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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 Nav Bharat Jagriti Kendra wordt
een kinderhuiscomplex voor deze kinderen gerealiseerd. Opvang, basisgezondheidszorg, onderwijs
en opleiding staan daarbij centraal. In overeenstemming met de plaatselijke cultuur heeft het
kinderhuiscomplex de naam gekregen ‘Lord Buddha Home for Children’.

Van het bestuur
Het einde van het jaar nadert. Dit betekent dat we al weer
druk bezig zijn met plannen voor 2009, waarvoor de
eerste initiatieven nu al worden opgestart. In India zijn
we druk bezig met de opname van nieuwe kinderen, de
plannen voor de broodnodige aanleg van sport- en
spelvoorzieningen voor de kinderen en de inrichting en
opening van het medisch centrum, waardoor niet alleen
onze kinderen maar ook de mensen uit de omgeving van
het kinderhuiscomplex verzekerd zullen zijn van goede
medische zorg. In Nederland hebben we, naast het
besturen van de stichting, de handen vol aan de organisatie van onze lustrumfestiviteiten op 8 maart 2009 en op
verzoek van een aantal donateurs zullen we onderzoeken
of een reis van donateurs naar het Lord Buddha Home
for Children in het najaar van 2009 haalbaar is.
Het is voor ons bestuur steeds opnieuw een verrassing
en vooral een enorme steun te weten hoe u met ons werk
en vooral met de kinderen in het Lord Buddha Home for
Children meeleeft. Vaak is dat werk niet gemakkelijk. We
leggen de lat - in het belang van de kinderen - hoog. Het
inzamelen van gelden, het bouwen en inrichten, het
regelen van vergunningen, de veelheid aan procedures
in India en de zorg voor een liefdevolle behandeling van

de kinderen vragen veel tijd van u, van ons en van onze
partner in India. We doen het graag, we ontvangen geen
vergoedingen en hebben nauwelijks overheadkosten.
Het vijfde jaar van ons bestaan als stichting kunnen we
met een goed gevoel afsluiten.
Het was een jaar van hard werken, met soms tegenvallers, maar met gelukkig ook veel positieve zaken, met
daarbij de voldoening dat we de kinderen in het Lord
Buddha Home for Children een betere toekomst mogen
geven. Een betere afsluiting van het jaar kunnen wij ons
niet wensen. Dank voor al uw betrokkenheid, uw
medeleven en uw donaties! Samen komen we er wel. Wij
wensen u een goed kerstfeest en een gelukkig Nieuwjaar
met alle sentimenten en gevoelens van winter, geborgenheid, spijt en nieuwe hoop!

Stichting Kinderhulp Bodhgaya

Berichten uit het

Lord Buddha Home for Children
Algemeen
Het aantal kinderen in het Lord Buddha Home for Children
staat nog op 27: 16 jongens en 11 meisjes. Er zijn 4 nieuwe
meisjes aangemeld waarvoor een adoptieprocedure gestart is.
Zodra deze is afgerond worden ze geplaatst in het derde
kinderhuis. Het vierde kinderhuis is ingericht, er is een vierde
zorgmoeder aangetrokken die nu wordt getraind bij SOSkinderdorp in New Delhi, om straks de zorg op zich te nemen
voor 10 nieuwe kinderen. Daarbij wordt de nadruk gelegd op
de opname van kinderen die hun ouders verloren hebben
tijdens de grote overstromingsramp die het noorden van
Bihar, nog maar zo kort geleden, getroffen heeft. Zo’n
gefaseerde uitbreiding van telkens 10 kinderen is een bewuste
keuze, omdat men in het Lord Buddha Home for Children meer
dan de handen vol heeft aan de komst van een nieuw tiental.
De nieuwe kinderen kampen vaak met een grote leerachterstand, concentratieproblemen, angst en aanpassingsmoeilijkheden en vragen dus veel extra zorg. Als de kinderen
zijn geacclimatiseerd zal groen licht gegeven worden voor
inrichting van het vijfde kinderhuis en plaatsing van weer 10
nieuwe kinderen.

kinderen: Gudiya, Ganesh, Sumant, Shankar en Sulekha,
behaalden de 1e plaats bij die examens! Bharti, Neha en
Gayatri, mochten voor het eerst naar de kleuterschool, vol
trots gewapend met nieuwe boekentasjes, potloden en
schriftjes.
Na schooltijd maken de kinderen thuis huiswerk onder het
wakend ook van mr. Sanjay Pandey, die hen niet alleen
overhoort, maar ook uitleg geeft over opdrachten die de
kinderen niet goed begrijpen.

De gezondheid van de kinderen

Culturele activiteiten en uitstapjes

In het afgelopen half jaar waren, als gevolg van de hevige
moessonregens, maar liefst 15 kinderen ziek. Ze hadden hoge
koorts, hoestten en braakten veel. De vijfjarige Bharti kreeg
zelfs longontsteking en tot overmaat van ramp ook nog eens
waterpokken. Ze besmette ook de vierjarige Shalini. Er zijn
direct maatregelen getroffen om erger te voorkomen. De
achtjarige Sulekha had niet alleen hoge koorts maar ook een
ernstige bloedarmoede. Gelukkig zijn alle kinderen weer
hersteld of aan de beterende hand.

De kinderen hebben weer verschillende culturele feesten
gevierd. Zo was er Raksha Bandhan, een Hindu-feest, dat de
band tussen broers en zusters symboliseert en waarbij meisjes

De schoolvorderingen
Keurige uniformpjes, zitten en luisteren, staan en antwoorden,
een strakke dagindeling, ziehier de ingrediënten van het
Engelse schoolssysteem voor de scholing van de kinderen
op de Pre Manav Bharati National School in Bodhgaya. De
eerste schoolexamens zijn weer achter de rug en vijf van onze

een ‘rakhi’, een heilige draad, om de pols van jongens binden.
Door deze viering beseffen de kinderen in het Lord Buddha
Home for Children dat zij nu ook broers en zusjes hebben.
Op 15 juli werd ‘Independance Day’, onafhankelijkheidsdag,
met groots vertoon gevierd.
Voor de kinderen waren allerlei wedstrijden georganiseerd. De
winnaar mocht de ‘Onafhankelijkheidsvlag’ in top hijsen. Alle
kinderen, ook de verliezers, kregen prijzen waaronder voetballen, woordenboekjes en leesboekjes.
Als uitstapje voor de kinderen gingen de moeders en de
stafleden met hen op pad voor een bezoek aan de verschillende tempels in Bodhgaya. De kinderen keken hun ogen uit
en genoten bijzonder van dit uitje.

Nieuwe projectleiding
Lalit Kumar, de projectcoördinator, heeft de organisatie in juli
verlaten voor een beter betaalde functie buiten de wereld van
de NGO’s. (Het wegkopen van gekwalificeerd personeel door
bedrijven is iets waar veel NGO’s in India op dit moment mee
kampen. Een zorgelijke ontwikkeling!) De projectleiding van
het Lord Buddha Home for Children is nu in handen van
Pawan Lal Gupta, civiel ingenieur en Rupesh Mallick, socioloog, met specialisatie plattelandsontwikkeling. Beiden
hebben al een lange staat van dienst bij NBJK. Het bestuur
van Stichting Kinderhulp Bodhgaya vertrouwt er op dat met
de komst van beide mensen het werk in het Lord Buddha
Home for Children op dezelfde voet als voorheen wordt
voortgezet.

Bezoeken
De directie van NBJK bezocht het Lord Buddha Home for
Children. Met de staf vond overleg plaats over de inrichting
van het vierde en vijfde kinderhuis, de ontwikkeling van de
kinderen op lichamelijk, psychisch en onderwijskundig gebied
en het bijhouden daarvan in de individuele dossiers van de
kinderen. Met de kinderen werd gesproken over het belang
van goede hygiëne zoals douchen, handen wassen en
tandenpoetsen. Ook werden spelletjes gedaan. Het bezoek
werd afgesloten met een gezamenlijke avondmaaltijd.
Mr. Paul Alex, de Indiase consultant van Wilde Ganzen,
bezocht eveneens het Lord Buddha Home for Children om de
voortgang van het project te bekijken en de financiën te
controleren. Zijn oordeel over de organisatie luidde positief!
Wel adviseerde hij de kinderen te betrekken bij de dagelijkse
kleine huishoudelijke werkjes, als voorbereiding op het op
eigen benen leren staan. Voor de persoonlijke ontwikkeling
van de kinderen adviseerde hij moestuintjes te gaan aanleggen en deze door de kinderen te laten verzorgen. Vooruitlopend hierop hebben de kinderen mogen meehelpen met het
planten van bomen en struikjes op de campus van het Lord
Buddha Home for Children.

Groen licht bouw Community Hall
Het bestuur van Stichting Kinderhulp Bodhgaya heeft groen
licht gegeven voor de bouw van de Community Hall. De totale
bouwkosten bedragen als gevolg van inflatie en sterke
stijging van grondstoffen en bouwkosten 32.000 euro. De
bouw wordt mogelijk gemaakt door financiële steun van
Demes Beheer BV, Wilde Ganzen en Stichting Bouw voor
Bouw. Voor een bedrag van 3000 euro wordt nog sponsoring
gezocht. De te bouwen Community Hall is multifunctioneel
inzetbaar. Voor de kinderen zullen er naast huiswerkbegeleiding en computerlessen, buitenschoolse activiteiten
worden georganiseerd zoals theater, dans, zang, handenarbeid, yoga en meditatielessen. Bij deze buitenschoolse
activiteiten zullen ook kinderen uit de dorpjes rondom het
kinderhuiscomplex actief betrokken worden. Daarnaast zullen
er voor vrouwen en meisjes uit de lokale gemeenschap
awareness programma’s op het gebied van vrouwenrechten
worden aangeboden en cursussen op het gebied van persoonlijke hygiëne, gezinsplanning en HIV/aids.

Nieuw bestuurslid
Misha Br
eur stelt zich voor
Breur
Sinds half augustus 2008 ben ik bestuurslid van Stichting Kinderhulp Bodhgaya.
Iets over mijzelf: ik ben 40 jaar en woon vlakbij Arnhem samen met mijn vrouw en twee kinderen. In het dagelijks leven werk ik als advocaat bij het advocatenkantoor Krans & van Hilten in
Den Haag. Daarnaast ben ik raadsheer plaatsvervanger bij het gerechtshof Den Bosch.
Toen ik medio 2008 gevraagd werd toe te treden tot het stichtingsbestuur heb ik eerst als
toehoorder een bestuursvergadering bijgewoond. Na afloop van de vergadering was mijn
beslissing snel genomen. Ik zie mijn werk voor Stichting Kinderhulp Bodhgaya als een manier
om, naast de drukke bezigheden van alledag, een kleine bijdrage te leveren aan een beter leven
voor een groep bijzonder kwetsbare kinderen. De Stichting Kinderhulp Bodhgaya is in staat
gebleken om hulp te bieden op een transparante en zeer tastbare manier. De geboden hulp is
voorts een lange termijn investering in een hele gemeenschap.

Vrijwilligers gevraagd voor
een op te richten
werkgr
oep
werkgroep
’s Her
togenbosch e.o.
Hertogenbosch
Een van onze donateurs, de heer Ton Kabel, wil in ’s Hertogenbosch graag een werkgroep
oprichten om zo in deze regio meer bekendheid te geven aan het werk van onze stichting. Het is
de bedoeling dan de leden hiervan groepen benaderen om samen activiteiten te organiseren en
presentaties te geven over het werk van Stichting Kinderhulp Bodhgaya, bijvoorbeeld aan
scholen, kerken, of verenigingen. Ook kan de werkgroep zelf activiteiten en evenementen
organiseren. Kunt u goed organiseren of presenteren en wilt u helpen om de Stichting Kinderhulp Bodhgaya bekend te maken in deze regio? Laat het ons weten via het e-mailadres:
kinderhulpbodhgaya@helpt.nl Wij brengen u dan in contact met Ton Kabel.
Lezers van deze nieuwsbrief die in hun eigen regio een werkgroep willen starten worden hiertoe
ook van harte uitgenodigd. Meldt u aan via ons e-mailadres.

Lustrumviering
U las het in de vorige nieuwsbrief al. Stichting
Kinderhulp Bodhgaya bestaat vijf jaar en dat
gaan we vieren, samen met u en hopelijk heel
veel anderen, op 8 maart 2009.
De officiële uitnodiging valt in de loop van
januari bij u in de bus. Een tipje van de sluier
willen we vast oplichten: een interactief zangfestijn en cabaret. Uw gastvrouw van de middag
is niemand minder dan Hilde Kuiper,
presentatrice van onder meer Hart van Nederland en Shownieuws. Deze unieke middag mag
u niet missen! Reserveer nu al de datum in uw
agenda, zodat u er zeker bij kunt zijn.

Bijzondere
giften
Ook in het tweede halfjaar 2008 werd het bestuur van
Stichting Kinderhulp Bodhgaya weer verrast met giften
van mensen die iets te vieren hadden en een donatie
voor het Lord Buddha Home for Children belangrijker
vonden dan geschenken:
Mevrouw Lini Schelhaas uit Nijmegen vierde afgelopen
zomer haar 80e verjaardag en schonk 200 euro aan ons
project. Dank voor uw vertrouwen in ons werk!
De heer Chris Zedlitz uit Boxmeer vierde in september zijn
65e verjaardag met familie en vrienden. Dat heugelijke feit
werd onderstreept met een bijdrage van 330 euro voor
onze stichting. Heel veel dank daarvoor.
Mevrouw Trees Saris uit Nijmegen werd in september 80
jaar. Ze vroeg haar gasten om een bijdrage voor levensonderhoud van een weeskindje uit het overstromingsgebied Bihar. Maar liefst 1000 euro bracht haar actie op!
Bedankt daarvoor, mevrouw Saris.
De heer Peter Steinmetz nam in oktober afscheid als
rector van het Mondial Lindenholt College in Nijmegen
en vroeg geld voor drie goede doelen, waaronder
Stichting Kinderhulp Bodhgaya. We mochten 325 euro
ontvangen. De bijdrage gaat naar de aanleg van een
sportveld op het terrein van het Lord Buddha Home for
Children! Geweldig toch!

Subsidies
en Fondsen
De Lionsclub Ooststellingwerf is toegevoegd aan
de lijst van sponsoren. Er is geld ingezameld voor
de inrichting van een kinderhuis op het terrein
van het Lord Buddha Home for Children. Een heel
mooi bedrag van 1775 euro mochten we ontvangen, waarvoor veel dank!
Stichting Bouw voor Bouw te Eindhoven draagt
ons werk ook een warm hart toe. De stichting
heeft 5000 euro geschonken als bijdrage voor de
bouw van de Community Hall. Met deze gift kan
de bouw eindelijk van start gaan. Elders in deze
nieuwsbrief leest u daar meer over.

Mevrouw Marjo van Puijenbroek uit Hoogmade, sinds
begin 2008 werkzaam als vrijwilligster voor onze stichting, promoveerde op 28 november 2008. Ter gelegenheid
daarvan vroeg ze giften voor onze stichting. Een heel
mooi bedrag van ruim 2000 euro mochten we ontvangen,
waarvoor onze dank en gelukwensen met deze promotie!
U begrijpt dat het bestuur van Stichting Kinderhulp
Bodhgaya weer heel blij is met deze extra giften. Geeft u
wellicht ook een feest, heeft u iets te vieren of heeft u
een leuk ideetje voor een gift? Denk dan aan onze
kinderen in het Lord Buddha Home for Children. U steunt
ons werk met uw gebaar en geeft tegelijkertijd extra
naamsbekendheid aan het Lord Buddha Home for
Children. Wij, als bestuur, komen graag met presentatiemateriaal naar u toe om te vertellen over het boeiende
werk voor het Lord Buddha Home for Children.

Nieuwe
vrijwilligsters
“Namasté! Ik ben Anna Pastor, 28 jaar oud en woon in Utrecht. Ik werk als
communicatiemedewerker bij SenterNovem, een overheidsorganisatie op
het gebied van duurzaamheid en innovatie. Eerder heb ik gewerkt voor
Wemos, een ontwikkelingsorganisatie die lobbyt voor een betere gezondheidszorg in ontwikkelingslanden. Sinds kort zet ik mij in mijn vrije tijd in
voor Stichting Kinderhulp Bodhgaya. Ik draag bij met communicatieadvies,
waaronder advies over de website en nieuwsbrieven, en PR-advies rond de
stichting en haar activiteiten.
Het geeft me voldoening me voor een goed doel als het Lord Buddha
Home for Children in te kunnen zetten. Ik zou ook graag eens het kindertehuis willen bezoeken; ik ben zelfs nog nooit in India geweest! Met mijn
bijdrage wil ik meer aandacht en geld genereren voor de stichting, want
vooral geld is hard nodig om de doelstelling te bereiken: het verbeteren
van de kwaliteit van het dagelijks leven en de zelfstandigheid van kansarme kinderen in Bodhgaya.”

“Mijn naam is Pauline le Blanc. Ik woon in Amersfoort en ben 28
jaar. Op dit moment werk ik voor Stichting Kinderhulp Bodhgaya
aan een nieuwe donateursadministratie. Door de donateurs op een
overzichtelijke wijze te registreren is het voor de stichting helder wie
de donateurs zijn, of zij post willen ontvangen en welke bedragen er
per periode geschonken worden. Het opzetten van deze administratie doe ik naast mijn werk als HRM Consultant bij Raet, een ITbedrijf op het gebied van (onder andere) personeels- en salarisadministratie. Ik vind het prettig om naast mijn werk een bijdrage te
kunnen leveren aan de stichting, die zoveel goed werk doet voor de
kinderen in Bodhgaya!”

Acties
Party voor Peace
Op 18 oktober organiseerde D.J. Robin Timmers een
Party voor Peace in restaurant Odessa in Nijmegen.
Zanger-gitarist Pino en de rockband the Duke traden
geheel belangeloos op en speelden de sterren van de
hemel voor Stichting Kinderhulp Bodhgaya. Tijdens
de party werd gecollecteerd. De opbrengst bedroeg
62,50 euro. Robin en muzikanten van harte bedankt
voor dit mooie initiatief!

Sponsoring
bedrijven en
instellingen
HHS Uitgeverij te Grave heeft wederom het
opmaken, printen en verzenden van Bodhgaya
Nieuws nummer 10, geheel voor eigen rekening genomen. Ook verzorgde de uitgeverij
geheel belangeloos opmaak, printen en
verzenden van de extra Bodhgaya nieuwsflits
over de actie in verband met de overstromingen in Bihar.
Osage/Communicatie en Ontwerp te Utrecht
ontwierp gratis een banner voor Stichting
Kinderhulp Bodhgaya voor plaatsing op de
site van alle goede doelen
www.helpdeslachtoffers.nl

Colofon
Stichting Kinderhulp Bodhgaya geeft financiële steun aan
kasteloze kinderen en de lokale bevolking in de deelstaat Bihar,
India en investeert in armoedebestrijding, huisvesting,
basisgezondheidszorg, onderwijs en opleidingen. Stichting
Kinderhulp Bodhgaya kent geen overheadkosten. Het werk wordt
verricht door vrijwilligers die deze kosten uit eigen beurs betalen.
Stichting Kinderhulp Bodhgaya houdt vrienden/donateurs op de
hoogte van het verloop van het project/programma via het
regelmatig verschijnende ‘Bodhgaya Nieuws’.

Samenstelling bestuur
Ed Peters, waarnemend voorzitter
Mr. Ine le Blanc, secretaris
Drs. Ard Velthoven, penningmeester
Leden: mr. Misha Breur, mr. Mari-José Broeckx, drs. Arnold van der
Heijden, dr. Marc Kaekebeke, dipl.kfm Elisabeth Zedlitz-Fuchs.

Adviseur
Prof.dr. Rajeshwar Mishra, Director Centre for the Development of
Human Initiatives, Jalpaiguri, West Bengalen, India.

Comité van Aanbeveling

Actie
overstromingen
Bihar
De oproep aan donateurs, via internet
en in de media om extra giften te
doneren voor het versneld opnemen
van weeskinderen uit het door overstromingen geteisterde Bihar, heeft een
fantastisch bedrag van 12.373 euro
opgeleverd. Allen die hieraan hebben
bijgedragen heel hartelijk dank! We
zouden daarmee op heel korte termijn
13 kindplaatsen kunnen realiseren.
De werkelijkheid is echter wat weerbarstiger. De mensen uit het getroffen
gebied moeten eerst hun wonden
likken. Pas dan komt het besef dat de
verweesde kinderen een goede toekomst tegemoet gaan in het Lord
Buddha Home for Children en kan
begonnen worden met
de opnameprocedure. Daarnaast
draaien ook in India ambtelijke molens
traag, daar waar het gaat om het
verkrijgen van voogdij over deze
kinderen. De feitelijke plaatsing van de
kinderen is hier helaas van afhankelijk.

Drs. Cathy van Beek, 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, Universitair Medisch Centrum St. Radboud,
Nijmegen;
Mw. Rita Kok-Roukema, textielkunstenares, Amsterdam;
Ing. Harrie Koorstra, Raad van Bestuur TNT-postgroep, Naarden;
Dr. Ad Lansink, oud-lid Tweede Kamer der Staten Generaal,
Nijmegen;
Dr. Kees Zijlstra, oud-lid Eerste en Tweede Kamer der Staten
Generaal en voormalig lid hoofdbestuur Stichting Wereldkinderen,
Sneek.

Secretariaat
Bovensteweg 32, 6585 KD Mook
Telefoon/fax: + 31(0)24-6962930
E-mail: kinderhulpbodhgaya@helpt.nl
Website: www.kinderhulpbodhgaya.helpt.nl
Kamer van Koophandel Centraal Gelderland, dossiernummer
09.13.57.09

Steun
Wilt u Stichting Kinderhulp Bodhgaya steunen? Uw gift is fiscaal
aftrekbaar en meer dan welkom op rekeningnummer 18.16.59.573
ten name van Stichting Kinderhulp Bodhgaya.
Nijmegen. Stichting Kinderhulp Bodhgaya beschikt over een
brochure. Deze is, evenals een aanmeldingskaart om vriend/
donateur te worden aan te vragen bij het secretariaat of via het
e-mailadres.

