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VOORWOORD

Zoals u weet houdt Stichting Kinderhulp Bodhgaya zich bezig met het realiseren van
een kinderhuiscomplex voor kasteloze wezen en verlaten kinderen in en rondom
Bodhgaya, in de deelstaat Bihar, een van de armste gebieden in het noorden van
India.
Het kinderhuiscomplex voorziet in opvang, basisgezondheidszorg, onderwijs en
opleiding voor deze kinderen. Zo krijgen de kinderen kansen een beter leven op te
bouwen.
Een kinderhuiscomplex onder lokaal management met financiële hulp uit Nederland.
Aansluitend bij de plaatselijke cultuur heeft het kinderhuiscomplex de naam gekregen
“Lord Buddha Home for Children”.
In dit verslag geeft Stichting Kinderhulp Bodhgaya een overzicht van de activiteiten
die gerealiseerd zijn in 2006 en de plannen voor 2007. Structurele activiteiten, die
gericht zijn op blijvende verbetering in de zelfredzaamheid en weerbaarheid van
kansarme kinderen zodat ze in staat worden gesteld straks in eigen
levensonderhoud te voorzien. Daarnaast zijn de activiteiten mede gericht op
structurele verbetering van sociale basisvoorzieningen en betrokkenheid van de
plaatselijke bevolking rondom het kinderhuiscomplex.
Graag bedankt het bestuur van Stichting Kinderhulp Bodhgaya iedereen - donateurs,
vrijwilligers, particulieren, het bedrijfsleven, organisaties en andere betrokkenen –
voor het mogelijk maken van de activiteiten. Dankzij uw steun, inzet en
betrokkenheid kon alles wat in dit jaarverslag wordt beschreven, tot stand komen. Er
is nog een lange weg te gaan, maar het bestuur is ervan overtuigd dat we uiteindelijk
niet alleen veel kansarme kinderen maar ook de lokale gemeenschap in en rondom
Bodhgaya een betere toekomst kunnen geven. Het bestuur van Stichting Kinderhulp
Bodhgaya hoopt dan ook dat u in de komende jaren ons werk wilt blijven steunen!

Ed Peters, voorzitter
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ACHTERGROND
Stichting Kinderhulp Bodhgaya: de vergeten kinderen van Boeddha!
India, bron van een duizendjarige beschaving, veel arme mensen, een handvol rijken
en een mengelmoes van religies. India, het land van Mahatma Ghandi, van fietsen
en riksja’s en heel veel heilige koeien. India, een land even groot als heel Europa,
met ruim een miljard inwoners, een zesde deel van de wereldbevolking.
Zoals sommige mensen van kind af aan weten wat ze later willen worden, zo heb ik
mijn hele leven naar India verlangd. Waar dat gevoel vandaan komt weet ik niet,
maar in 2002 was ik in de gelegenheid iets met dat gevoel te doen; mijn eerste reis
naar India, een reis in het voetspoor van de Boeddha, met bezoeken aan onder meer
Sarnath, Varanasi, Raijgir, Nalanda met als einddoel Bodhgaya, in Bihar, een van de
armste gebieden in het noorden van India.
Bodhgaya is een klein plaatsje in het zuiden van Bihar. Voor boeddhisten en hindoe’s
(die de Boeddha beschouwen als een incarnatie van Vishnu) is het 20.000 inwoners
tellende Bodhgaya de heiligste van alle heilige steden op aarde en een zeer
belangrijk bedevaartsoord.
Bij de wereldberoemde Mahabodhi-tempel in Bodhgaya bevindt zich de heilige
bodhiboom waaronder volgens overlevering de Boeddha ruim 2500 jaar geleden de
Verlichting bereikte en zijn boodschap van vrede, geluk en mededogen voor de
wereld verkondigde.
Bihar is niet alleen het land van de Boeddha, maar ook het land van de kastelozen,
de paria’s of onaanraakbaren. Zij leven in het niets en met niets om van te leven.
Mahatma Ghandi gaf hen de naam “Harijans” dat “kinderen van God” betekent, maar
door het systeem van apartheid en door ongekende maatschappelijke uitbuiting en
vernedering voelen ze zich veel meer kinderen van een Mindere God. Zelf noemen
ze zich Dalits: het onderdrukte en gebroken volk. Kastelozen hebben geen rechten,
alleen plichten en in de ogen van de hogere kasten hebben ze niet eens reden van
bestaan. Een onrecht op wereldschaal dat zich in persoonlijke drama’s vertaalt en
waarvan vooral kinderen het slachtoffer zijn.
Het bezoek aan Bodhgaya was een beleving op zich! Samen met monnikken en
pelgrims mediteren over liefde, vrede en mededogen onder de bodhiboom, als de
schemering daalt over Bodhgaya, zijn kostbare momenten die leiden tot
transformatie en diepgaande verandering. Het leert je kijken in het binnenste van je
eigen ziel, je eigen weg naar innerlijke vrede. Het doet je echter ook beseffen dat er
geen liefde, vrede en medeogen op aarde zal komen door enkel in lotushouding te
mediteren onder de bodhiboom. Je zult er ook naar moeten handelen, alles komt niet
vanzelf recht.
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Buiten de Mahabodhi-tempel kwam ik ogen en oren tekort, maar wat me het meest
raakte waren de kinderen van de straat. Kinderen met mooie ogen. Kinderen met
levendige gezichtjes, maar vaak ook vol wantrouwen en verdriet. Kinderen van
ongehuwde moeders, te vondeling gelegd op straat. Kinderen met polio of ernstige
geboorteafwijkingen, overgelaten aan hun lot. Meisjes, seksueel misbruikt en op de
dool geraakt in een wereld waarin schijnbaar geen plaats voor hen is. Kinderen die
smerige karweitjes opknappen in ruil voor een kommetje rijst, of bedelen om geld bij
de Boeddhatempel om zo te kunnen overleven. Kinderen, die ‘s nachts slapen in een
zelf gegraven kuil of zomaar op een stuk karton op straat. Kortom, kinderen die er
alleen voor staan. Ik werd er zo door geraakt dat ik dacht hier moet ik iets mee doen,
deze kinderen wil ik terug brengen naar wat ze mogen zijn: kinderen!
Terug in Nederland ging ik daarmee aan de slag. Bij een aantal mensen, gelukkig
een minderheid, die ik er over sprak riep het verhaal van de kinderen in Bodhgaya
een zekere gelatenheid op. Het was te ver van hun bed, men kon toch niet al het
ongeluk van India op de schouders nemen. Maar gelukkig waren de positieve
reacties in de meerderheid. Mensen, die geraakt werden door wat zich afspeelt
onder kinderen in India die worstelen in de modder van de werkelijkheid. Mensen, die
bereid zijn zich in te zetten om kinderen een kans te geven aansluiting bij de
samenleving te vinden. Het is de kern van mijn missie geworden, een missie die
geleid heeft tot oprichting van Stichting Kinderhulp Bodhgaya, waarin professionals
uit het onderwijs en het bedrijfsleven zich inzetten voor het wel en wee van kansarme
kinderen in en rondom Bodhgaya in hun strijd voor een rechtvaardige wereld, waarin
kinderrechten vanzelfsprekend zijn en diversiteit wordt gezien als kracht!

Ine Buma-le Blanc, oprichtster Stichting Kinderhulp Bodhgaya.
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VERSLAG 2006

Stichting Kinderhulp Bodhgaya.
Kinderhulp Bodhgaya is een stichting met zetel te Nijmegen. De statuten zijn door
notaris F. Prick te Nijmegen vastgelegd op 19 mei 2003. De stichting is ingeschreven
bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland onder nummer 0913570. Stichting
Kinderhulp Bodhgaya is geregistreerd als een algemeen nut beogende instelling: de
stichting is door de Belastingdienst aangemerkt als een instelling zoals bedoeld in
artikel 24, lid 4 van de Successiewet 1956. Alle uitkeringen van fondsen,
subsidiënten en donateurs (voor zover de giften meer dan 1 % van hun
verzamelinkomen bedragen) aan Stichting Kinderhulp Bodhgaya zijn vrij van
schenking- en successiebelasting.

Visie
Stichting Kinderhulp Bodhgaya wil voor kansarme kinderen een liefdevolle en veilige
omgeving creëren, waarin ze weer kind kunnen zijn en zich kunnen ontwikkelen tot
volwaardige mensen in de samenleving met een goede opleiding,
verantwoordelijkheidsgevoel, respect voor elkaar en de Indiase cultuur.
Stichting Kinderhulp Bodhgaya vervult deze taak in nauwe samenwerking met Nav
Bharat Jagriti Kendra, een officieel in India geregistreerde charitatieve instelling,
opgericht in 1971 door een viertal gepromoveerde ingenieurs. Geraakt door het lot
van de kastelozen besloten zij, geïnspireerd door grote persoonlijkheden als
Mahatma Ghandi, Binoba Bhave en anderen, hun universitaire carrière en hun luxe
leven op te geven en zich te gaan inzetten voor “the poorest of the poorest” in Bihar
en Jharkhand, om ook voor deze mensen een wereld te creëren waarin sprake is van
een meer gelijke sociale, economische, culturele en politieke positie.
Nav Bharat Jagriti Kendra staat niet alleen in India, maar ook internationaal hoog
aangeschreven daar waar het gaat om integriteit en de voortreffelijke resultaten die
behaald worden op het gebied van duurzame ontwikkeling, gezondheidszorg,
onderwijs, scholing en opleiding, rechten van vrouwen en kinderen en microkredieten.

Doelstellingen
Stichting Kinderhulp Bodhgaya wil de kwaliteit van het dagelijkse leven en de
zelfstandigheid van kasteloze wezen en verlaten kinderen alsmede de lokale
gemeenschap in de regio Bodhgaya, in de deelstaat Bihar, een van de armste
gebieden in India bevorderen, met name op het gebied van huisvesting, medische
zorg, onderwijs, opleiding en arbeid.
De stichting maakt daarbij geen onderscheid naar ras, religie of geslacht.
Stichting Kinderhulp Bodhgaya realiseert haar doelstellingen door:
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1. De bouw en exploitatie van een kinderhuiscomplex, genaamd “Lord Buddha Home
for Children” in Sjilounja, Bodhgaya, Bihar, India. Opvang, basisgezondheidszorg,
onderwijs en een vakopleiding staan daarbij centraal.
2. Deze voorzieningen waar mogelijk en wenselijk ook open stellen voor de lokale
gemeenschap in en rondom het kinderhuiscomplex.
3. Het ondersteunen van het “Lord Buddha Home for Children” voor een periode van
ongeveer 10 jaar en, na afloop van deze termijn, de exploitatie van het
kinderhuiscomplex en de getroffen voorzieningen voor de lokale gemeenschap, over
te dragen aan de plaatselijke bevolking.
4. Het geven van publiciteit aan haar werkwijze door middel van voorlichting, het
schrijven van artikelen ten behoeve van de media, het uitbrengen van nieuwsbrieven
en het ontwikkelen en onderhouden van een website. De stichting hoopt aldus
voldoende draagvlak voor haar activiteiten te verkrijgen binnen de Nederlandse
samenleving en deze te betrekken bij de ontwikkelingshulp.
Plaatsing kinderen: werkwijze en aanpak
Het “Lord Buddha Home for Children” is het eerste en enige kinderhuiscomplex tot op
heden in en rondom Bodhgaya en het voorziet dan ook in een grote behoefte.
Gelet op de situatie van de kasteloze kinderen in dit gebied worden de volgende
kinderen opgenomen:
•

kinderen, die door diverse omstandigheden hun ouders hebben verloren,
bijvoorbeeld door overlijden, scheiding of slachtoffer zijn geworden van geweld
etc.;

•

kinderen, die zijn achtergelaten door alleenstaande (ongehuwde) moeders uit
angst voor een sociaal stigma;

•

kinderen die tot straatkind zijn verworden als gevolg van bittere armoede en
werkeloosheid van hun ouders;

•

kinderen, die van huis zijn weggelopen en op de dool zijn geraakt na
verkrachting, mishandeling e.d.

Het kinderhuiscomplex staat, uitzonderingen daargelaten, open voor kinderen in
de leeftijd 0 tot 8 jaar en het is de bedoeling dat zij tot de leeftijd van 18 jaar in het
kinderhuiscomplex kunnen verblijven. Omwille van de sociale cohesie en de
gestroomlijnde groei is besloten te starten met een groep baby’s en
kleuter/basisschool kinderen, die naar het eind toe groeit in kennis en
vaardigheden en er “van onderaf” kinderen bij te laten komen.
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RESULTATEN 2006
Bouwactiviteiten:
Naast de in 2005 gebouwde en ingerichte twee wooneenheden voor kinderen zijn er
in 2006 nog drie wooneenheden bijgebouwd.

In 2007 zullen de drie nieuwe wooneenheden worden ingericht De totale
opnamecapaciteit bedraagt dan 50 kinderen.
De bouw van vier stafruimten. Twee stafruimten bieden huisvesting aan
respectievelijk de project coördinator en de manager/counselor. De andere twee
stafruimten zijn voorlopig in gebruik als gastenverblijf voor toeristen en pelgrims die
tegen betaling hier kunnen overnachten bij een bezoek aan de heilige plaats
Bodhgaya en/of voor stagiaires/vrijwilligers uit Nederland, welke tijdelijk werkzaam
zijn in het “Lord Buddha Home for Children”.
De
aanleg
van
infrastructurele
voorzieningen
stroomvoorzieningen en transportfaciliteiten.

zoals

drinkwater

en

De beplanting van de tuin is ter hand genomen.
De bouw van het kantoor was al in 2005 afgerond en in gebruik genomen.
De bouw van de multifunctionele Community Hall is nog niet ter hand genomen.
Indien voldoende financiële middelen beschikbaar komen zal naar verwachting de
bouw eind 2007/begin 2008 kunnen starten.
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Besprekingen met de lokale overheid hebben er toe geleid dat een verharde weg is
aangelegd van Bodhgaya naar Sjilounja, de plaats waar het kinderhuiscomplex
gelegen is. Van de aanleg van deze verharde weg profiteert ook de lokale bevolking.
Dagelijkse zorg:
In 2006 hebben in totaal al 20 kinderen een veilig thuis gevonden in het “Lord
Buddha Home for Children”. Er zijn 3 moeders aangesteld, die een training van drie
maanden hebben gevolgd bij SOS kinderdorp New Delhi. Iedere moeder heeft de
zorg over 10 kinderen. De kinderen worden opgevoed in een zo normaal mogelijke
“gezinssituatie” in alle rust en met de nodige aandacht, liefde en respect. Een van de
belangrijkste pijlers daarbij is dat iedere moeder aan “haar” kinderen haar eigen
achternaam geeft. Hierdoor kunnen de kinderen met trots zeggen iemands dochter of
zoon te zijn. Dit is een eerste stap vooruit in het aanbieden van een zo natuurlijk
mogelijke leefomgeving aan de kinderen.
In 2007 wordt er naar gestreefd de totale opvangcapaciteit van 50 kinderen te
realiseren.
Basisgezondheidszorg:
De bouw van het medisch centrum is in 2006 afgerond. De voorzieningen in dit
centrum bestaan uit een onderzoek/spreekkamer, een behandelkamer, een
ziekenboeg, wachtruimte voor patiënten en een bescheiden apotheek. De inrichting
en ingebruikname van het medisch centrum dient nog te geschieden. Hiervoor is
gekozen omdat de kosten van inrichting én de aanstelling van medisch personeel in
verhouding tot het nu nog geringe aantal kinderen in het “Lord Buddha Home for
Children” op dit moment nog een té grote financiële investering is. De ruimten zijn
thans tijdelijk in gebruik als huiswerkruimten voor de kinderen. Tot aan de
ingebruikname van het medisch centrum bezoekt een antroposofisch arts wekelijks
het kinderhuiscomplex en/of wordt een beroep gedaan op de (schaarse) medische
voorzieningen in de omgeving.
Onderwijsvoorzieningen:
Tot het gereed komen van eigen onderwijsvoorzieningen in de nabijheid van het
kinderhuiscomplex, maken de kinderen gebruik van onderwijsvoorzieningen in
Bodhgaya. De kinderen worden dagelijks met een busje naar en van school gebracht
en gehaald. De kinderen vinden het schoolwerk leuk, maar vaak ook erg veel. De
onderwijzers van de school zijn onder de indruk van de vorderingen die de kinderen
maken; de meeste kinderen leren snel en goed, maar er zijn er ook enkelen die hun
achterstand maar moeilijk inhalen. Deze kinderen krijgen extra begeleiding vanuit het
kinderhuiscomplex.
Recreatieve voorzieningen:
Het terrein voor de aanleg van de sport- en speelvelden is in 2006 geëgaliseerd,
maar dient nog ontdaan te worden van kiezelstenen en andere steenslag. IPlannen
voor de aanleg van verschillende voorzieningen zijn in voorbereiding. De kinderen
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kunnen dan onder meer joggen, cricket spelen en voetballen. Ook zullen er
speeltoestellen geplaatst worden.

Op het speelveld vinden in de vroege ochtend de yoga en meditatielessen plaats.
Een breed scala van activiteiten wordt voorts aangeboden aan de kinderen zoals
tekenlessen, verven en muziek. Indiase feestdagen worden binnen het
kinderhuiscomplex uitbundig gevierd.

Personeel
In 2006 was de personele bezetting als volgt:
1 full time project-coördinator;
1 full time manager/supervisor;
1 full time boekhouder;
3 full time (24-uurs) moeders;
2 bewakers, waarvan 1 aanwezig is van 8.00 uur tot 18.00 uur en 1 van 18.00 uur tot
6.00 uur. De nacht bewaker fungeert tevens als schoonmaker van de algemene
gebouwen en het terrein.
Daarnaast is er een stagiaire van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, opleiding
sociaal pedagogische hulpverlening, voor een periode van 3 maanden werkzaam
geweest in het “Lord Buddha Home for Children” met als afstudeeropdracht “sport en
spel”.
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Ook in 2007 zullen mogelijkheden geboden worden aan stagiaires en vrijwilligers
werkzaam te zijn in het kinderhuiscomplex.
Tot slot
De samenwerkingsafspraken tussen Stichting Kinderhulp Bodhgaya en Nav Bharat
Jagriti Kendra zijn vast gelegd in een samenwerkingsovereenkomst en door beide
partijen ondertekend.
Niettemin vraagt de samenwerking en het bewaken van de uitgangspunten om
voortdurende bijsturing en veel overleg.
Ondanks gebruik van moderne
communicatiemiddelen blijft het voor bestuursleden nodig jaarlijks naar Bodhgaya af
te reizen. Dit leidt tevens tot een elkaar beter verstaan.
Hoewel er ook tegenslagen zijn, zoals de vertraging in de bouw als gevolg van
hevige regenval en overstroming van de Falguririvier waardoor het
kinderhuiscomplex enige tijd van de bewoonde wereld was afgesloten en daarnaast
de sterk gestegen bouwkosten gedurende het laatste jaar is Stichting Kinderhulp
Bodhgaya trots op wat in de afgelopen jaren al bereikt is.
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KORTE SAMENVATTING PROJECTBESCHRIJVING
Locatie:

Het kinderhuiscomplex ligt nabij het dorpje Sjilounja aan de voet van Falgurivier,
ongeveer 2,5 km ten oosten van de stad Bodhgaya, de plaats waar volgens
overlevering de Boeddha tot verlichting kwam. Eind 2004 is een terrein aangekocht
van circa 1 hectare. Het terrein is vervolgens ommuurd en in 2004 kon de eerste
steen gelegd worden voor het kinderhuiscomplex, waarna een begin gemaakt is met
de eerste fase van de bouw. In oktober 2005 werd het “Lord Buddha Home for
Children” feestelijk geopend, werden de eerste kinderen opgenomen en werd
begonnen met de exploitatie van het kinderhuiscomplex.
Projectfase I
Deze eerste fase omvat:
•

bouw van een kantoor en een medisch centrum;

•

bouw van vijf wooneenheden (cottages). Iedere wooneenheid is bedoeld voor
huisvesting van tien kinderen met een moeder;

•

bouw van vier stafruimten, waarvan er twee tijdelijk worden ingericht als
gastenverbliijf;

•

bouw van een Community Hall;

•

aanleg van infrastructuur;

•

aanleg van sport en speelgelegenheden;

•

aanstelling personeel;

•

opname van 50 kinderen;
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•

ingebruikname medisch centrum dat ook toegankelijk zal zijn voor de
plaatselijke bevolking, gevolgd door uitbreiding van sociaal/medische
activiteiten buiten het kinderhuiscomplex via het organiseren van zogenoemde
“Multi Activity Centres”(MAC’s) op verschillende niveaus met ondersteuning
vanuit de plaatselijke bevolking en de lokale vrijwilligers organisaties.

De eerste fase van het project zal naar verwachting in 2008 worden afgerond.
Projectfase II
Fase II (start 2008/2009) van het project voorziet in de bouw van nog eens vijf
wooneenheden op het huidige terrein waardoor de opname capaciteit van kinderen
wordt uitgebreid van 50 naar 100.
De belangrijkste doelstelling voor de tweede fase is echter de aankoop van een
tweede terrein in de nabijheid van het kinderhuiscomplex voor de bouw van een
school voor kleuter en basisonderwijs en de bouw van leerwerkplaatsen voor het
geven van vakgerichte opleidingen. Zowel de school als de vakgerichte opleidingen
zullen toegankelijk zijn voor de kinderen uit de lokale gemeenschap.
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PROMOTIONELE ACTIVITEITEN
Stichting Kinderhulp Bodhgaya hecht veel waarde aan relevante en heldere
informatieoverdracht. De stichting maakt gebruik van diverse communicatiemiddelen
om haar achterban bij het werk te betrekken. In 2006 zijn daarvoor de volgende
middelen ingezet.
Huisstijl
Stichting Kinderhulp Bodhgaya voert een eigen, geheel gesponsorde huisstijl. Het
logo van spelende kinderen die met elkaar verbonden zijn brengt onze missie in
beeld: mensen verbinden in de strijd tegen armoede en onrechtvaardigheid. In de
huisstijl is gekozen voor een opvallende kleurcombinatie van rood en geel.
Signaalkleuren die willen zeggen: Let op! Dat past bij de boodschap van Stichting
Kinderhulp Bodhgaya. Signaalkleuren die een heftig appèl op mensen doen om geen
genoegen te nemen met de grote verschillen tussen rijk en arm en aanmoedigen om
die breuklijn te overbruggen. Stichting Kinderhulp Bodhgaya toont zo een eigen
gezicht naar buiten met eigen prioriteiten. Tegelijkertijd stralen de heldere kleuren
ook een positieve boodschap uit: Omstandigheden kunnen veranderen! Daar gelooft
Stichting Kinderhulp Bodhgaya in!
Website
Om zowel donateurs en geïnteresseerden over het “Lord Buddha Home for Children”
te informeren is een uitgebreide, geheel gesponsorde website ontwikkeld:
www.kinderhulpbodhgaya.helpt.nl De website geeft informatie over het ontstaan
van het “Lord Buddha Home for Children”, een overzicht en planning van de
bouwactiviteiten, foto’s van de bebouwing van het terrein en van de kinderen,
jaarverslagen en nieuwsbrieven, sponsoracties en evenementen, laatste nieuwtjes
en een kleine webwinkel.
Ook komen via de website verzoeken om informatie over het werk van onze stichting
binnen. Doneren vanaf de website is mogelijk via credit card, telebankieren of door
het afgeven van een machtiging. Deze online donatiemodule is gerealiseerd via
Stichting GeefGratis. Deze stichting is volledig onafhankelijk en biedt gratis
internetdiensten ten behoeve van goede doelen in Nederland.
Brochure
In 2006 is een geheel vernieuwde, deels gesponsorde brochure geïntroduceerd,
waardoor het werk van de stichting nog nadrukkelijker op de kaart gezet is.

Nieuwsbrief
Twee maal per jaar wordt een geheel gesponsorde nieuwsbrief “Bodhgaya Nieuws”
verzonden aan alle donateurs en sponsors van het kinderhuiscomplex. De
verzendkosten van de nieuwsbrief worden eveneens gesponsord. De nieuwsbrief
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kan ook worden (na)gelezen op de website. Hiervoor is gekozen opdat ieder
geïnteresseerde op deze manier op de hoogte kan blijven van de laatste
ontwikkelingen en alle andere belangrijke informatie over het “Lord Buddha Home for
Children” en de werkzaamheden van Stichting Kinderhulp Bodhgaya.
Webwinkel
Stichting Kinderhulp Bodhgaya heeft een klein webwinkeltje waar artikelen kunnen
worden gekocht.
Op dit moment zijn dat een gesponsorde CD en een gesponsorde zeefdruk, getiteld
“mededogen” van de Griekse kunstenaar Angelos Tassoupoulos.
De opbrengsten komen geheel ten goede aan de stichting.

Kranten en tijdschriften
In 2006 is het “Lord Buddha Home for Children “ enkele malen via artikelen in
kranten en tijdschriften onder de aandacht van derden/buitenstanders gebracht.

Presentaties
Regelmatig gaan bestuursleden van Stichting Kinderhulp Bodhgaya op uitnodiging
van organisaties en particulieren het land in met het verhaal over de rechten van
kinderen in het algemeen en het “Lord Buddha Home for Children” in het bijzonder.
Om hun verhaal kracht bij te zetten laten zij foto’s van en een power point presentatie
over het kinderhuiscomplex zien.
Stichting Kinderhulp Bodhgaya probeert India ook dichterbij te brengen voor de
kinderen in Nederland, zodat ze een ander beeld krijgen van hulp aan kinderen in de
Derde Wereld en kennis maken met de gewone alledaagse manier van leven op het
Indiase platteland. Op verzoek wordt op basis en kleuterscholen in alle klassen
verteld over het gewone leven van kansarme kinderen in India, ondersteund met
foto’s op posterformaat, dia’s, gebruiksvoorwerpen, kleding en sieraden.
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FONDSENWERVING
Voor Stichting Kinderhulp Bodhgaya is fondsenwerving essentieel. Het jaar 2006 was
een jaar van consolidatie. Om tot een meer strategische en structurele
fondsenwerving te komen heeft drs. Maerten Verstegen, oprichter van het Instituut
voor Sponsoring en Fondsenwerving te Nijmegen én lid van het Comité van
Aanbeveling van Stichting Kinderhulp Bodhgaya een “Plan van Aanpak
Fondsenwerving” voor onze stichting opgesteld. De uitwerking van dit plan is volop in
ontwikkeling.
De inkomsten van Stichting Kinderhulp Bodhgaya zijn onder te verdelen in
verschillende categorieën:
•

Vaste donateurs
Het bestand van vaste donateurs, die jaarlijks, per kwartaal of per maand een
vast bedrag overmaken naar Stichting Kinderhulp Bodhgaya is in 2006 iets
uitgebreid. Dit bestand geeft onze stichting een solide financiële basis om de
verschillende activiteiten binnen het “Lord Buddha Home for Children’ te
kunnen uitvoeren.

•

Eenmalige giften en periodieke, notariële schenkingen
Het aantal eenmalige giften en periodieke notariële schenkingen is in de loop
van 2006 toegenomen. De komende jaren zal moeten blijken of deze vorm
van betrokkenheid blijft bestaan.

•

Subsidies en Fondsen
Stichting Kinderhulp Bodhgaya heeft in 2006 gebruik mogen maken van
verschillende subsidiemogelijkheden, waaronder de “jeugd voor jeugd”
verdubbelingsactie van Wilde Ganzen en financiële steun van ATOS Origin
Derde Wereld Fonds.

•

Bedrijven
Het blijkt niet eenvoudig bedrijven te benaderen voor sponsoring en/of giften.
Desondanks is Stichting Kinderhulp Bodhgaya er ook in 2006 in geslaagd een
aantal bedrijven te vinden die het werk van de stichting een warm hart
toedragen. Zo ontving de stichting bijdragen van: Reclameburau
Osage/Communicatie en Ontwerp te Utrecht; HHS uitgeverij te Grave; Rede
Consultancy B.V. te Ede; Ernst & Young, accountants en belastingadviseurs
te Nijmegen; Notariskantoor Otten, Gerrits en Beks te Gemert; Drukkerij Mail
Street te Deventer; Dex partyverhuur te Boxmeer; Landgoed Holthurnsche Hof
te Berg en Dal; Athlon Care Lease Nederland B.V. te Almere; Fotografie
Markim te Nijmegen; De Laak delicatessen en wijnen te Nijmegen;
Ouwehands Dierenpark te Rhenen; Verhees Reclameproductie B.V. te
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Nijmegen; De Wijnclub te Amsterdam; Prismaat makelaars te Amsterdam;
Artichoc Chocolaterie te Amsterdam; Royal Haskoning B.V. te Nijmegen;
Demes Beheer B.V. te Dokkum en TNT- postgroep Naarden.
In volgende jaren zal opnieuw een beroep op het bedrijfsleven gedaan
worden. Daarbij zal opnieuw getracht worden bedrijven, fondsen en
instellingen voor langere termijn te verbinden aan het Lord Buddha Home for
Children.
•

(Eénmalige) acties
Stichting Kinderhulp Bodhgaya mag zich verheugen in een groeiend aantal
instellingen, organisaties en individuele personen die het werk van de stichting
een warm hart toedragen en dit tot uitdrukking brengen in het organiseren van
acties, waarvan de opbrengst ten gunste komt van het werk van de stichting.
In 2006 waren dat: acties ter gelegenheid van: de beëindiging van een
dienstverband; een 60e verjaardag; een gouden bruiloft; een huwelijk; de
jaaropbrengst van een “spaarvarken” in het Parijse appartement van een
echtpaar die gasten/logé’s vragen een bijdrage voor onze stichting in het
spaarvarken te willen deponeren; een zandsculpturenwedstrijd en een
kunstverkoop van leerlingen van de Open Academie te Bemmel.
Tenslotte heeft Stichting Kinderhulp Bodhgaya zelf een actie geëntameerd in
de vorm van een zeer geslaagd Charity diner in november 2006.
De komende jaren zal getracht worden het aantal eigen acties én acties ten
gunste van Stichting Kinderhulp Bodhgaya te intensiveren.

Flankerend aan het beleid met betrekking tot fondsenwerving lopen de contacten met
de nationale Commissie voor Internationale Samenwerking en Duurzame
Ontwikkeling (NCDO), waarmee Stichting kinderhulp Bodhgaya goede contacten
onderhoudt. Dit leidt er toe dat voor bepaalde (deel) projecten door middel van de
zogenoemde “verdubbelingsregeling” de door de stichting gegenereerde gelden
worden verdubbeld, zodat in feite slechts 50% van de voor een (deel)project
benodigde gelden door de stichting zelf behoeft te worden geworven. In dit kader
heeft de stichting medio 2006 een project bij de NCDO aangemeld voor de bouw en
installatie van zonnepanelen op het terrein van het kinderhuiscomplex.
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FINANCIEEL BEHEER
Stichting Kinderhulp Bodhgaya streeft naar een zo groot mogelijke transparantie van
haar bestedingen naar buiten door middel van haar publiciteitsorganen.
Een gedetailleerd verslag over het boekjaar 2006, de jaarrekening 2006, voorzien
van een accountantsverklaring van Ernst & Young, accountants en
belastingsadviseurs te Nijmegen, is voor iedere belangstellende verkrijgbaar bij het
secretariaat en/of in te zien op de website van Stichting Kinderhulp Bodhgaya.
Hetzelfde geldt voor de begroting 2007 van de stichting.
In het verslagjaar werd Stichting Kinderhulp Bodhgaya geconfronteerd met het, in
verband met zeer drukke werkzaamheden, terugtreden van haar penningmeester.
Het aantrekken en inwerken van een nieuwe penningmeester nam de nodige tijd in
beslag. Daar kwam bij dat door een samenloop van omstandigheden (een nieuwe
baan en privé-aangelegenheden) de penningmeester minder tijd kon besteden aan
zijn taken dan oorspronkelijk was voorzien. Dit heeft er toe geleid dat het werven van
subsidies door Stichting Kinderhulp Bodhgaya in 2006 op een laag niveau moest
worden gezet. In volgende jaren hoopt de stichting weer meer gebruik te kunnen
maken van subsidiemogelijkheden.
Stichting Kinderhulp Bodhgaya voert een geïntegreerde financiële administratie,
waardoor de mogelijkheid bestaat tussentijdse overzichten van de diverse
geldstromen te kunnen presenteren.
Het incassosysteem van vaste donateurs functioneert goed.
De financiële situatie van de stichting laat over 2006 wederom een positief beeld
zien. Met betrekking tot het overmaken van projectgelden naar India is geprofiteerd
van de gunstige koers van de euro ten opzichte van de rupee. Daardoor is enerzijds
aan de uitgavenkant voor het project bespaard.
Anderzijds is de stichting in het verslagjaar geconfronteerd met tegenslagen in de
vorm van hogere uitgaven aan bouwkosten. Door de gestegen inflatie in India van
gemiddeld 7% op jaarbasis én door fors hogere materiaal kosten van staal en
cement (10%), zijn de bouwkosten in vergelijking met de planbegroting uit 2003
verdubbeld namelijk van een square foot prijs van rupees 250 naar een square foot
prijs van rupees 500/600. Dit betekent dat Stichting Kinderhulp Bodhgaya meer/extra
gelden zal moeten genereren voor de afbouw van het kinderhuiscomplex en de
bouwplannen nog meer gefaseerd ten uitvoer zal dienen te brengen. Het bestuur
van de stichting voert hierover nog overleg met de Indiase counterpart.
De feitelijke besteding van projectgelden in India zelf kan niet uit de financiële
stukken van Stichting Kinderhulp Bodhgaya gekend worden omdat deze bestedingen
worden opgenomen in de boeken van Nav Bharat Jagriti Kendra. Stichting
Kinderhulp Bodhgaya ontvangt ieder kwartaal (via e-mail) een overzicht van de in
India bestede projectgelden, onderverdeeld naar de diverse kostenposten.
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Definitieve Rekening en Verantwoording over de besteding van de projectgelden in
India blijkt uit de goedgekeurde en door de Indiase registeraccountant
gecontroleerde jaarstukken van Nav Bharat Jagriti Kendra. Aangezien het financiële
boekjaar in India loopt van 1 april tot 1 april het jaar daaropvolgend, lopen de
gecontroleerde gegevens met betrekking tot de feitelijke investeringen in India niet
synchroon met de Nederlandse jaarrekening van Stichting Kinderhulp Bodhgaya.
Bij de uitvoering van taken streeft Stichting Kinderhulp Bodhgaya ernaar een zo groot
mogelijke beperking van overheadkosten te bereiken zodat een zo groot mogelijk
deel van de ingezamelde gelden aan het kinderhuiscomplex kan worden besteed.
Deze minimalisering van overheadkosten kon worden bereikt doordat alle
betrokkenen zonder vergoedingen hebben gewerkt. Het kantoor van de stichting is
aan huis van de initiatiefneemster gevestigd, waardoor ook hier geen kosten
aanverbonden zijn.
De totale kosten bedroegen in 2006 slechts 3,1 % van de totale inkomsten (als
gevolg van het drukken van een nieuwe brochure), waarmee Stichting Kinderhulp
Bodhgaya in Goede Doelen land een toppositie inneemt qua gunstige kosten/baten
verhouding.
Stichting Kinderhulp Bodhgaya houdt in haar liquiditeitsbeheer rekening met de
mogelijkheid dat fondsen bestemd voor het “Lord Buddha Home for Children” op
korte termijn beschikbaar dienen te zijn. Niet direct benodigde gelden worden op een
rentedragende rekening gezet. In volgende jaren zal een deel van deze gelden op
deposito’s worden gezet.
In verband met steeds meer regelgeving is het voor veel goede doelen noodzakelijk
of in ieder geval wenselijk om over een CBF-Keur/Verklaring van geen bezwaar te
beschikken, bijvoorbeeld omdat het anders niet of veel moeilijker lukt om op televisie
te komen, een collecte te kunnen houden etc. Om een dergelijk keurmerk te
verkrijgen moet het goede doel echter over een ijzeren geduld, een lange adem en
een goed gevulde portemonnee beschikken. Zo dient bijvoorbeeld de aanvrager van
een keur € 4850,00 aan toetsingskosten te betalen, of te wel het totaal aan
goedbedoelde bijdragen van ongeveer 325 donateurs van gemiddeld € 15,00 per
jaar.
Het streven van Stichting Kinderhulp Bodhgaya is er lange tijd op gericht geweest om
het CBF-Keur te verwerven. Voortschrijdend inzicht bij het bestuur, versterkt door de
negatieve berichtgeving over het CBF-keur in de pers van het afgelopen jaar én de
verwachting dat er binnen afzienbare termijn een keurmerk komt voor kleine goede
doelen heeft er toe geleid dat het bestuur van de stichting dit streven thans minder
hoog in het vaandel heeft staan. De aan het CBF-keur verbonden kosten zouden een
substantieel deel van de gegenereerde gelden vergen, waarvan uiteindelijk de
kinderen in het “Lord Buddha Home for Children” de dupe zouden zijn. Dat acht het
bestuur van Stichting Kinderhulp Bodhgaya niet verantwoord. Het bestuur van
Stichting Kinderhulp Bodhgaya heeft er daarom voor gekozen de jaarstukken zoveel
mogelijk conform de richtlijnen van het CBF in te richten, waardoor deze stukken aan
de eisen van deugdelijkheid voldoen. Zowel in Nederland als in India vindt een
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deugdelijke accountantscontrole van de jaarstukken
betrouwbaarheid van de cijfers gewaarborgd wordt.

plaats,

waardoor

de
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OP WEG NAAR 2007
Hoewel India economisch een snelle (economische) ontwikkeling doormaakt, blijft
hulp op het gebied waarop Stichting Kinderhulp Bodhgaya zich beweegt nog lange
tijd noodzakelijk, aangezien de praktijk laat zien dat de tegenstellingen tussen rijk en
arm nog steeds gigantisch zijn, vooral in het economisch sterk achtergebleven Bihar.
Stichting Kinderhulp Bodhgaya komt op voor rechten van kinderen en is er daarom
van overtuigd dat zij voor het generen van de benodigde gelden ook in de komende
jaren een blijvend appel op haat sponsoren en donateurs kan blijven uitoefenen en
zal bij voortduring aandacht schenken aan het waarborgen van continuïteit.
Naast het continueren van de dagelijkse zorg, de onderwijsvoorzieningen en de
verdere faciliteiten die gerealiseerd zijn zal Stichting Kinderhulp Bodhgaya zich in
2007 allereerst richten op:
•

de inrichting van de drie in 2006 gereed gekomen wooneenheden voor de
kinderen;

•

de aanstelling van nog eens twee moeders;

•

het plaatsen van 30 nieuwe kinderen in een verhouding van 50% meisjes en
50% jongens.

Indien de financiële middelen dit toelaten/beschikbaar zijn, zal:
•

de inrichting van het medisch centrum en de aanstelling van de medische staf
gerealiseerd worden. Deze voorzieningen zullen ook open gesteld worden
voor de lokale bevolking.

•

begonnen worden met de bouw van de multifunctionele Community Hall;

•

de plaatsing van zonnepanelen ter hand genomen worden;

•

de verdere aanleg van tuin en groenvoorzieningen plaats vinden;

•

de aanleg van de sport en speelvoorzieningen gerealiseerd worden. Deze
voorzieningen zullen ook open gesteld worden voor de lokale bevolking

•

aandacht blijven geven aan milieukundige aspecten.

I
Tenslotte wil Stichting Kinderhulp Bodhgaya zich in 2007 richten op:
•

de opstelling van een meerjarenraming/begroting.

•

de uitwerking van het “Plan van aanpak fondsenwerving”, opgesteld door drs.
Maerten Verstegen. Dit impliceert tevens dat er een aantal nieuwe
promotionele activiteiten van start zullen gaan.

•

de voorbereiding van de tweede fase van het projectplan.
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ORGANISATIE
Bestuur:
Stichting Kinderhulp Bodhgaya heeft een onafhankelijk niet bezoldigd bestuur en
kent daarnaast evenmin betaalde krachten.
In het verslagjaar 2006 was het bestuur als volgt samengesteld:
drs. Harrie Bakker, voorzitter
mr. Ine Buma-le Blanc, secretaris
Hans Heijltjes, penningmeester tot 1 maart 2006
drs. Pieter-Bas Annink, penningmeester per 1 maart 2006
mr. Mari-José Broeckx, lid
drs. Arnold van der Heijden, lid
dr. Marc Kaekebeke, lid, per 1 juni 2006
Ed Peters, lid
Wim Zegers, lid
Dpl.kfm. Elisabeth Zedlitz-Fuchs, lid

Adviseur: prof. dr. Rajeshwar Mishra, Directeur Centre for the Development of
Human Initiatives, Jalpaiguri, India.
Naast reguliere vergaderingen heeft het bestuur in het verslagjaar regelmatig overleg
gevoerd met prof.dr. Rajeshwar Mishra. Daarbij is in goed overleg besproken en
onderzocht hoe de opname van de kinderen in het Lord Buddha Home for Children
en het te voeren beleid daarna, strategisch op elkaar kunnen worden afgestemd.
In november 2006 heeft een bestuursdelegatie (op eigen kosten) een bezoek
gebracht aan het “Lord Buddha Home for Children” en Nav Bharat Jagriti Kendra,
India. Het bezoek was bedoeld om persoonlijk kennis te nemen van de stand van
zaken in het ”Lord Buddha Home for Children”. Daarnaast werd overleg gevoerd met
bestuur en directie van Nav Bharat Jagriti Kendra en de adviseur Prof. Mishra over
de verdere voortgang van de plannen en de daarmee samenhangende kosten. Ook
werd een uitstapje gemaakt samen met de kinderen, hun moeders en de stafleden
van het “Lord Buddha Home for Children” naar Rajgir en Nalanda.
Comité van aanbeveling
Stichting Kinderhulp Bodhgaya kent een Comité van Aanbeveling. Zij helpen de
stichting te promoten door waar mogelijk het “Lord Buddha Home for Children” te
noemen in contacten met de media en via mond op mond reclame sponsors te
werven voor donaties aan en deelname aan activiteiten van de stichting. Tenslotte
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stellen de leden van het Comité van Aanbeveling hun deskundigheid waar nodig ter
beschikking van Stichting Kinderhulp Bodhgaya.
Het Comité van Aanbeveling bestaat uit:
mw. drs. Cathy van Beek lid Raad van Bestuur Nederlandse Zorgautoriteit ,
Nijmegen;
dr. Julien Dony,

gynaecoloog consultant, Nijmegen;

mgr. Huub Ernst

emeritus bisschop, bisdom Breda;

prof.dr. André Grotenhuis hoogleraar en hoofd instituut neurochirurgie, Academisch
Medisch Centrum Sint Radboud, Nijmegen;
mw. Rita Kok-Roukema

textielkunstenares, Amsterdam;

ing. Harry Koorstra

lid Raad van Bestuur TNT-Post groep, Naarden;

dr. Ad Lansink

oud-lid Tweede kamer der Staten Generaal, Nijmegen;

drs. Maerten Verstegen

oud-directeur Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis, Nijmegen
en oprichter Instituut voor Sponsoring en Fondsenwerving
(ISF), Nijmegen;

dr. Kees Zijlstra

oud-lid Eerste en Tweede kamer der Staten Generaal
en voormalig lid hoofdbestuur Stichting Wereldkinderen,
Sneek.

Samenwerkingsrelaties
Stichting Kinderhulp Bodhgaya onderhoudt in Nederland diverse contacten met
andere organisaties op het gebied van ontwikkelingssamenwerking en neemt
regelmatig
deel
aan
workshops,
symposia
en
congressen
over
ontwikkelingsvraagstukken en/of aanverwante onderwerpen. Getracht wordt deze
netwerken in de komende jaren te intensiveren en/of uit te breiden.
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Stichting Kinderhulp Bodhgaya,
Lingedijk 24,
4191 VE Geldermalsen.
The Netherlands
Telefoon: 0345 576028
E-mail: kinderhulpbodhgaya@helpt.nl
Website: www.kinderhulpbodhgaya.helpt.nl
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