
Eumind Charity & REAP
A LITERACY MOVEMENT CHANGING LIVES

EUMIND CHARITY: EEN INITIATIEF VAN DOCENTEN
Een aantal docenten zag met eigen ogen hoe REAP werkt aan een 
betere toekomst voor de allerarmsten. Overtuigd van de noodzaak 
en efficiëntie (ze bereiken veel met weinig) van deze organisatie, 
startten zij in 2011 een organisatie om donaties aan REAP te kunnen 
doen: Eumind Charity. Inmiddels heeft Eumind Charity al meer dan 
€ 100.000,- aan REAP gedoneerd. 

REAP: ONDERWIJS VOOR EEN BETER PERSPECTIEF
Waar onderwijs is, is toekomst. Maar naar school gaan is als je in 
de sloppenwijken van Mumbai woont een droom in plaats van een 
vanzelfsprekendheid. Daarom zet REAP, het Reach Education Action 
Program, zich in voor de educatie en voeding van kinderen van 3 t/m 
8 jaar die daar leven. Onder het motto ‘A literacy movement changing 
lives’ opent deze Indiase organisatie deuren. Deuren naar een wereld 
die veel verder reikt dan de sloppenwijk. 

Kinderen die in donkere fabrieken werken. Jongens en meisjes die 
afval rapen: niet om de straat schoon te houden, maar om zichzelf in 
leven te houden. Geen beelden die je in Nederland tegenkomt, maar in 
de sloppenwijken van Mumbai nog veel te veel. Hoe ziet de toekomst 
van die kinderen eruit? Kun je wel spreken van een toekomst? 



Meer informatie over REAP? Onderzoeken op welke manier jullie school 
kan bijdragen via Eumind Charity? Mail naar eumindcharity@gmail.com

of ga naar www.reapchild.org en www.eumindcharity.eu.

IEDERE  EURO GEGARANDEERD GOED BESTEED
Zijn jullie op zoek naar een goed doel om bij te kunnen dragen aan 
het onderwijs in India? Een waarvan je zeker weet dat het geld goed 
wordt besteed? Dan is het goed om te weten dat de enige kosten 
die Eumind Carity maakt, bankkosten en transferkosten zijn voor het 
overmaken van de donaties. Dat betekent dat ze kan garanderen dat 
donaties voor 99,5% direct en volledig naar REAP gaan. En dus ten 
volle aan het onderwijs van de kinderen wordt besteed. 

“Vanuit een klein kantoortje en zonder enige vorm van salaris 
zijn de mensen van REAP levens aan het veranderen. Levens 
van kinderen die deze hulp het allerhardste nodig hebben.”

GOED OM TE WETEN:
Bijna alle donaties hebben de vorm van geld: materialen zijn in 
India vaak veel goedkoper. Maar andere vormen zijn zeker niet 
uitgesloten.
Eumind Charity is ontstaan binnen het netwerk Eumind  
(Europe meets India), maar opereert onafhankelijk. 
Met € 800,- wordt de educatie en voeding voor een klas  
van 23 kinderen verzorgd, voor een periode van 10 maanden.
Binnen REAP is er ook speciale aandacht voor 
Women Empowerment.


