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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
Met gepaste trots presenteren we weer de halfjaarlijkse
nieuwsbrief van Stichting Kinderhulp Bodhgaya, waarin
we u deelgenoot maken van het reilen en zeilen binnen
het Lord Buddha Home for Children en van alles wat
we gedaan hebben in het afgelopen half jaar.
In India wordt alles in gereedheid gebracht om 1 juli
2009 weer tien nieuwe kinderen en een nieuwe zorgmoeder te kunnen huisvesten. Ook bouwactiviteiten zijn
in volle gang.
In Nederland eindigde in mei 2009 de statutaire zittingstermijn van drie bestuursleden, die overigens terstond
herbenoembaar waren. Mari-José Broeckx, een van de
bestuursleden van het eerste uur, stelde zich niet herkiesbaar. Zes jaar bestuursactiviteiten vond ze welletjes,
maar ze zal zich wel als ambassadeur blijven inzetten
voor het werk van de stichting. Arnold van der Heyden
en Ine le Blanc stelden zich herkiesbaar en werden voor
een termijn van drie jaar herbenoemd. Ons bestuurslid
Marc Kaekebeke stelde zijn zetel vanwege drukke werkzaamheden ter beschikking. Marc blijft gelukkig wel,
zij het wat meer op de achtergrond, voor de stichting
behouden namelijk als bouwer en beheerder van onze
website. We stellen twee nieuwe bestuursleden aan u
voor en een bijzonder adviseur.

Met onze informatie over de activiteiten in India laten
we zien dat alleen de mensen in India zelf het verschil
kunnen maken. Het gaat daarbij immers altijd om de
initiatieven van de mensen daar. Onze rol is hen steunen: met geld, kennis en advies. We hebben elkaar
nodig. Donateurs, sponsors, bestuursleden van de
stichting én de mensen uit India zelf. Samen moeten we
het doen! We hopen dat u ook in deze roerige tijden van
economische neergang het werk van onze stichting wilt
blijven steunen. Wij wensen u veel leesplezier en een
goede zomer toe.

Stichting Kinderhulp Bodhgaya

Berichten uit het
Lord Buddha
Home for Children
De faciliteiten en activiteiten in het Lord Buddha Home for
Children breiden zich steeds meer uit. Dit maakt het kinderhuiscomplex tot een plek waar het bijzonder goed toeven is
zowel voor de kinderen als de mensen die er werken. Het
Lord Buddha Home for Children krijgt niet alleen steeds
meer bekendheid in Bihar, maar wordt ook geroemd om de
voortreffelijke voorzieningen die het biedt. Meer en meer pelgrims en toeristen uit Bodhgaya brengen een bezoek aan het
kinderhuiscomplex en schrijven in het gastenboek versteld te
staan van de fraaie gebouwen, de kindvriendelijke omgeving
en de integrale aanpak. Bijna dagelijks wordt de staf van het
Lord Buddha Home for Children benaderd door ouders uit de
lokale omgeving met de vraag ook hun kinderen een plaatsje
te geven in het kinderhuiscomplex! Uiteraard moet hier neen
op verkocht worden. Wel mogen deze kinderen straks deelnemen aan sport- en spelactiviteiten op het terrein, een hobby
komen beoefenen, computerlessen komen volgen etc.

kinderen en hun moeder graag aan u voorstellen! Ook voor
het 5e kinderhuis zijn de eerste kinderen geselecteerd en een
adoptieprocedure in gang gezet.

Schoolvorderingen
In maart 2009 vonden weer de jaarlijkse schoolexamens
plaats. Tweeëntwintig kinderen werden bevorderd naar een
volgende klas. Maar liefst zes van onze kinderen waren 1e
van hun klas, twee werden 2e en twee werden 3e. En trots
dat ze waren! Twee kinderen gaan voor het eerst naar de
kleuterschool en drie blijven daar nog een jaartje. Reshma en
Dilkhush, de twee laatst opgenomen kinderen, worden eerst
uitgebreid getest om te zien in welke klas ze geplaatst kunnen
worden.

De gezondheid van de kinderen
Dr. Rawan Kumar Pandey heeft ook in het afgelopen half jaar
de kinderen wekelijks onderzocht. Twee kinderen werden
behandeld voor een longontsteking en vier kinderen voor
hardnekkige hoest en koorts. Allen zijn gelukkig weer helemaal genezen.

Dilkhush		

Reshma

Aantal kinderen
In januari zijn twee nieuwe kindjes geplaatst: Reshma en
Dilkhush. Dit brengt het aantal geplaatste kinderen op 29:
12 meisjes en 19 jongens. Reshma, 7 jaar oud en Dilkhush,
5 jaar oud zijn broer en zusje van elkaar. De ouders kwamen
om bij de overstromingen in Bihar. Het enig overgebleven familielid, hun grootmoeder, kon niet voor de kinderen zorgen.
Voor 10 nieuwe kinderen, 6 jongens en 4 meisjes in de
leeftijd van 4 tot 7 jaar, is de adoptieprocedure afgerond. Er
is een nieuwe moeder gevonden, die een gedegen training
voor haar taak heeft gevolgd. Het 4e kinderhuis wordt nu
ingericht en per 1 juli a.s. worden de 10 nieuwelingen en hun
moeder feestelijk ontvangen in het Lord Buddha Home for
Children. In de volgende nieuwsbrief zullen we deze nieuwe

Culturele activiteiten
Er viel heel wat te vieren in het afgelopen half jaar: Ghandi
Jayanti, Durga Puja, Dipawali, Childrens day. Op het feest
van Durga Puja, waarin de overwinning van het goede in de
strijd tegen het kwaad gevierd wordt, zijn de stafleden en de

directie van Nav Bharat Jagriti Kendra met alle kinderen naar
de tempels in Bodhgaya gegaan. En vervolgens naar Gaya
om daar offers te brengen bij beeltenissen van god Durga.
De kinderen mochten allemaal een cadeautje uitzoeken op
de markt, en de dag werd afgesloten met een maaltijd in het
Shiva Hotel in Bodhgaya. Dipawali, het lichtjesfeest, werd
met pracht en praal gevierd. Alle gebouwen van het Lord
Buddha Home for Children werden door de kinderen met
lichtjes versierd en alle kinderen werden op gelukskoekjes
getrakteerd. Verder werd veel aandacht geschonken aan de
viering van Republic Day. Onder het zingen van nationale
liederen mochten de kinderen de Indiase vlag hijsen op de
campus. Kinderen uit de omliggende dorpen mochten mee
komen feesten op de campus en alle kinderen kregen lekkernijen uitgereikt. Ook het Holi feest, dat de komst van de lente
inluidt, kreeg de nodige aandacht. Er werd een uitgebreide
feestelijke maaltijd bereid die door alle kinderen, de moeders
en de overige stafleden gezamenlijk genuttigd werd.

een begin gemaakt. Wanneer we als bestuur in oktober a.s.
daar zijn, willen we met de kinderen zelf de zaden en plantjes voor deze moestuin op de markt kopen en hen helpen de
planten in de grond te krijgen.

Reis naar het Lord Buddha
Home for Children in Bodhgaya
en aansluitend een bezoek aan
de highlights van Noord India!

Dagelijkse ‘karweitjes’
Op advies van de consultant van Wilde Ganzen die het Lord
Buddha Home for Children vorig jaar bezocht en heel positief
was over reilen en zeilen binnen het kinderhuiscomplex,
worden de kinderen nu ook betrokken bij dagelijkse kleine
karweitjes, als voorbereiding op het later op eigen benen
leren staan. De kinderen helpen hun moeders nu bij huishoudelijke werkjes, ze mogen mee inkopen doen, helpen met
het bereiden van de maaltijden of met de verzorging van de
bomen en heesters op het terrein.

Infrastructuur
De bouw van de Community Hall is gestart, naar verwachting
kan het gebouw begin 2010 in gebruik genomen worden. De
aanleg van de sport- en speelvelden is in volle gang. Volgens
planning zullen deze voorzieningen begin oktober klaar zijn.
Met de voorbereiding voor de aanleg van de moestuin is ook

Graag nodigen wij geïnteresseerde donateurs en
sponsors uit voor een veelzijdige en inspirerende
reis van 11 tot en met 31 oktober 2009 samen met
enkele van onze bestuursleden. De reis voert van
Delhi naar Ranchi en Chouparan, de bakermat van
onze Indiase zusterorganisatie, Bodhgaya én het
Lord Buddha Home for Children, Varanassi en Sarnath, Agra, Jaipur, Jodhpur, Bikaner en Mandawa!
In 22 dagen worden, in samenwerking met Pagea
Travel Arnhem, zowel de aspecten van India als
van het Lord Buddha Home for Children intensief
bekeken en besproken. Deelname aan een verkorte
reis van 14 dagen, waarbij u vanuit Varanassi via
Delhi weer terug gaat naar Nederland is eveneens
mogelijk.
Tijdens het verblijf in Bodhgaya is er uitgebreid gelegenheid om op het Lord Buddha Home for Children te verblijven, kennis te maken met de kinderen,
de moeders en de staf. U kunt met eigen ogen zien
waar u het allemaal voor doet en waar u anders alleen over leest en hoort.
Kijk voor het uitgebreide reisprogramma, de
prijs, het inschrijfformulier en de uiterste datum
van aanmelding op onze website
www.kinderhulpbodhgaya.helpt.nl
Wilt u de informatie liever ontvangen of heeft u
vragen over de reis? Mail dan even naar:
kinderhulpbodhgaya@helpt.nl

Bijzonder adviseur voor
Stichting Kinderhulp Bodhgaya
Mijn naam is Radj Jhinkoe. Eind 2009
heb ik kennis gemaakt met Stichting
Kinderhulp Bodhgaya. Een bijzondere
stichting, aangezien er weinig tot geen
(Nederlandse) organisaties zijn, die zich
bezig houden met hulpverlening aan de
uiterst arme deelstaat Bihar in India.
Ik ben geboren in Suriname als kleinkind
van voormalige Indiase contractarbeiders.
Deze contractarbeiders werden met mooie
beloften vooral geronseld in de United
Provinces, tegenwoordig de deelstaten
Uttar Pradesh en (West) Bihar. Zij lieten
een armoedig bestaan in India achter, maar
werden door de planters zeer slecht betaald
en kregen hierdoor ook de naam ‘cent-

Subsidies
en fondsen
Stichting St. Maarten
Charitas uit Arnhem is
toegevoegd aan onze lijst van
donoren.
Maar liefst 5000 euro mochten we ontvangen, waarvoor
veel dank!
Stichting Dorodarte uit
Bloemendaal draagt onze
stichting een warm hart toe.
2.000 euro werd geschonken voor de aanleg van de
speeltuin op het terrein van

slaven’. Dankzij mijn grootouders, en
uiteraard mijn ouders spreek ik nog steeds
Bhojpuri/Avadhi, de talen die in Uttar
Pradesh en Bihar worden gesproken.
Met mijn gezin woon ik in Den Haag. Ik
ben als directiesecretaris werkzaam bij
de ASN bank, eveneens in Den Haag.
Daarnaast ben ik ambtelijk secretaris van
de ASN Foundation.
Ik ben erg blij met de Stichting Kinderhulp
Bodhgaya. De situatie in Bihar is
erbarmelijk. Ik zie het als een verrijking
om als adviseur een bijdrage te kunnen
leveren aan het lot van kasteloze (wees)
kinderen in Bihar.

het Lord Buddha Home for
Children. Geweldig toch!
De Térèse van Attekum
Stichting uit Doornenburg,
een stichting ter ondersteuning van gezondheidszorgprojecten in Derde
Wereldlanden heeft een gift
van 1063 euro beschikbaar
gesteld aan onze stichting.
Uiteraard is de gift bestemd
voor ons medisch centrum.
Een echte opsteker!
Stichting Alle Beetjes uit
Amsterdam heeft besloten te
doneren aan onze stichting.
De stichting heeft 2580 euro

overgemaakt als bijdrage
voor de inrichting van de
Community Hall. Dank voor
uw hulp!
De ASN Foundation te Den
Haag heeft onze stichting onder haar hoede genomen. We
ontvingen een fraai bedrag
van maar liefst 2500 euro!
Bij deze gift heeft de ASN
Foundation zich laten leiden
door de erbarmelijke omstandigheden in Bihar in het algemeen en de mensonterende
situatie van de kastelozen in
het bijzonder. Dank aan de
Foundation voor
deze bijdrage!

De 1% club, een marktplaats
voor kleinschalige ontwikkelingsprojecten, waar iedereen
1% van zijn inkomen, tijd
of kennis kan geven om de
armoede in de wereld op te
lossen, heeft in 3 maanden
tijd 1775 euro ingezameld
voor de aanschaf van inventaris voor een kinderhuis op
ons terrein. Voor alle leden
die hieraan hebben bijgedragen: ‘Chapeau’! Binnenkort
start er weer een nieuw
project van Stichting Kinderhulp Bodhgaya bij de 1%
club waaraan gedoneerd kan
worden!.

Nieuwe
bestuursleden
stellen zich voor
Jos Stakenburg
Even voorstellen: Ik ben Jos Stakenborg, heb natuurkunde en
pedagogische en andragogische wetenschappen gestudeerd
en woon in Nijmegen. In het dagelijkse leven ben ik directeur
bij Fontys Hogescholen en ben daar bezig met onder andere
internationale contacten en het Hoger Technisch Onderwijs.
Verder doe ik enig bestuurswerk in een aantal nationale en
internationale organisaties.
Ik had Stichting Kinderhulp Bodhgaya al lang op het netvlies
voordat mij gevraagd werd om tot het bestuur toe te treden.
Bij meerdere gelegenheden heb ik gezien en gehoord dat deze
stichting werk doet dat mij aanspreekt, maar ook dat het een
leuke, enthousiaste club is die zich vol bezieling inzet voor
kansarmen in India. Dat interesseerde mij temeer omdat het
hier om de armsten der armen gaat. Daarbij is het een voordeel dat er concreet wordt gewerkt, samen met de mensen ter
plaatse.
Ik hoop in de toekomst een bijdrage te kunnen leveren aan
het werk van de stichting. Daarbij zal ik dankbaar gebruik
kunnen maken van de ervaringen die ik heb opgedaan met
soortgelijke projecten in ondermeer Roemenië en Thailand.
Ik heb er zin in!

Lustrum
Wij herinneren u nog graag even aan de
datum van onze lustrumviering:
15 november 2009!
Het wordt een spetterende middag vol muziek, zang, cabaret, kunst en een loterij, met
als gastvrouw niemand minder dan Hilde
Kuiper, presentatrice van o.m. Shownieuws
en Hart van Nederland. De uitnodiging valt
in de loop van september bij u in de bus.
Reserveer de datum nu al zodat u er zeker
bij kunt zijn!

Marjo van Puijenbroek
De armoede die ik aantrof tijdens een reis naar onder meer
Bodhgaya in 2007 raakte mij diep en deed mij besluiten
me in te zetten als vrijwilligster voor Stichting Kinderhulp
Bodhgaya.
Na het behalen van mijn doctoraat aan de faculteit geneeskunde in Leiden, eind 2008, wilde ik graag meer tijd investeren in het werk voor de stichting. Een bestuursfunctie
leek mij hiervoor een uitgelezen mogelijkheid. Als nieuw
bestuurslid ga ik ook mee op bezoek naar het Lord Buddha
Home for Children in oktober van dit jaar. Ik kijk daar erg
naar uit. In ruim een week zullen we de voortgang van de
diverse deelprojecten, zoals de bouw van de Community
Hall, de inrichting van het vijfde kinderhuis, de aanleg van
de sport- en spelvoorzieningen onder de loep nemen en met
de directie van Nav Bharat Jagriti Kendra van gedachten wisselen over de stappen die gezet moeten worden om het succes
van het Lord Buddha Home for Children te kunnen blijven
handhaven. De bijdrage die ik door het werk voor Stichting
Kinderhulp Bodhgaya kan leveren aan het verhogen van de
kwaliteit van leven voor kasteloze wezen en verlaten kinderen vormt een mooie aanvulling op mijn baan bij de afdeling
pathologie van het Leids Universitair Medisch Centrum en
de opleiding die ik volg tot coach voor loopbaan- en persoonlijke ontwikkeling.

Doneren per
SMS
Het is nu makkelijker dan
ooit om Stichting Kinderhulp Bodhgaya financieel
te steunen.
De stichting sloot zich onlangs aan bij Het Goede
Doel SMS; het enige wat
u hoeft te doen is een sms
te sturen.
Hoe werkt het?
U meldt zich aan voor de
donatie per sms door eenmalig een sms te sturen
naar het nummer 5757. In
het bericht zet u alleen de
volgende tekst: India aan.

Na deze aanmelding ontvangt u een bevestiging
per sms, waarin staat dat
u donateur van Stichting
Kinderhulp Bodhgaya
bent geworden. Vanaf dat
moment ontvangt u maandelijks een sms. Deze sms
kost u 3,00 euro per keer.
Dit bedrag wordt bijgeschreven op uw mobiele
telefoonfactuur. Wilt u de
donatie weer stopzetten
dan is een sms naar 5757
met de tekst ‘India uit’
voldoende.

Gratis doneren tijdens
online shoppen
Online shoppen en tegelijkertijd gratis doneren aan Stichting Kinderhulp Bodhgaya. Het kan allemaal op YouBeDo.
com, een webwinkel met een uitgebreid aanbod van
boeken, cd’s, dvd’s en games, die 10% van het aankoopbedrag teruggeeft aan goede doelen. Stichting Kinderhulp
Bodhgaya is een van de goede doelen waaraan via de
webwinkel gedoneerd kan worden.

Straatmuziek voor straatkinderen
Nog eenmaal speelde het damesorkest Tuti Pierce straatmuziek voor straatkinderen in Oostenrijk (NBr), alvorens het
orkest werd opgeheven. De dames maakten ons blij met maar
liefst 350 euro. Hartelijk dank dames, het ga u goed!

Kunstveiling het
Domein Arnhem
Het Domein voor kunst en
cultuur te Arnhem hield
op 7 juni 2009 een veiling
van werken van cursisten
en docenten Beeldende
Kunst. Notaris Frans Prick
van Dirkzwager Notarissen
Nijmegen trad op als veilingmeester. Hij wist met humor
en verve in amper twee uur
tijd 100 kavels, waaronder
tekeningen, schilderijen,
grafiek, sieraden en keramiek
te veilen. We konden nauwelijks geloven dat we na

afloop van de veiling 1300
euro mee naar huis mochten
nemen! De cursisten en de
docenten waren zó enthousiast over de verkoop én
het goede doel, dat besloten
werd in 2010 wederom een
kunstveiling voor ons Lord
Buddha Home for Children
te organiseren. Bedankt lieve
cursisten, docenten en notaris
voor dit geweldige initiatief.
U weet niet half van hoeveel
onschatbare waarde u bent
voor onze kinderen!

Hoe werkt het?
Bij elke aankoop via de webwinkel YouBeDo.com kunt u
10% van het bedrag gratis doneren aan een goed doel.
U bent vrij om een goed doel te kiezen uit de lijst van
aangesloten goede doelen op de website van YouBeDo,
Stichting Kinderhulp Bodhgaya is een van die opties!
YouBeDo is niet duurder dan andere webwinkels. YouBeDo kan de korting van 10% geven dankzij betere
inkoopvoorwaarden van leveranciers en het bezuinigen op
reclamekosten.
Neem eens een kijkje op www.YouBeDo.com en steun
met uw aankoop Stichting Kinderhulp Bodhgaya!

Bijzondere giften

Ook in het eerste halfjaar 2009 werden we weer verblijd door
mensen die iets te vieren hadden en een gift voor het Lord Buddha Home for Children belangrijker vonden dan geschenken:
Ria en Piet Eykhout uit
Oosterhout (NBr.) vierden
beiden hun 60e verjaardag.
Ter gelegenheid daarvan
werden giften gevraagd
voor onze stichting. Maar
liefst 600 euro mochten we
ontvangen. Reuze bedankt
Ria en Piet!
Henk van der Honing van de
B.I.groep uit Zwolle hield
workshops. Het vacatiegeld
schonk hij aan onze stichting. We kregen 793 euro als
bijdrage voor de aanleg van
het sportveld op het terrein
van het Lord Buddha Home
for Children. De kinderen
bedanken u van harte!

De Vincentiusvereniging
te ‘s Hertogenbosch hield
haar jaarlijkse boekenbeurs,
waarvan de opbrengst
bestemd is voor goede
doelen. Stichting Kinderhulp
Bodhgaya mocht een cheque
in ontvangst komen nemen
van maar liefst 1000 euro,
waarvoor veel dank.
De Diaconie van de Gerefomeerde Kerk Kadoelen te
St. Jansklooster schonk ons
ter gelegenheid van Kerst
2008 het fraaie bedrag van
2186 euro. Wat een geweldig gebaar!

Jaarstukken
2008
Stichting kinderhulp
Bodhgaya heeft haar jaarverslag en jaarrekening
2008 uitgebracht.
In het jaarverslag is aandacht
besteed aan de doelstellingen
en missie van de stichting,
de context waarin de stichting opereert, het wel en wee
van de activiteiten in India
en Nederland, een evaluatie van die activiteiten,
marketing en communicatie,
fondsenwerving, de plannen voor 2009 en het risico
management.
In de jaarrekening wordt
verantwoording afgelegd
over de inkomsten en de
bestedingen daarvan. De
jaarrekening laat een positief
resultaat zien van 21.220
euro, een eigen vermogen
van 87.435 euro en een balanstotaal van 88.159 euro.
Een samenvatting vindt u
hieronder. De jaarrekening is
geheel belangeloos gecontroleerd door Ernst & Young,
Accountants LLP te Arnhem,
waarvoor heel veel dank! De
volledige jaarstukken zijn
te lezen en/of te downloaden via onze website www.
kinderhulpbodhgaya.helpt.
nl . U kunt de jaarstukken
ook bestellen tegen kostprijs:
20 euro voor een papieren
versie; 12,50 euro voor een
versie op cd-rom. Maak het
bedrag over op bankrekeningnummer18.16.59.573
t.n.v. Stichting Kinderhulp
Bodhgaya Nijmegen onder
vermelding van de gewenste
versie.

Balans per 31 december 2008 (in euro’s)
31 december 2008

31 december 2007

1.405,52

1.677,34

Liquide middelen

86.753,26

65.781,58

Totaal Activa

88.158,78

67.458,92

87.434,98

66.215,28

723,80

1.243,64

88.158,78

67.458,92

Activa
Debiteuren

Passiva
Stichtingsvermogen
Crediteuren
Totaal Passiva

Staat van Baten en Lasten 2008 (in euro’s)
2008

2007

2.044,06

1.677,34

Overige baten

42.398,05

22.992,52

Som der baten

44.442,11

24.669,86

Projectbestedingen

21.432,34

23.060,63

Organisatiekosten

1.790,07

3.023,82

Som der lasten

23.222,41

26.084,45

Resultaat

21.219,70

1.414,59

Baten
Rentebaten

Lasten

Overige kosten

Sponsoring
bedrijven en
organisaties
HHS Uitgeverij te Grave heeft ook dit
keer het opmaken, printen en verzenden
van de nieuwsbrief Bodhgaya Nieuws
voor eigen rekening genomen. Ook
verzorgde de uitgeverij geheel belangeloos opmaak, printen en verzending van
de extra Bodhgaya Nieuwsflits over het
verschuiven van ons lustrumfeest naar het
najaar van 2009.
Osage/Communicatie en Ontwerp te
Utrecht heeft geheel belangeloos een
prachtig ontwerp gemaakt voor onze te
vernieuwen website.
Ernst & Young, Accountants LLP te
Arnhem, controleerden Pro Deo onze jaarrekening 2008.
Otten en Gerrits, notarissen te Gemert
hebben ook in het afgelopen half jaar gratis notariële akten van periodieke schenkingen aan onze stichting opgemaakt.
Mr. Frans Prick, notaris van kantoor
Dirkzwager, Advocaten en Notarissen te
Nijmegen, trad geheel belangeloos op als
veilingmeester tijdens de kunstveiling van
Het Domein te Arnhem.
U ziet ook bedrijven en organisaties doen
mee en ondersteunen ons werk. Het bestuur van Stichting Kinderhulp Bodhgaya
is hen hiervoor bijzonder erkentelijk!

Nieuwsbrief per e-mail
In plaats van de papieren versie,
kunt u de nieuwsbrief ook als
pdf per e-mail ontvangen.
U kunt zich daarvoor aanmelden via:
info@hhsuitgeverij.nl

Colofon
Stichting Kinderhulp Bodhgaya geeft financiële steun aan kasteloze
kinderen in het district Bodhgaya 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, drs. Arnold van der Heijden, dr. Marjo van
Puijenbroek, drs. Jos Stakenborg, dipl.kfm Elisabeth Zedlitz-Fuchs.

Adviseurs
Prof.dr. Rajeshwar Mishra, Director Centre for the Development of
Human Initiatives, Jalpaiguri, West Bengalen, India.
Radj. Jhinkoe, directiesecretaris ASN bank en ambtelijk secretaris
ASN Foundation, ‘s Gravenhage.

Comité van Aanbeveling
Drs. Cathy van Beek, Raad van Bestuur Nederlandse Zorgautoriteit,
Nijmegen;
Dr. Julien Dony, gynaecoloog/consultant, Nijmegen;
Mgr. Huub Ernst, emeritusbisschop, 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: 024-6962930
E-mail: kinderhulpbodhgaya@helpt.nl
Website: www.kinderhulpbodhgaya.helpt.nl
Kamer van Koophandel Centraal Gelderland, dossiernummer 09.13.57.0
ANBI registratie nummer:09135709

Steun
Wilt u Stichting Kinderhulp Bodhgaya steunen? De stichting is erkend
als ANBI. 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 per e-mail.

