2022 
Lisette Vossebelt is fotograaf en was deze tweede reis mee om Shweta, Purple’s eigen 
fotograaf, op te leiden rondom fotografie voor een voornamelijk Nederlandse achterban. 
Samen hebben zij beeldmateriaal voor 2023 gemaakt. 
 
Tijdens deze reis hebben we veel vrouwen bezocht en gesproken. We zijn opnieuw bij 
Sushma, Savita, Ahalya, Calvary SHG en Tilia langsgegaan, die we tijdens de eerste reis 
ook hebben ontmoet, en met onze hulp al een onderneming zijn gestart of bijna gaan 
starten. Samen met Arpita hebben we inkopen gedaan voor haar naaiatelier en zijn we 
betrokken geweest bij de inrichting ervan. Daarnaast hebben we in de staten West-
Bengal, Jharkhand en Odisha verschillende vrouwen ontmoet en ingeschreven voor 
2023. 
 
Wat centraal stond in deze hele reis was het optimaliseren van de samenwerking tussen 
het team in India en Nederland. Hiervoor zijn verschillende teammomenten ingepland, 
waarin besproken is hoe we de samenwerking en gezamenlijke werkprocessen verder 
vormgeven.  
 
Ook zijn er voorbereidingen getroffen voor de Purple Academy, welke we in 2023 willen 
gaan starten. Hiervoor hebben we locaties bezocht, diverse gesprekken gevoerd en 
offertes aangevraagd voor de nodige faciliteiten en benodigdheden. 
 

DONATEURS 
228 unieke donateurs hebben het starten van 12 ondernemingen in India mogelijk 
gemaakt. Ook zijn er vier structurele donateurs en zijn er verschillende losse donaties 
binnengekomen in 2022.  
 
In het begin zagen we dat de meeste donateurs een eenmalige gift gaven. Maar in de 
loop van het jaar zien we donateurs steeds vaker op regelmatige basis terugkeren. 
Donaties worden zowel via onze website als rechtstreeks via onze bankrekening gedaan. 
 

PURPLE PARTNERS 
We zijn het ondernemersnetwerk ‘Purple Partner’ gestart. Deze partners ondersteunen 
ons bij de financiering van de overheadkosten, zodat elke gift aan een vrouw in India 
100% aan haar besteed kan worden. Ook geven zij ons de kans om te groeien en 
ontwikkelen. Dit geven kan op meerdere manieren, in natura, tijd of geld. 
 

O N Z E  O N T W I K K E L I N G  
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Wij zijn dankbaar dat deze ondernemingen zich al hebben aangesloten in 2022: 

 Gearwurk - Zij verzorgen onze financiële administratie.  
 Didentity - Zij hebben onze website gebouwd, onderhouden deze en zijn 

betrokken bij de doorontwikkeling ervan. 
 5Value - Zij adviseren ons rondom de ontwikkeling en toepassing van digitale 

processen. 
 STAR University - Zij zetten samen met ons de Purple Academy op in India. 
 MRS.BARBER - Met een deel van haar winst helpt ze ons met de financiering van 

een deel van de overheadskosten. 
 Kringloop De Ark - Zij schenken 10% van hun winst aan vrouwen, zodat zij een 

onderneming kunnen starten. 
 JAME - Zij schenkt een deel van haar omzet aan vrouwen, zodat zij een 

onderneming kunnen starten. 
 

COMMUNICATIE 
 
WEBSITE 
De website is ons belangrijkste communicatiemiddel. Alle andere platformen verwijzen 
hiernaar. De website geeft informatie over onze manier van werken, wie we zijn en hoe je 
met ons in contact kan komen. Ook plaatsen we maandelijks een blog rondom een 
thema met betrekking tot ons werk in India.  
 
Maar het belangrijkste deel zijn de campagnes. Wij kiezen er bewust voor om elke vrouw 
als individu te benaderen en voor elke vrouw persoonlijk te werven. Daarom krijgt elke 
vrouw een eigen campagnepagina, waarin haar verhaal en onderneming centraal staan. 
Op deze pagina staat ook hoeveel geld er nodig is om de onderneming te kunnen 
starten en hoe dit is opgebouwd. Via de doneerknop kan een bedrag naar keuze worden 
gegeven. Wanneer de campagne succesvol afgerond is, verstrekken wij een microgift 
aan deze vrouw en kan zij haar onderneming opstarten. 
 
In 2022 hebben 1.867 unieke bezoekers de weg naar de website gevonden, waarvan bijna 
15% op een later moment ook weer terugkeerde. 
 
SOCIAL MEDIA 
Wij zijn actief op LinkedIn, Instagram en Facebook. Via deze kanalen informeren, 
inspireren en activeren we mensen om betrokken te raken bij ons werk in India. Wij 
willen mensen graag meenemen in wat ons raakt, hen meer vertellen over de mensen 
en de cultuur in India en ze in verbinding brengen met de vrouwen in India. Wij hopen 
onze liefde en passie voor deze vrouwen over te brengen in alles wat we delen. 
 
Op elk platform begonnen we met een nieuw account zonder volgers. Eind 2022 hebben 
we op elk platform een following opgebouwd: 

 LinkedIn: 410 volgers - bereik 42.902 
 Instagram: 208 volgers - bereik 5.447 
 Facebook: 526 volgers - bereik 36.086 

 
NIEUWSBRIEF - PURPLE POST 
Vanaf Augustus 2022 versturen we elke maand een nieuwsbrief naar onze achterban. In 
deze nieuwsbrief willen we inspireren met onze blog, delen we ons nieuws en 
ontwikkelingen, geven we een kijkje achter de schermen en vertellen we de verhalen 
van de vrouwen. Eind december ontvingen 153 mensen deze nieuwsbrief. 
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FREE PUBLICITY 
In 2022 was Purple meerdere keren zichtbaar via andere kanalen.  
 
GROOT NIEUWS RADIO 
Oprichter Jochebed Neuteboom was tweemaal te gast bij Groot Nieuws Radio. De eerste 
keer was een maand voor onze lancering op 8 februari 2022 in het programma 
Backstage van Hans van Vuuren. De tweede keer was op 5 September 2022, rondom ons 
halfjarig bestaan in het programma Brandstof van Eunice Nahuis. 
 
REVIVE 
Op het platform Revive.nl is in Augustus 2022 een interview verschenen met Jochebed 
Neuteboom over het ontstaan van Purple en ons werk in India. 
 
MARIEKE SLEURINK 
De single ‘Meer dan genoeg’ van Marieke Sleurink is opgedragen aan Purple. Het 
centrale thema van dit nummer is ‘Geniet van wat jou is gegeven, maar deel ook uit, er is 
genoeg’. Rondom de release van dit nummer heeft zij aandacht gevraagd voor de 
situatie van vrouwen in India en ons werk daar. Marieke en Jochebed hebben in April 
2022 samen radio-interviews gegeven bij ‘Nederland Zingt Gospel’ op NPO Radio 5 en bij 
Lansingerland FM. 
 
TANDEMTOCHT 
Twee vrouwen die zich betrokken voelen bij het werk van Purple zijn in een aantal dagen 
van Ede naar Zeeland gefietst op een tandem. Onderweg voerden ze diverse opdrachten 
uit, bedacht door mensen uit hun netwerk. Voor elke opdracht die ze hadden uitgevoerd, 
ontving Purple een donatie. Op deze leuke en ludieke manier hebben zij bekendheid 
gegenereerd voor ons werk en een mooi bedrag opgehaald voor de vrouwen in Tilia. 
 
KONINGIN JULIANASCHOOL 
De Koningin Julianaschool in Wilnis heeft Purple als doel gekozen voor de wekelijkse 
zendingscollecte. Jochebed is op deze school langs geweest om de kinderen hier meer 
over te vertellen. Door middel van een interactieve quiz leerden de kinderen meer over 
India, de kinderen en hun moeders die daar leven en op welke manier wij hen willen 
helpen. De school heeft er ook in hun nieuwsbrief naar de ouders aandacht aan 
geschonken. 
 

FESTIVALS EN CONFERENTIES 
Wij waren aanwezig op een festival en een conferentie. 
 
STRANDHEEM FESTIVAL 
Het Strandheem Festival is een 4-daags festival in het noorden van het land, dat elk jaar 
gehouden wordt in het Hemelvaartweekend, met in 2022 meer dan 13.000 bezoekers. 
Hier hebben wij een kippenboerderij opgezet, om naamsbekendheid op te bouwen en te 
laten zien wat wij in India doen. De kippen en haan trokken veel bekijks. Ook waren er 
eieren te koop, de opbrengst hiervan was bestemd voor vrouwen in India. 
 
OPWEKKING 
De conferentie Opwekking wordt jaarlijks met Pinksteren gehouden, in 2022 werd dit 
bezocht door 60.000-65.000 bezoekers. Op 2e pinksterdag wordt jaarlijks de 
zendingscollecte gehouden. Wij waren uitgekozen als één van de doelen die hieruit een 
gift ontvingen. Zowel op de website als vanaf het podium is het werk van Purple onder 
de aandacht gebracht. Met het ontvangen bedrag heeft Regina Gurung samen met 
twee andere vrouwen een champignonkwekerij kunnen beginnen en wordt er in 2023 
nog een andere onderneming gestart.   
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BESTUUR 
Op 20 December 2021 is Stichting Purple opgericht en zijn vier bestuurders benoemd. 
Het bestuur bewaakt het beleid van de stichting, geeft richting en goedkeuring aan de 
strategie en zorgt ervoor dat er wordt voldaan aan de regels rondom de ANBI-status en 
eventuele andere goede doelen richtlijnen. Ook heeft het bestuur een belangrijke 
functie in het opbouwen van de stichting, het aangaan en onderhouden van relaties en 
het werven van middelen. 
 

 
De leden van het bestuur ontvangen géén beloning voor hun werkzaamheden. De 
bestuurders hebben recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun 
functie gemaakte kosten. 
 

DE DIRECTIE 
De dagelijkse leiding van stichting Purple ligt in handen van onze 
oprichter en directeur. Het bestuur heeft haar hiervoor een 
volmacht verstrekt. De directeur is verantwoordelijk voor de 
ontwikkeling en uitvoering van het beleid en de strategie, de 
marketing en PR en fondswerving. Ook draagt zij zorg voor de 
jaarlijkse verslaglegging en begroting.  
 

LOKALE TEAM INDIA 
ADAMS is de lokale partner van Purple in India. Zij zijn een 
consultancybureau in Jharsuguda, Odisha en geven advies aan diverse ondernemingen 
in India. Het is hun missie om mensen in hun kracht te zetten en zij hebben een hart 
voor kansarme vrouwen in India. Ook hebben zij een uitgebreid netwerk liggen in dit 
land. Om deze reden zijn wij een partnership met hen aangegaan. Samen helpen wij 
vrouwen om ondernemingen te starten en bouwen we mee aan een kansrijke toekomst. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

W I J  Z I J N  P U R P L E
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Het jaar 2022 was vooral pionieren. Het beleidsplan lag er en de voorbereidingen waren 
gedaan, de fase van lanceren en uitvoeren was aangebroken. Het was een jaar waarin er 
veel mooie ontwikkelingen hebben plaatsgevonden. En het was een jaar waarin we veel 
hebben geleerd, wat we meenemen in de jaren die voor ons liggen. 
 

CAMPAGNES 
In het oorspronkelijke plan gingen we uit van campagnes voor individuele vrouwen om 
een eigen onderneming te starten.  
 
In India zijn er veel groepen vrouwen actief, de zogenoemde ‘Self Help Groups’ oftewel 
SHGs. De Indiase overheid stimuleert deze vorm van ondernemerschap onder vrouwen. 
En verstrekt microkredieten via de banken aan deze groepen. Tijdens onze eerste reis 
deden meerdere al bestaande groepen bij ons een aanvraag om een onderneming te 
starten. Wij hebben er toen voor gekozen dit een kans te geven en hebben meerdere 
van deze aanvragen geaccepteerd. Veelal ging dit over grotere bedragen (tussen de 
€3000,- en €4000,-) dan we in ons beleidsplan hadden beschreven (tussen de €750 en 
€1000,-). 
 
Tijdens de looptijd van de campagne bleek dat het moeilijker was om hiervoor de 
financiering rond te krijgen. De hoogte van de bedragen zorgden ervoor dat deze 
campagnes een vrij lange doorlooptijd hadden. Ook was het minder toegankelijk voor 
één persoon of ondernemer om dit in één keer te financieren. In de beginfase waarin 
Purple zich nu bevindt bleek dit nog lastig. Daarom hebben we ervoor gekozen om ons 
de komende jaren voornamelijk te richten op individuele campagnes van onder de 
₹100.000 (€1300,-) per persoon.  
 

INFLATIE EN WISSELKOERSEN 
Niet alleen in Nederland was er in 2022 sprake van forse inflatie, ook in India zijn de 
prijzen flink omhooggegaan. De CPI12 inflatie steeg begin het jaar flink tot 7,8%, bleef 
daarna een tijdje stabiel rond de 7% en richting het einde van het jaar nam deze af naar 
5,7%. De WPI13 stond op het hoogtepunt in mei 2022 zelfs op 16,6%, om daarna weer te 
dalen naar 5,0% in december 2022.14  
 
De sterke stijging van de waarde van de dollar heeft ook effect gehad op de wisselkoers 
van Euro naar Indiase roepies. Deze wisselde behoorlijk gedurende het jaar, met in 
september een dieptepunt, waarbij 1 euro 78 roepies waard was. Waarna dit weer steeg 
tot bijna 89 roepies aan het einde van 2022.  
 
De inflatie en wijzigingen in de wisselkoers zijn ook van invloed geweest op onze 
activiteiten in India, zowel rondom het starten van de ondernemingen als tijdens onze 
reizen. Het is meerdere keren voorgekomen dat het bedrag dat begroot was voor een 
campagne of reis niet overeenkwam met de daadwerkelijke kosten op het moment zelf. 
In de begroting voor 2023 houden we hier rekening mee. 
 

CULTUURVERSCHIL 
Er bestaat een behoorlijk cultuurverschil tussen Nederland en India. Nederland is een 
koud-klimaat-cultuur en is vooral gericht op taken. India is juist een warm-klimaat-
cultuur en in de kern vooral gericht op relaties.15 In de samenwerking met ons team in 
India zijn we ons bewust van dit cultuurverschil. Zowel tijdens onze tweewekelijkse 
online meetings, als ook tijdens onze reizen besteden we veel tijd aan het leren kennen 
van elkaars cultuur en samen te zoeken naar werkstructuren die voor beiden prettig en 
werkbaar zijn.  
 
 

D I T  H E B B E N  W I J  G E L E E R D
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Vanuit Nederland doen we ons best om ons zoveel mogelijk aan te passen aan de 
Indiase cultuur, omdat we geloven dat zij beter weten dan wij wat daar wel en niet werkt 
en wij te gast zijn in hun land. Tegelijkertijd proberen we de helpende structuren uit 
onze eigen cultuur mee te nemen in onze werkwijzen om ook de gewenste resultaten te 
halen. 
 
Intercultureel werken kan alleen vanuit relatie en wederzijds respect en het bereid zijn 
om van elkaar te leren. Het is het ontdekken van een land, de cultuur, de wet- en 
regelgeving, de ongeschreven regels en gebruiken, omgangsvormen en de taal. 
Observeren, luisteren en vragen stellen zijn hierin belangrijke vaardigheden. We vinden 
het waardevol om met elkaar op te trekken, tijd door te brengen, chai (thee) te drinken 
en samen te eten. Het is een proces dat tijd kost en waar we de tijd voor willen blijven 
nemen, ook in de komende jaren. 
 

TEGENSLAGEN 
In 2022 hebben we te maken gehad met onvoorziene gebeurtenissen, waardoor een 
aantal vrouwen met uitdagingen te maken hebben gehad. 
 
SCHULDEN 
Savita was net een aantal maanden gestart met haar eigen drogisterij, toen bleek dat 
haar gezin een schuld had bij de bank, waar zij geen weet van had. Hierdoor heeft zij 
haar winkel tijdelijk moeten sluiten, omdat deze kwestie al haar tijd en aandacht nodig 
had. Toen ons team in India dit te horen kreeg, hebben zij Savita ondersteuning 
geboden, zowel adviserend als praktisch. In dit proces hebben wij vanuit Nederland 
contact onderhouden met ons team ter plekke en samen besproken op welke manier 
wij haar kunnen helpen met oog op de langere termijn. We willen bijvoorbeeld 
voorkomen dat ze in deze situatie alleen geld onttrekt aan de winkel om te kunnen 
rondkomen en vergeet om te investeren in nieuwe voorraad.  
 
REGENSEIZOEN 
Zowel Ahalya als Regina hebben beiden te maken gehad met tegenslagen vanwege het 
regenseizoen.  
 
Bij Ahalya dreigde de oogst aangetast te worden door schimmel en ongedierte omdat 
het regenseizoen veel langer duurde dan normaal en de rijst hierdoor aangetast werd. Zij 
had zelf niet de financiële ruimte om bestrijdingsmiddelen aan te schaffen en riep onze 
hulp in. Onze lokale partner, ADAMS, heeft deze middelen voor haar kunnen kopen en 
hiermee is de oogst gered. 
 
In het gebied waar Regina woont zorgde hevige regenval voor aardverschuivingen en 
modderstromen. Hierdoor raakte de champignonkwekerij beschadigd en ging de eerste 
oogst verloren.  
 
Beide situaties waren niet te voorkomen, omdat het invloeden van buitenaf zijn. Wel 
willen we hiervan leren, omdat zowel regen als droogte van invloed zijn op de 
ondernemingen binnen de agrarische sector. Deze risico’s willen we meenemen in de 
businessplannen en meerjarenbegroting van ondernemingen die we in de toekomst 
willen starten. Ook passen we onze begeleiding aan en gaan we adviseren om hiervoor 
een reservering apart te zetten, zodat dit opgevangen kan worden.  
 

HUISVESTING 
In november 2022 hebben we veel vrouwen gesproken die in 2023 met onze hulp een 
onderneming willen starten. Meerdere van hen hebben hiervoor ook een pand of locatie 
nodig. In sommige gevallen kan dit bij hun eigen huis gebouwd worden, zoals Sushma 
en Sara in 2022 hebben gedaan. In andere gevallen moet hiervoor een ruimte gehuurd 
worden.  
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Onze businesscoach heeft hier onderzoek naar gedaan, zodat we er rekening mee 
kunnen houden en beleid op kunnen maken. Bij het aangaan van een 
huurovereenkomst wordt er bijna altijd een borg gevraagd ter hoogte van meerdere 
maanden huur, variërend van een aantal maanden tot een heel jaar. Wanneer dit het 
geval is, kiezen we ervoor naar een ruimte te zoeken met een borg van maximaal drie 
maanden en dit op te nemen in het kostenplaatje van de betreffende campagne.  
 

SCHOLING 
In ons eerste jaar kwamen we er al snel achter dat de meeste vrouwen niet de juiste 
kennis en vaardigheden hebben om een eigen onderneming te beginnen en voort te 
zetten. Dit komt omdat ze veelal vroeg van school zijn gegaan en daardoor niet het juiste 
onderwijs hiervoor hebben gekregen.  
 
Van de 21 vrouwen zijn er 3 nooit naar school geweest, 5 hebben de basisschool niet 
afgemaakt, 6 zijn meteen na de basisschool uitgestroomd, 1 is begonnen met de 
middelbare school maar heeft deze niet afgemaakt, 2 zijn gestopt na het behalen van de 
middelbare school en 4 hebben na de middelbare school nog een vervolgopleiding of 
cursus gevolgd. Dit betekent dat 71% van deze vrouwen al jong van school zijn gegaan. 
Ook bij de inschrijvingen voor 2023 zien we dat veel vrouwen voortijdig zijn 
uitgestroomd.   
 
In de begeleiding van deze vrouwen hebben we gemerkt dat onze businesscoach veel 
moet overnemen, zoals het maken van een businessplan, het bijhouden van een simpele 
boekhouding en het nadenken over marketing. Wij willen graag dat vrouwen op den 
duur zelfstandig hun onderneming kunnen voortzetten en vanaf het begin stimuleren 
we eigenaarschap over de eigen plannen en ideeën. Het gebrek aan onderwijs staat dat 
in de weg. Daarom willen we in 2023 een Academy ‘Small Business Skills’ opstarten, 
waarin we vrouwen onderwijs geven over ondernemen en de vaardigheden die ze 
hiervoor nodig hebben. Hiermee hopen we een goede basis te leggen, waar we samen 
met hen op door kunnen bouwen.   
 
 
EINDNOTEN 

 
12 CPI: consumentenprijsindex 
13 WPI: groothandelsprijsindex 
14 Press Information Bureau Government of India. 2023. “Proactive measures by the 
government brings inflation within RBI’s tolerance limit“. 
https://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1894925. Bezocht op 6 februari 2023. 
15 Sarah A. Lanier. 2000. “Foreign to Familiar”. McDougal Publishing. 
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Komend jaar hebben we meerdere speerpunten waar we ons op willen richten. In ons 
beleidsplan staan verschillende doelstellingen beschreven waar we actief mee aan de 
slag gaan. Ook willen we een Academy beginnen, een juridische entiteit in India 
opzetten en onze teams uitbreiden. 
 
BELEIDSPLAN 
In 2023 willen ons werk in India verder uitbouwen en ons netwerk in Nederland 
vergroten. We hebben de volgende doelstellingen opgenomen in ons beleidsplan: 

 Microgift verlenen aan 24 vrouwen in India. 
 De vrouwen die een microgift hebben ontvangen in 2022 blijven volgen en 

stimuleren om een deel van hun winst te investeren in andere vrouwen. 
 Opleiden van één of meerdere extra businesscoach(es). 
 Evalueren en plannen waar nodig doelen bijstellen 

 
PURPLE ACADEMY 
Zoals in het vorige hoofdstuk al benoemd is, willen we in 2023 een Purple Academy 
starten. Wij zijn hiervoor een partnership aangegaan met STAR University, een in 
Amerika geaccrediteerde online universiteit. Zij hebben ruime ervaring met het opzetten 
van business opleidingen in ontwikkelingslanden en /of -gebieden.  
 
Samen met STAR ontwikkelen we een opleiding ‘Small Business Skills’ specifiek gericht 
op de vrouwen in India. Deze opleiding wordt een vast onderdeel van het 
applicatieproces voor een Purple microgift. Alle vrouwen die we in 2023 helpen met het 
opstarten van een onderneming, gaan deze vierweekse opleiding volgen.  
 
PURPLE INDIA 
In 2022 hebben we samengewerkt met onze lokale partner ADAMS. Tegelijkertijd 
hebben we ons georiënteerd op de mogelijke bedrijfsvormen in India. In 2023 gaan we 
vervolgstappen zetten en willen we een eigen juridische entiteit oprichten. 
 
UITBREIDING TEAMS 
Momenteel bestaat het team in India uit drie personen: een bestuurder, een 
businesscoach en een fotograaf. In 2023 willen we dit team verder uitbreiden. In eerste 
instantie met een operationeel manager en een administratief medewerker. Later in het 
jaar willen we ook een tweede businesscoach toevoegen aan het team. 
 
In Nederland gaan we actief op zoek naar vrijwilligers voor verschillende taakgebieden, 
zodat onze directeur een deel van de operationele taken kan uitbesteden en meer tijd 
kan besteden aan de ontwikkeling van Purple en het vergroten van ons netwerk. 
  

O N Z E  P L A N N E N  V O O R  2 0 2 3



  

  
 

23
3 

O
N

Z
E

 J
A

A
R

R
E

K
E

N
IN

G
  

 
Op de de volgende pagina’s presenteren wij onze jaarcijfers van 2022.   
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1 BALANS PER 31 DECEMBER 2022 

ACTIVA 

(na voorstel resultaatbestemming)   31 dec 2022 

  € € 

Vlottende activa     

Vorderingen     
Overige vorderingen 485   

    485 

Liquide middelen   7.364 

   

Totaal 

  

7.849 
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PASSIVA 

(na voorstel resultaatbestemming)   31 dec 2022 

  € € 

Eigen vermogen     
Stichtingsvermogen 3.378   

 

  3.378 

Kortlopende schulden     
Overige schulden 4.471   

    4.471 

Totaal 

  

7.849 
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2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2022 

  

 Begroting 

2022 2022 

  € € 

Giften en baten uit fondsenverwerving 32.125 45.483 

Som der baten 32.125 45.483 

Verstrekte giften aan vrouwen 11.000 20.206 

Kosten kantoor India 3.300 7.981 

Overige bedrijfskosten     
Exploitatiekosten 6.000 8.450 

Verkoopkosten 7.550 4.105 

Algemene kosten 5.525 1.370 

      

Som der lasten 33.375 42.112 

Brutoresultaat -1.250 3.371 

Financiële baten en lasten     
Rentelasten en soortgelijke kosten - 7 

Resultaat -1.250 3.378 

Resultaatbestemming     

Stichtingsvermogen -1.250 3.378 

Bestemd resultaat -1.250 3.378 
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3 SPECIFICATIES VAN BALANS 

VORDERINGEN 

  31 dec 2022 

  € 

Overige vorderingen   

Lening Dream Center 485 

    

Totaal 485 

LIQUIDE MIDDELEN 

  31 dec 2022 

  € 

Banktegoeden   

Bunq Bank, zakelijke rekening .731 2.455 

Bunq Bank, zakelijke rekening .769 (campagnes) 3.193 

Bunq bank, zakelijke rekening .693 (begeleiding) 599 

Bunq Bank, zakelijke rekening .034 (vergoeding) 780 

Bunq Bank, zakelijke rekening .550 (reizen team) 127 

Triodos Bank, rekening-courant 210 

Totaal 7.364 
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EIGEN VERMOGEN 

  31 dec 2022 

  € 

Stichtingsvermogen 3.378 

Totaal 3.378 

Stichtingsvermogen 2022 

  € 

Stand 1 januari - 

Toevoegingen via baten en lasten 3.378 

 

3.378 

Stand 31 december 3.378 

KORTLOPENDE SCHULDEN 

  31 dec 2022 

  € 

Overige schulden   

Reserveringen voor campagnes 4.471 

    

Totaal 4.471 
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4 SPECIFICATIES VAN STAAT VAN BATEN EN LASTEN 

BATEN EN BRUTOMARGE 

  2022 

  € 

Giften en baten uit fondsenverwerving   

Ontvangen giften voor campagnes 25.223 

Ontvangen giften voor overhead 20.260 

  45.483 

Som der baten 45.483 

Verstrekte giften aan vrouwen   

El Shaddai Supermarkt 995 

Jyoti Ladies Beauty Parlour 622 

Rashmi (businesscoach) 825 

Savita's Collection - Cosmetica 616 

Shweta (fotograaf) 1.962 

Sushma Chicken Farm 1.562 

Tilia Farm - Kippenboerderij 2.438 

Ahalya Bhoi 1.191 

Regina Mushroom Farm 1.200 

Arpita Suna 325 

Calvary SHG 2.977 

Mamta Baskey 404 

Anjela Tudu 365 

Esthar Group 39 

Roshni Chickenfarm 632 

Sikkim Pig Farm 2.646 

Uitgaven waterput 1.407 

  20.206 

Kosten kantoor India   

Vergoeding managing director 629 

Vergoedingen personeel inclusief ziektekostenverzekering 1.769 

Reiskosten kantoor India 2.625 

Begeleidingskosten Purple Nederland 2.958 

  7.981 

Brutomarge (dekkingsbijdrage voor overhead) 17.296 
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OVERIGE BEDRIJFSKOSTEN 

  2022 

  € 

Exploitatiekosten   

Kosten reis India voorjaar 4.142 

Kosten reis India najaar 4.308 

  8.450 

Verkoopkosten   

Promotiemateriaal 3.248 

Reclame en advertenties 506 

Social media consulting - Bodi Concepts 351 

  4.105 

Algemene kosten   

Automatiseringskosten 369 

Lunchkosten bestuur 289 

Algemene verzekeringen 284 

Platform- en bankkosten 374 

Overige algemene kosten (KvK) 54 

  1.370 

Totaal 13.925 

FINANCIËLE BATEN EN LASTEN 

  2022 

  € 

Rentelasten banken 7 

Financiële baten en lasten (saldo) 7 
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