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Nieuwsbrief nummer 1

Bodhgaya Nieuws
Stichting Kinderhulp Bodhgaya, opgericht 19 mei 2003, zet zich in om de kwaliteit van
het dagelijkse leven en de zelfstandigheid van kasteloze wezen en verlaten kinderen in
en rondom Bodhgaya, in Bihar, de meest arme deelstaat van India te verbeteren. In
samenwerking met de Indiase Non Gouvernementele Organisatie de Nav Bharat Jagriti
Kendra zal een kinderhuiscomplex voor deze kinderen gerealiseerd worden. Opvang,
basisgezondheidszorg, onderwijs en opleiding staan daarbij centraal.
Het kinderhuiscomplex gaat heten ‘Lord Buddha Home for Children’, a Dutch initiative.

Het bestuur aan het woord
Voor u ligt de eerste uitgave van Bodhgaya Nieuws, de
nieuwsbrief van de Stichting
Kinderhulp Bodhgaya. Hierin vertellen we op een heel
open manier wat we als bestuur doen en hoe we met het
geld omgaan dat we ontvangen voor wezen en verlaten
kinderen in en rondom Bodhgaya. We zijn nu ruim acht
maanden bezig en er is een groot aantal stappen vooruit
gemaakt. Zo hebben we samen met onze Indiase zusterorganisatie een projectplan opgesteld voor de komende
drie jaar, er is grond aangekocht voor de bouw van het
kinderhuiscomplex en er worden bouwtekeningen
gemaakt. We worden belangeloos geholpen door een
aantal bedrijven, er worden acties op touw gezet en de
kring van vrienden en donateurs van onze stichting
wordt steeds groter! In deze nieuwsbrief is een grote
plaats ingeruimd om u te informeren over het projectplan en de opzet, voorzieningen en inrichting van het
kinderhuiscomplex omdat dit de basis vormt voor de
huidige en toekomstige werkzaamheden.Wij wensen u
veel plezier bij het lezen van onze nieuwsbrief.

Het projectplan
In nauwe samenwerking met de Nav Bharat Jagriti
Kendra heeft het bestuur een projectplan opgesteld voor
de periode 2003 tot en met 2005. Naast een beschrijving
van de doelgroep, de samenstelling en werkwijze van de
beide organisaties is een belangrijk deel van het plan
gewijd aan de opzet, de voorzieningen en de inrichting

van het kinderhuiscomplex, de kostenraming, de
fondsenwerving en draagvlak, de fasering en
prioriteitenstelling en de continuïteit en duurzaamheid.
Het projectplan is niet alleen bedoeld als werkplan voor
de beide organisaties maar vormt tevens de onderbouwing voor het aanvragen van subsidies bij medefinancieringsorganisaties, particuliere fondsen, bedrijven
en instellingen.

Subsidies
NOVIB-Oxfam Netherlands heeft besloten het
‘Lord Buddha Home for Children’ financieel te
ondersteunen. NOVIB deed dit op grond van wat
NOVIB noemde het degelijke en creatieve projectplan van onze stichting.Voor 2004 heeft NOVIB
15.000 euro ter beschikking gesteld.
Nationale Commissie voor internationale samenwerking en duurzame ontwikkeling (NCDO) heeft
besloten tot medefinanciering van de bouw en
inrichting van het ‘Lord Buddha Home for Children’
ter grootte van 50.000 euro voor de kalenderjaren
2004 en 2005.
Daarnaast heeft NCDO 1000 euro beschikbaar
gesteld voor de aanschaf van voorlichtingsmaterialen welke we kunnen inzetten bij het
organiseren van sponsoracties voor het kinderhuiscomplex.

Stichting Kinderhulp Bodhgaya

Opzet, voorzieningen en
inrichting van het
kinderhuiscomplex

kinderen een vak te leren kunnen ze
later in hun eigen onderhoud voorzien.
Binnen dit onderwijs worden de
kinderen ook geschoold in de financiële
kanten van het opzetten en hebben van
een eigen bedrijfje (leningen, belastingen en subsidies) en wordt hen ook
geleerd hoe ze moeten omgaan met
overheidsinstanties, banken en soortgelijke instellingen.

Basisgezondheidszorg
Het ‘Lord Buddha Home for Children’
zal het eerste (en tot nog toe het enige)
opvangcentrum zijn voor wezen en
verlaten kinderen in de deelstaat Bihar.
Er is plaats voor ongeveer honderd
kinderen.

De huisvesting
De kinderen worden ondergebracht in
duurzame kleinschalige wooneenheden
(cottages). Iedere wooneenheid zal
bestaan uit vier slaapkamers en zal
onder leiding staan van een hiertoe
speciaal opgeleide weeshuismoeder.
Iedere wooneenheid krijgt sanitaire
voorzieningen en aansluiting op goed
en schoon drinkwater, een eenvoudige
keuken, waarin gekookt wordt via een
milieuvriendelijke investering (biogas
en/of zonne-energie) en een woon/
eetkamer. De weeshuismoeder zorgt
voor de kinderen die zij onder haar
hoede heeft, niet alleen voor wat betreft
kleding, voeding, nachtrust etc. maar ze
ziet er ook op toe dat de kinderen hun
huiswerk maken, aan sport en spel
doen, voldoende buitenlucht en vooral
de nodige persoonlijke aandacht
krijgen. Zo wordt gewaarborgd dat deze
getraumatiseerde kinderen zoveel
mogelijk in een ‘gezinssituatie’ opgroeien, in alle rust en met de nodige

zorg en liefde. Veel aandacht zal
besteed worden aan het stimuleren van
de specifieke karaktereigenschappen
van ieder kind.

De onderwijsvoorzieningen
Op het terrein van het kinderhuiscomplex wordt een school voor kleuteren basisonderwijs gebouwd, voorlopig
bestaande uit vier klaslokalen, een
lerarenkamer, sanitaire voorzieningen
en een overdekte veranda. In een later
stadium kan het schoolgebouw met nog
eens vier klassen worden uitgebreid.
Binnen het onderwijs, dat gegeven
wordt in de Engelse taal, zal naast de
reguliere vakken en het leren omgaan
met de computer, ook aandacht geschonken worden aan de morele
eigenschappen als vriendschap en zorg
voor elkaar. De kinderen zullen ook
‘awareness’ programma’s aangeboden
krijgen waarin ze leren over mensenrechten, emancipatie en politieke en
sociale rechten.

Vakgericht onderwijs
Het vakgericht onderwijs zal plaatsvinden via beroepstrainingen die een
periode van 6 maanden tot 2 à 3 jaar
bestrijken. Hiervoor wordt een aparte
leer/werkplaats gebouwd. Door de

Op het terrein wordt een eenvoudig
medisch centrum ingericht om de
kinderen zowel preventief als curatief te
kunnen volgen en te begeleiden. De
nadruk zal daarbij komen te liggen op
basisgezondheidszorg (te vergelijken
met onze consultatiebureaus en jeugdgezondheidszorg). Er wordt een
verpleegkundige aangesteld die de
kinderen zal wegen, meten en van de
nodige vaccinaties zal voorzien. Voor
de medische check ups zal een arts het
centrum regelmatig bezoeken en voor
noodzakelijke medische behandelingen/
ingrepen zijn afspraken gemaakt met
het ziekenhuis in Gaya. Bij het gezondheidscentrum wordt een bescheiden
apotheek ingericht en er wordt plaats
ingeruimd voor een kleine ziekenboeg
met vijf bedden.

Sport, spel, cultuur en
meditatie
Op het terrein zullen een sportveld en
speelgelegenheden worden aangelegd
en een recreatiezaal voor binnenspelen
annex meditatieruimte. Dit lijkt misschien een luxe idee, maar deze voorzieningen zijn belangrijke pijlers om
liefde, vriendschap en communicatie
over en weer tussen de kinderen te
bevorderen. Spelenderwijs leren is voor
kinderen vaak effectiever dan schools
leren, en deze buitenschoolse activiteiten zullen hen wapenen tegen moeilijkheden die ze op hun levenspad nog
zullen tegen komen, ze leren omgaan
met winnen en verliezen, het verleggen
van grenzen en het contact maken met
anderen. Door kinderen daarnaast ook
creatief bezig te laten zijn, kruipen ze
uit hun schulp en kunnen ze de traumatische ervaringen, die ze eerder in hun
leven hebben opgedaan leren verwerken. Mediteren kan de kinderen helpen
psychisch te herstellen en de meditatie
een dagelijkse plaats te geven in hun
leven.

Gastenverblijf
Partners in het project vinden het
belangrijk dat ook Nederlandse jongeren zich bewust worden van de moeilijkheden waar kinderen in ontwikkelingslanden en wezen en verlaten
kinderen in het bijzonder mee te maken
hebben. Daarom zal aan Nederlandse
studenten de mogelijkheid geboden
worden om onder de bezielende leiding
van de Nav Bharat Jagriti Kendra in het
kader van internationale stages werkervaring op te doen binnen het kinderhuiscomplex. Ten behoeve van een
veilige en deugdelijke huisvesting van
deze jongeren zal op het terrein een
klein eenvoudig gastenverblijf worden
gebouwd.

Positie van vrouwen
Beide organisaties hechten groot belang
aan het recht op identiteit. In India zijn
zeker kasteloze meisjes en vrouwen
zich nog nauwelijks bewust van hun
rechten. Bij opname van kinderen in het

kinderhuiscomplex wordt er daarom
naar gestreefd dat minimaal 50% van de
kinderen meisjes zijn. Er zullen alleen
maar vrouwelijke verzorgsters en
verpleegkundigen worden aangesteld.
De onderwijskundige staf zal in meerderheid uit vrouwen bestaan. Er zullen
speciale activiteiten en programma’s
voor de opgenomen meisjes opgezet
worden die verwezenlijking van het
recht op identiteit dichterbij proberen te
brengen.

En verder
De bevolking uit de directe omgeving
van het kinderhuiscomplex zal zoveel
mogelijk bij de diverse activiteiten
binnen het kinderhuiscomplex betrokken worden, omdat dit gezien wordt als
een duidelijke meerwaarde en een spinoff van het project.
In principe staat het kinderhuiscomplex
open voor kinderen vanaf nul jaar en
het is de bedoeling dat zij tot de leeftijd
van18 jaar in het kinderhuiscomplex

India-Manifestatie
Nijmegen
Op zaterdag 29 november
2003 heersten er Indiase
sferen in Nijmegen. Er werd
een grootscheepse IndiaManifestatie gehouden met
volop informatie over kleinschalige India-ontwikkelingsprojecten uit Nijmegen en
omgeving. Stichting Kinderhulp Bodhgaya had niet alleen
een aandeel in de organisatie
van de India-Manifestatie,
maar was uiteraard ook met een verkoop- en informatiestand
op de manifestatie vertegenwoordigd. De opbrengst van de
verkoop van handwerk uit India leverde voor onze stichting
het fraaie bedrag op van 265 euro.

blijven. Toepassing van dit toelatingsbeleid zou echter ook inhouden dat
vanaf het begin voor al deze leeftijdscategorieën het juiste onderwijs geboden moet kunnen worden. Dat zou
echter op lokaal niveau bij de feitelijke
ingebruikname een veel te complexe
organisatie vergen. Omwille van de
sociale cohesie en een gestroomlijnde
groei van het project is de afspraak
gemaakt om met groepen baby’s,
kleuters en basisschoolkinderen te
beginnen, die in principe tot hun 18de
jaar kunnen blijven, om vervolgens
kinderen ‘van onderaf’ erbij te laten
komen.

Bijzondere giften
• Het bestuur van Stichting Kinderhulp Bodhgaya was
zeer verrast met giften van enkele mensen die iets
te vieren hadden. Zij vonden een gift belangrijker
dan geschenken en vroegen geld voor het ‘Lord
Buddha Home for Children’. In dat kader ontving
onze stichting een drietal giften van respectievelijk
1395, 100, en 200 euro.
• De Goede Doelen commissie van advies- en
managementbureau E & S te Leeuwarden honoreerde de plannen van onze stichting met een
bedrag van 1000 euro.
• Een makelaar te Amsterdam had een financiële
meevaller op de beurs van 3000 euro. Hij stortte dit
bedrag op de rekening van onze stichting.
• Gaia, een netwerk van vrouwelijke ondernemers,
besloot tijdens het jaarlijkse kerstdiner de tafelversiering te veilen voor een drietal goede doelen.
Onze stichting werd verblijd met een bedrag van
30 euro.
Het bestuur van Stichting Kinderhulp Bodhgaya is
uitermate dankbaar voor deze gulle bijdragen. Geeft u
ook een feest of heeft u iets te vieren? Denk dan ook
aan onze stichting. U steunt ons met dit gebaar en
geeft tegelijkertijd meer bekendheid aan het ‘Lord
Buddha Home for Children’. Het is maar een idee!

De plek buiten Bodhgaya bij het
dorp Shiljouna waar het kinderhuiscomplex komt.

Bezoek van ons bestuurslid
Ine Buma aan India
Het was een fantastische ervaring.
In oktober 2003 ging ons bestuurslid Ine Buma, naar India voor een
bezoek aan en besprekingen met de
Nav Bharat Jagriti Kendra in Bihar.
Hier volgt haar relaas.

Een ervaring op zich
Zoals sommige mensen van kinds
af weten wat ze later willen

worden, zo is het met mij en India
gegaan. Ik heb mijn leven lang
naar dat land 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. Het was
een ervaring op zich, ik kwam
ogen en oren tekort, maar wat me
het meest raakte waren de kinderen
van de straat. Mooie kinderen met
mooie ogen. Kinderen met levendige gezichtjes maar met sporen
van wantrouwen en verdriet. 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 over wezen en verlaten
kinderen in en rond Bodhgaya een

zekere gelatenheid op. Het was te
ver van hun bed, men kon toch niet
al het ongeluk van India op zijn
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 deze
kinderen een kans te bieden
aansluiting bij de samenleving te
vinden. Het is de kern van mijn
missie geworden, een missie die
geleid heeft tot de oprichting van
de Stichting Kinderhulp Bodhgaya.
Bezoek aan Nav Bharat Jagriti
Kendra
De reis naar India, een eerste
feitelijke kennismaking met de
mensen en de projecten van de Nav
Bharat Jagriti Kendra heeft veel
indruk op mij gemaakt en langzamerhand werd me duidelijk wat de
bezielende grondgedachte van het
werk van de Nav Bharat Jagriti
Kendra is. Het gaat er bij al hun
projecten om de kasteloze mensen
en vooral kinderen en vrouwen in
de deelstaten Bihar en Jharkhand
een bestaan en dus een toekomst te
geven. Met eigen ogen kon ik zien
wat het betekent in sloppenwijken
te moeten leven, gebrek te hebben
aan goede gezondheidszorg,
onderwijs en voorlichting en
vervolgens het positieve effect dat
de hulp van de Nav Bharat Jagriti
Kendra op deze mensen en hun
toekomst heeft. Het bracht bij mij
zeer positieve gevoelens teweeg,
net als de warmte, de vriendelijkheid en persoonlijke betrokkenheid
die de bestuursleden van deze
organisatie uitstraalden. Dat
dwingt groot respect af!

Samenwerkingsovereenkomst

De Mahaboddhi-tempel, waar de Boeddha tot
verlichting kwam.

Tijdens het bezoek aan de
Nav Bharat Jagriti Kendra
werd ruim tijd uitgetrokken
voor inhoudelijk overleg
Daar dus!

Bezoek aan Bodhgaya

over het op te richten kinderhuiscomplex, de wederzijdse wensen
en verwachtingen dienaangaande
en werden harde afspraken gemaakt over de condities waaronder
de samenwerking gestalte zal
krijgen. Deze afspraken zijn
vastgelegd in een officieel
samenwerkingscontract dat door
beide partijen is ondertekend.

Met de secretaris van de Nav
Bharat Jagriti Kendra, mr. Satish
Girija, werd een bezoek gebracht
aan Bodhgaya. Naast het bezoek
aan de wereldberoemde
Mahaboddhi-tempel, waar de
Boeddha tot verlichting kwam en
tijd werd ingeruimd voor een
meditatie onder de buddhiboom,
was het bezoek vooral bedoeld om
verschillende stukken grond te
bekijken, die geschikt zouden zijn
voor de bouw van het kinderhuiscomplex. Belangrijke punten bij de
keuze waren niet alleen de prijs
van de grond maar ook de ligging
en de bereikbaarheid ten opzichte
van Bodhgaya. Ook werd gelet op
de houding van de inwoners van de
dorpen, die in de onmiddellijke
nabijheid van de te kopen bouwgrond lagen, ten opzichte van het
op te richten kinderhuiscomplex.
Van iedere bouwlocatie werd een
lijst van positieve en negatieve
punten aangelegd teneinde tot een
weloverwogen beslissing te komen.
De keuze is gevallen op een

hectare bouwgrond, 2500 meter
buiten Bodhgaya, nabij het dorp
Shiljouna. Vanaf deze plaats heeft
men een prachtig zicht op
Bodhgaya, terwijl de locatie net
ver genoeg verwijderd is van de
drukte van pelgrims en toeristen
die deze stad bezoeken om de
kinderen ongestoord en met
voldoende privacy te kunnen laten
opgroeien. Van de dorpelingen van
Shiljouna hebben beide organisaties de verzekering gekregen dat zij
een kinderhuiscomplex in de
onmiddellijke nabijheid van hun
dorp een warm hart toedragen. De
Nav Bharat Jagriti Kendra heeft
inmiddels een bedrag van
• 30.000,00 van onze stichting
ontvangen voor aankoop en
registratie van de bouwgrond en
het bouwen van een stenen
ommuring om het terrein. Dit
laatste ter bescherming tegen
diefstal van bouwmaterialen die
hier worden opgeslagen voor de
realisering van het kinderhuiscomplex.

Muzikaal gebaar: CD voor Stichting Kinderhulp Bodhgaya
Speciaal voor de Stichting Kinderhulp
Bodhgaya heeft een van de bestuursleden
een treffend en ontroerend lied geschreven
over de wezen en verlaten kinderen van
Bodhgaya en dit met behulp van enkele
muziekvrienden opgenomen.
Dankzij deskundige en geldelijke bijdragen
van enkele sponsors is het mogelijk deze
unieke single te kunnen uitbrengen. Wij
zijn hen daarvoor bijzondere erkentelijk.
Koop deze cd, luister naar het mooie lied
en steun het werk van onze stichting.

Deze unieke cd is
verkrijgbaar door
overmaking van

10 euro

“Lord Buddha home for children”
Stichting Kinderhulp Bodgaya

(inclusief verzendkosten) op
rekeningnummer
18.16.59.573
van Stichting Kinderhulp
Bodhgaya Nijmegen, o.v.v. cd.

Scholenacties
Sponsorloop
SBO scholen Nijmegen
Leerlingen van zeven scholen voor speciaal basisonderwijs in Nijmegen hebben afgelopen zomer met een
actie genaamd ‘een steentje bijdragen’ een succesvolle
sponsorloop georganiseerd voor Stichting Kinderhulp
Bodhgaya. De sponsoractie werd een groot succes en
bracht een bedrag op van bijna 5000 euro.

Kerstactie Dominicus College
Nijmegen
Onder het motto ‘Wij naar school, zij ook!’ heeft
het Dominicus College Nijmegen een kerstactie
gehouden voor Stichting Kinderhulp Bodhgaya
en Stichting Suryodaya, een stichting die
fondsen werft voor kansarme kinderen in ZuidIndia.
De kerstactie is zeer succesvol verlopen. Er
werd in korte tijd een bedrag bijeen gebracht van
2800 euro. De opbrengst werd evenredig
verdeeld over beide stichtingen. Binnenkort
vindt met het Dominicus College overleg plaats
over mogelijke vervolgacties.

Kerstactie PABO Arnhem
De kerstviering in 2003 van de PABO Arnhem
stond in het teken van een inzamelingsactie voor
de Stichting Kinderhulp Bodhgaya, waarvoor de
studenten in groepjes en op zeer ludieke wijze
geld ingezameld hadden. Bestuursleden van onze
stichting mochten de kerstviering bijwonen en
hebben van de middag genoten! Zij waren verrast
en beduusd dat er maar liefst ruim 4000 euro
bijeengebracht was.

Kerstactie Wilhelmina
Bladergroenschool Nijmegen
Leerlingen van de Wilhelmina Bladergroenschool te Nijmegen gingen in verband met
het naderende kerstfeest eveneens in de
startblokken voor het ‘Lord Buddha Home
for Children’. De leerlingen van deze
basisschool verkochten op een kerstmarkt
zelfgemaakte kerststukjes, kerstballen,
kaarten en andere versieringen, in totaal voor
een bedrag van 200 euro.

U ziet: ook jongeren en studenten
Voorafgaande aan de acties hebben bestuursleden van de
stichting op alle scholen voorlichtingsbijeenkomsten gegeven
over India, het kastenstelsel en het ‘Lord Buddha Home for
Children’ in het bijzonder. Ook werd op alle scholen een
tentoonstelling ingericht over het project.

dragen op hartverwarmende wijze bij aan een
betere toekomst van kansarme
leeftijdsgenootjes.

Bezoek Prof. R. Mishra
aan Nederland
De Nederlandse ambassade in
New Dehli bracht onze stichting in
contact met prof. dr. Rajeswhar
Mishra. Na de eerste contacten in
India volgde een ontmoeting met
het bestuur in Nederland toen hij
hier een conferentie bezocht.

Werving vrienden en
donateurs
In november 2003 is het bestuur gestart
met een bescheiden werving van vrienden
en donateurs die het werk van onze
stichting financieel willen ondersteunen.
Door deze eerste wervingsactie mag de
Stichting Kinderhulp Bodhgaya thans
rekenen op een vr ienden/donateursbestand van 96 personen met een totaal
aan donaties van ruim 10.000 euro! We
hopen bij een volgende wervingscampagne het aantal vrienden en donateurs
te kunnen uitbreiden want deze financiële
hulp is van onschatbare waarde voor de
toekomst van ‘onze kinderen’ en de continuïteit van het kinderhuiscomplex.

Een van de bestuursleden organiseerde een
heuse India-dag waarbij de gasten, veelal gehuld
in India kledij, al vroeg in de ochtend Indiase
taferelen tekenden en schilderden, welke in de

Op zoek naar een betrouwbare,
degelijke partner in India om de
plannen van Stichting Kinderhulp
Bodhgaya gestalte te kunnen geven
werd contact gezocht met de
Nederlandse ambassade in New
Dehli, India, die voor onze stichting contact legde met prof. dr.
Rajeswhar Mishra, hoogleraar
psychologie en leider van grote
projecten op het gebied van
ontwikkelingssamenwerking in
West Bengalen, Bihar en
Jharkhand. Hij bracht onze stichting op zijn beurt in contact met de
Nav Bharat Jagriti Kendra. Bovendien verklaarde prof. dr. Mishra
zich bereid om als vaste adviseur
voor onze stichting op te treden.
Daarom heeft prof. dr. Mishra ook
deel genomen aan de gesprekken
welke ons bestuurslid Ine Buma in
het najaar 2003 met de bestuursleden van de Nav Bharat Jagriti
Kendra voerde over de samenwerking tussen beide organisaties.
In november 2003 was prof. dr.
Mishra in Nederland in verband
met deelname aan een internationale conferentie te Delft. Van die
mogelijkheid werd dankbaar

gebruikt gemaakt om een ontmoeting te arrangeren tussen hem en
bestuursleden van onze stichting.
Mishra wees op het belang van ons
realistische en in de ontwikkeling
van de sociale en culturele omgeving passend projectplan. Daarnaast benadrukte hij dat een goede
en regelmatige rapportage door de
Nav Bharat Jagriti Kendra aan
onze stichting belangrijk was, niet
alleen met betrekking tot de
besteding van de subsidiemiddelen,
maar ook over het lichamelijk,
geestelijk en emotioneel welzijn
van de kinderen, de activiteiten, de
successen en de mislukkingen.
Mishra deed de suggestie dat onze
stichting zich ook zou moeten
inzetten om aan het project een
voorbeeldfunctie te geven, opdat
plaatselijke overheden het project
zouden gaan steunen en er eventueel ook Indiase subsidies verworven kunnen worden. Een logische
optie zal volgens Mishra zijn om
samenwerking te zoeken met
andere projecten in de omgeving.
Onderwijs en gezondheidszorg
lenen zich hier goed voor, zo
meent Mishra. Hij besloot het
overleg met “May God bless the
foundation with success!”

namiddag onder grote hilariteit, door een heuse veilingmeester bij opbod
werden verkocht. Ook de entourage, hapjes, drankjes, het buffet alsmede
de muzikale klanken waren geheel in India-sfeer. Uiteraard kwam de
opbrengst van de dag (1395 euro) ten goede aan de stichting.

Partos
Partos staat voor een
branchevereniging in
oprichting voor het particuliere veld van ontwikkelingssamenwerking in
Nederland. Deze brancheorganisatie wil de gemeenschappelijke belangen
behartigen, een lobby op
hoofdlijnen voor het veld
voeren, een duidelijke
profilering van dit veld
verzorgen en de kwaliteitsontwikkeling van betrokken
hulporganisaties ondersteunen. Partos wil tevens een
platform bieden om kennis
te nemen van het werk van
de aangesloten organisaties
zodat zij van elkaar kunnen
leren en gericht kunnen
samenwerken. Het initiatief
tot bundeling van organisaties is genomen door de
grote medefinancierings-

organisaties in Nederland.
Om de behoefte van het
particuliere veld voor
ontwikkelingssamenwerking te peilen ten aanzien
van een brancheorganisatie
hebben de grote medefinancieringsorganisaties in
september 2003 een tweetal
workshops georganiseerd
waarvoor 15 particuliere
organisaties werden
uitgenodigd, waaronder
Stichting Kinderhulp
Bodhgaya. In december
2003 volgde een grote
conferentie waaraan door
60 organisaties werd
deelgenomen. De resultaten
van workshops en conferentie worden momenteel
nader uitgewerkt. In mei
2004 vindt een vervolgoverleg plaats waarvoor
Stichting Kinderhulp
Bodhgaya wederom is
uitgenodigd.

Colofon
Stichting Kinderhulp Bodhgaya geeft
financiële steun aan ontwikkelingsprojecten voor kasteloze kinderen in de
deelstaat Bihar in India en investeert in
armoedebestrijding, basisgezondheidszorg, onderwijs en opleiding.
Stichting Kinderhulp Bodhgaya kent geen
overheadkosten, het werk wordt verricht
door vrijwilligers die administratie- en
reiskosten volledig uit eigen beurs
betalen.
Stichting Kinderhulp Bodhgaya houdt
vrienden/donateurs op de hoogte van het
verloop van de projecten via het regelmatig verschijnende ‘Bodhgaya Nieuws’.

Samenstelling bestuur
Voorzitter: mr. Mari-José Broeckx
Secretaris: mr. Ine Buma-le Blanc
Penningmeester:
drs. Arnold van der Heyden (Ook voor
erfstellingen en legaten)
Leden: Hans Heijltjes, Ed Peters,
dipl.kfm. Elisabeth Zedlitz-Fuchs en
Wim Zegers

Sponsoring bedrijven
en instellingen

Secretariaat:

Notaris Prick te Nijmegen stelde niet alleen de statuten
van onze stichting op, hij zorgde er ook voor dat onze
stichting in korte tijd geregistreerd kon worden als een
algemeen nut beogende instelling. De notaris bracht voor al
deze werkzaamheden geen kosten in rekening en maakte
daarenboven op de rekening van onze stichting nog een gift
over van 475 euro.

www.kinderhulpbodhgaya.helpt.nl
E-mail: kinderhulpbodhgaya@helpt.nl

Reclamebureau ‘CO3, ontwerp en communicatie’ te
Barneveld ontwierp geheel belangeloos de prachtige
brochure over het werk van onze stichting.
Grafisch Centrum Galgenwaard te Utrecht verraste onze
stichting door de gehele oplage van de brochures en
antwoordkaarten te sponsoren.
CSN media te Oss stelde gratis de studio en de opname
apparatuur ter beschiking voor het op de markt brengen van
onze cd.
HHS Uitgeverij te Grave heeft de kosten van het opmaken,
printen en verzenden van deze nieuwsbrief geheel voor
eigen rekening genomen.
U ziet: ook bedrijven en instellingen doen mee en
ondersteunen ons werk! Ook zij zijn zich bewust van het
onrecht en verdragen het niet. Dat is een stellingneming die
er niet om liegt.

De Kluyskamp 12-89, 6545 JK Nijmegen.
Telefoon/fax +31-(0)-3779861.

Website:

De stichting is ingeschreven in het
stichtingenregister onder nummer:
0913570

Wilt u Stichting Kinderhulp
Bodhgaya steunen?
Maak een donatie over naar
Rabobank, rekeningnummer:
18 16 59 573
o.v.v. Stichting Kinderhulp
Bodhgaya te Nijmegen
Stichting Kinderhulp Bodhgaya beschikt
ook over een brochure. Deze is evenals
een aanmeldingskaart om vriend en
donateur te worden verkrijgbaar bij het
secretariaat of via het e-mailadres, als u
hiervoor belangstelling heeft.

