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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
Armoede, onrechtvaardigheid, ontwikkelingshulp.
Voor veel mensen staat dit ver van hun bed. Wat kunnen zij er aan doen? Maar gelukkig zijn er ook mensen
in Nederland die wel actief bijdragen aan een betere
wereld. Mensen, die beseffen dat de inzet van enkelen
wel degelijk een groot verschil kan maken. Eén van
die mensen bent u! Daarom weer een nieuwsbrief over
onze werkzaamheden. Werkzaamheden die we alleen
dank zij uw hulp weer hebben kunnen realiseren.
In Nederland hebben we weer hard gewerkt om ons
jaarverslag en onze jaarrekening gereed te krijgen. We
hebben een CBF-keurmerk aangevraagd dat na een
uitvoerige toetsing is toegekend. Ook hebben we een
Hoe meer resultaten we boeken, hoe meer geïnspireerd we
beleidsplan opgesteld waarin onze voornemens staan
raken. We zien dat we samen met u het verschil kunnen
voor de periode 2010-2014. In India
maken.
hebben we het startsein kunnen geven
Wij hopen dat de inhoud van deze nieuwsbrief
voor de bouw van een 6e kinderhuis en
u opnieuw weet te raken en dat het u inspide inrichting en opening van ons medisch
reert iemand uit uw omgeving enthousiast te
centrum. De bouw van de Community
maken om donateur te worden.
Hall is voltooid en na inrichting kunnen
Als u 3 nieuwe donateurs aanbrengt krijgt u
de kinderen hier tal van activiteiten ontvan ons een prachtige zeefdruk, getiteld ‘Meplooien. Als u dit leest zijn er inmiddels
dedogen’ cadeau. Wij hopen er veel te mogen
ook weer 7 nieuwe kinderen opgenomen
weggeven!
in het Lord Buddha Home. Kortom het
:LMZHQVHQXQRJHHQ¿MQH]RPHUWRHPHW
gaat goed met ons werk.
veel zon en af en toe een buitje regen.

Stichting Kinderhulp Bodhgaya

Berichten uit het
Lord Buddha
Home for Children
Onze kinderen
Hadden we tot voor kort nog 43 kinderen, als u deze nieuwsbrief in uw brievenbus ontvangt zijn voorlopig de laatste 7
kinderen in het Lord Buddha Home for Children geplaatst.
Natuurlijk is er ook een nieuwe moeder opgeleid voor de dagelijkse zorg van het nieuwe tiental. In de volgende nieuwsbrief laten we u kennismaken met de nieuwe kinderen en het
verhaal achter hun komst.

De schoolvorderingen
De kinderen hebben weer hun jaarlijkse schoolexamens
achter de rug. Het harde blokken op school en thuis werd
beloond. Alle kinderen, behalve natuurlijk onze peuters en
Pratima die zwak begaafd is, werden bevorderd naar een
volgende klas. U zult begrijpen hoe trots ze allemaal waren
op hun prestaties! Shankar, Ganesh en Sonu waren zelfs
eersten van hun klas, maar daar staat tegenover dat sommige
kinderen heel moeilijk leren en hun achterstand maar ternauwernood inhalen, ondanks de veelheid aan bijlessen die ze
krijgen.

De gezondheid van de kinderen
Ranji, die in november in het ziekenhuis van Ranchi werd
opgenomen met een hersenvliesontsteking is sinds eind maart
weer terug op het Lord Buddha Home for Children. Haar
herstel duurde langer dan voorzien, ze had spraakproblemen,
maar dank zij intensieve begeleiding is ook dit weer helemaal
goed gekomen.
Ondanks de wekelijkse medisch check-up waren het afgelopen half jaar weer veel kinderen ziek: Praveen, Shalini,
Surya, Pradeep en Dilkhush hadden koorts, Sonu had veel
last van eczeem, Bharti had voor de 2e maal in één jaar longontsteking, Reshma had een worm in haar maag, Jay had veel
last van jeuk en Ajay, Akhilesh en Baby liepen alle drie een
hoofdwond op in de speeltuin.

De gezondheid van de moeders
De afgelopen maanden werden we twee keer opgeschrikt
door alarmerende berichten over de gezondheid van de
moeders. Moeder Radhika Devi werd aangereden door een
auto en was hierdoor maanden uit de roulatie. De moeder, die
was aangetrokken voor het 5e kinderhuis werd ingezet om
de kinderen van moeder Radhika op te vangen. Dit betekende wel dat de opname van nieuwe kinderen voor het 5e
huis noodgedwongen moest worden uitgesteld. Gelukkig is

moeder Radhika nu weer hersteld van haar verwondingen en
sinds 1 juni 2010 heeft ze de zorg van haar kinderen weer op
zich kunnen nemen.
Moeder Manju, de moeder van het 3e kinderhuis heeft al
geruime tijd last van hartklachten. Het laatste half jaar is haar
toestand zodanig verslechterd dat alleen een open hartoperatie nog uitkomst kan bieden. Daar hangt wel een, voor
Indiase begrippen, fors (onvoorzien) prijskaartje aan van
enkele duizenden euro’s. Er worden pogingen ondernomen
om een deel van de kosten via het Gouvernement vergoed te
krijgen, de rest zullen we als stichting uit eigen schaarse middelen bijdragen. Zodra er meer duidelijk is zal de hartoperatie
plaats vinden. Leeft u mee met moeder Manju en wilt u ook
bijdragen aan de kosten van deze operatie en haar herstel?
Dat kan via ons rekeningnummer 18.16.59.573 onder vermelding ‘hartoperatie moeder Manju’.

Community Hall
De bouw van de Community Hall is recent afgerond. Met
man en macht wordt nu gewerkt aan de inrichting van dit
multifunctionele centrum. Er komt een theaterruimte met
podium, een geluidsinstallatie en muziekinstrumenten, waar
de kinderen dans, muziek en toneellessen krijgen en ook
uitvoeringen kunnen geven voor de lokale bevolking. Er is
ruimte voor andere creatieve uitingen van de kinderen, zoals
tekenen, kleien, schilderen etc. Ook kinderen uit de directe

omgeving van het Lord Buddha Home for Children worden
uitgenodigd deel te nemen aan al deze activiteiten.
Het centrum wordt ook gebruikt voor de huiswerkklassen
en de bijlessen van onze kinderen en er komt een TV-hoek
met dvd installatie, een bibliotheek met boeken in Engels en
Hindi en een voorleeshoek voor de kleintjes. Al met al weer
een stapje verder in de ontwikkeling van onze kids.

Start medisch centrum
Momenteel vindt de selectie plaats van het aan te trekken
personeel voor het medisch centrum op het terrein van het
kinderhuiscomplex. Er komen een huisarts, een verpleegkundige, een tandarts en een apotheker werken. In overleg
met hen worden de diverse ruimten van het medisch centrum
ingericht. Het is de bedoeling het centrum in augustus operationeel te doen zijn. De opening van het medisch centrum
is een heel belangrijke stap voorwaarts, niet alleen in de zorg
voor onze eigen kinderen en hun moeders, maar ook in de
medische zorg voor de lokale bevolking woonachtig in de
gehuchten rondom het Lord Buddha Home for Children.
Deze mensen zijn tot nog toe van elke medische voorziening
uitgesloten met alle gevolgen van dien. Naast medische zorg
krijgen ze ook voorlichting op het gebied van voeding, hygiene en HIV/aids. De hulp aan de dorpelingen kan gerealiseerd
ZRUGHQGDQN]LM¿QDQFLsOHELMGUDJHQYDQHHQJURRWDDQWDO
fondsen in Nederland! De kracht van het medisch programma

is dat we op verschillende fronten werkzaam zijn: er wordt
training gegeven aan vrijwilligers in de dorpen en zorg via de
medische staf van het Lord Buddha Home. Het duurzame van
de aanpak is dat het draait om structurele preventie. Op deze
manier voorkomen we ziekte en sterfgevallen, nu en op de
langere termijn. Als mensen gezond zijn, zijn ze beter in staat
voor hun kinderen te zorgen, onderwijs te volgen, een vak te
leren en te gaan werken. Zo snijdt het mes aan twee kanten.

Bouw 6e kinderhuis
In augustus zal een begin gemaakt worden met de bouw en
LQULFKWLQJYDQHHQHNLQGHUKXLV'H¿QDQFLHULQJKLHUYDQNDQ
worden bekostigd dank zij bijdragen van een aantal vermogensfondsen. Dit betekent dat we over een klein jaar weer
tien nieuwe kinderen kunnen plaatsen. Plannen voor de bouw
van de laatste 4 kinderhuizen zijn uitgewerkt, door ons besproken en goedgekeurd. Ondanks dat de nood om kinderen
in het Lord Buddha Home for Children te kunnen plaatsen
zeer hoog is, zal de realisering hiervan nog wel even op zich
laten wachten. We zullen eerst de benodigde fondsen moeten
werven voor zowel de bouw, de inrichting als de lopende exploitatiekosten voor het runnen van nog eens 4 kinderhuizen.
Wellicht dat u mee wil denken of dat u zich op een of andere
wijze wilt inzetten om deze fondsen te verkrijgen. Daarmee
kunt u verandering brengen in het leven van 40 weeskinderen!

Subsidies en Fondsen
Stichting Weeshuis Nijkerk
heeft 10.000 euro
gedoneerd voor
de bouw van het
6e kinderhuis.

Stichting Weeshuis der Doopsgezinden te Haarlem
schonk ook 10.000 euro. Ook dit bedrag is bestemd
voor de bouw van het 6e kinderhuis.

Leden van de 1% Club
zamelden 445 euro in
bestemd voor praktijken theorielessen voor
de kinderen over de
aanleg en het beheren
van de moestuintjes
op het terrein van het
kinderhuiscomplex.

Van Stichting Sint Maarten Charitas te Arnhem
ontvingen we ook in
2010 weer 2.500 euro.

Stichting Madurodam
Steunfonds te Den Haag
liet zich ook niet onbetuigd. We kregen 3000
euro bestemd voor het
6e kinderhuis.
Stichting Vraag en
Aanbod te Wijchen is
toegevoegd aan onze
lijst van sponsoren.
Een heel mooi bedrag
van 1000 euro mochten
we ontvangen, te
bestemmen voor
schoolkosten voor
onze kinderen.

Stichting
Tien Procent te Rotterdam draagt ons werk
een warm hart toe. We
kregen 1000 euro bestemd voor de zorg voor
onze kinderen.
Stichting de Kootje
Fundatiën te Utrecht
schonk 1035 euro,
bedoeld voor de
aanschaf van
wasmachines in de
kinderhuizen van het
Lord Buddha Home for
Children.

Stichting Jade Tara
uit Utrecht verraste
ons wederom met een
schenking van 200 euro
voor de dagelijkse zorg
voor onze kinderen.

Nieuwe
vrijwilligster

Mijn naam is Naomi Jansen en ik werd
27 jaar geleden geboren in Fort Portal,
Oeganda, waar mijn vader werkzaam was
als tropenarts. Na 12 jaar in verschillende
Afrikaanse landen gewoond te hebben, ben ik als o.a. Au
3DLUJDDQZHUNHQLQGH9HUHQLJGH6WDWHQ$XVWUDOLsHQ
'HQHPDUNHQ,QKDDOGHLNPLMQ7(62/FHUWL¿FDDW
en werkte ik enige tijd als lerares Engels in Tanzania en
7VMHFKLs2SKHWPRPHQWZRRQLNLQ6LWWDUG9RULJMDDUJDI
ik mijn tweede gedichtenbundel ‘Lang was de nacht’ uit
en momenteel werk ik hard aan mijn eerste roman.
Opgroeien in Afrika en het reizen/werken in andere
landen hebben mij bewust gemaakt van de problemen in
de wereld om mij heen en hebben me geleerd dat je als
individu wel degelijk een verschil kan maken . Het werk
als schrijfster en het bestaan van de 1% Club, een online
marktplaats die ontwikkelingsprojecten koppelt aan mensen, geld en kennis,
maken het voor mij
mogelijk vanuit
huis een kleine bijdrage te leveren aan
een betere wereld.
Vanuit deze online
marktplaats help ik
Stichting Kinderhulp Bodhgaya met
het vertalen in het
Engels van teksten
op de website, het
jaarverslag en andere nieuwsuitingen
van de stichting.
Het werk dat deze
stichting doet raakt
me!

ACTIES

Statiegeldactie bij
Albert Heijn Malden
Van eind december 2009 tot half februari 2010 heeft
Albert Heijn Malden haar emballage automaten ter
beschikking gesteld voor ondersteuning van Stichting
Kinderhulp Bodhgaya. Op 24 februari 2010 werden
de statiegeldbonnen geteld en mochten we 415 euro
in ontvangst nemen. We zijn de klanten van Albert
Heijn ontzettend dankbaar voor alle emballagebonnen
die ze hebben gedoneerd. Natuurlijk gaat onze dank
ook uit naar Ger van der Laan, manager van Albert
Heijn Malden voor dezefantastische actie voor onze
kinderen!

Veiling werk van cursisten van
het Kunstbedrijf te Arnhem
Het kunstbedrijf te Arnhem hield vorig jaar een veiling van
werken van cursisten en docenten Beeldende Kunst. Men
was zo enthousiast over de verkoop en het goede doel dat

besloten werd op 5 juni 2010 wederom een dergelijke veiling
te organiseren voor ons Lord Buddha Home for Children.
Met veel humor en verve trad - onze- notaris Frans Prick van
Dirkzwager Notarissen te Nijmegen op als veilingmeester en
speels wist hij bieders te verleiden telkens een hoger bod te
doen voor veilingstukken waar zij in geïnteresseerd waren.
In twee uur tijd kwamen iets meer dan tachtig kavels onder
GHKDPHUZDDURQGHUWHNHQLQJHQVFKLOGHULMHQJUD¿VFKZHUN
sieraden en keramiek. Er waren veel uiterst kunstzinnige
juweeltjes bij en het verbaast dan ook niet dat de veiling een
bedrag van 528,50 euro opbracht, ondanks het feit dat er door
het prachtige weer aanzienlijk minder bieders waren en er
bovendien buiten geen reclame mocht worden gemaakt voor
de veiling. Dank zij de inzet van de cursisten en docenten
alsook van de notaris kon dit mooie resultaat worden bereikt
en wij verheugen ons alweer op de veiling van volgend jaar!
De kopers gingen met blijde gezichten en de kunst onder de
arm naar huis en realiseren zich nauwelijks hoezeer zij hebben bijgedragen aan het geluk van de kinderen in het Lord
Buddha Home for Children in Bodhgaya.
Allen die hebben meegewerkt aan het welslagen van de veiling: heel hartelijk dank!

Fancy Fair basisschool ‘De Aquamarijn’ te ’s Hertogenbosch
Op 18 juni hield basisschool
‘De Aquamarijn’ in ’s Hertogenbosch een fancy fair
waarbij de hele opbrengst
bestemd was voor Stichting
Kinderhulp Bodhgaya. Het
werd een geweldige actie.
Leraren, ouders en een
bestuurslid van de stichting
hadden de kinderen van te

voren enthousiast gemaakt
en dat was te merken ook.
Alle activiteiten waren door
de kinderen zelf voorbereid.
Van pannenkoeken bakken
tot nagels lakken, doel schieten, verkoop van allerlei
spullen zoals boeken, cd’s,
speelgoed en zelfgemaakte
sieraden. Daarnaast kon men

genieten van massage, waarzeggen en muziekoptreden.
Hoogtepunt: leraren aan de
schandpaal bekogelen met
natte sponsen.
Er waren honderden kinderen, ouders, grootouders,
samen met hun familie en
NHQQLVVHQ=LMKHEEHQÀLQN
in de buidel getast. De op-

brengst was dan ook groot,
QLHWDOOHHQLQ¿QDQFLHHO
opzicht (2390 euro!), maar
zeker ook educatief. Heel
hartelijk dank aan eenieder
die de fancy fair tot zo’n
groot succes maakte!
Linkerpagina: een fotoimpressie van de fancy fair.

&%)FHUWL¿FDDWYRRUNOHLQH
goede doelen
Stichting Kinderhulp Bodhgaya is sinds 1
MXQLLQKHWEH]LWYDQHHQ&HUWL¿FDDWYRRU
kleine goede doelen van het Centraal Bureau
Fondsenwerving.
$OVHHQRUJDQLVDWLH JRHGGRHO HHQ&HUWL¿FDDW
voor kleine goede doelen van het Centraal
Bureau Fondsenwering heeft, kunt u er op
vertrouwen dat deze organisatie een strenge
beoordeling heeft doorstaan. Een belangrijk
criterium is bijvoorbeeld dat van de geworven fondsen niet meer dan
25% procent aan kosten wordt besteed. Verder dient het bestuur uit
RQDIKDQNHOLMNHSHUVRQHQWHEHVWDDQ9RRUHHQKHOGHULQ]LFKWLQGH¿QDQFLsOHJHJHYHQVPRHWHONHRUJDQLVDWLHYROJHQVGH]HOIGHUHJHOV¿QDQFLHHO
verslag doen. Het CBF toetst de basisactiviteiten van een bestuur, zoals
KHWMDDUYHUVODJHQGHMDDUUHNHQLQJ+HW&%)&HUWL¿FDDWLVVSHFL¿HN
bedoeld voor kleine goede doelen die drie jaar of langer actief zijn.
Grotere organisaties kunnen in aanmerking komen voor het CBF-keur.
$OJHPHQHHQ¿QDQFLsOHLQIRUPDWLHYDQGHJRHGHGRHOHQRUJDQLVDWLHVLVWH
vinden op de website van het Centraal Bureau Fondsenwering.

Bijzondere giften
Het bestuur van Stichting
Kinderhulp Bodhgaya
werd ook het afgelopen
half jaar weer aangenaam
verrast met giften van
mensen die iets te vieren
hadden en een gift aan
het Lord Buddha Home
for Children belangrijker
vonden dan geschenken:
Mevrouw Tol uit Nijmegen
vierde onlangs haar 70e verjaardag en ter gelegenheid
daarvan ontvingen we maar
liefst 210 euro. Reuze veel
dank mevrouw Tol en nog
van harte gefeliciteerd met
uw verjaardag!
De heer en mevrouw van
Leeuwen uit Amstelveen
verblijdden ons me het
fraaie bedrag van 400 euro
in verband met een 25 jarig
jubileum. Onze gelukwensen

voor u beiden en van harte
bedankt!
De zusters Dominicanessen
van Neerbosch te Nijmegen
schonken ons een geweldig
bedrag van 2000 euro. Dank
u wel voor dit fraaie gebaar.
De zusters Dominicanessen van de H. Catharina te
Voorschoten sprongen ook in
de bres voor onze kinderen
in Bodhgaya. We mochten

250 euro ontvangen. Dank u
wel daarvoor.
Peter Janssen uit Utrecht
verraste ons met een bijdrage
van 1200 euro! Dank je wel
Peter voor dit fantastische
gebaar. Peter heeft ook laten
weten zich in de loop van
dit jaar beschikbaar te willen
stellen voor vrijwilligerswerk voor onze stichting.
Geweldig Peter, we horen
graag van je.
Elisa en Rosanna Bertro en
6R¿H9HUKRHYHQXLW2XG-

heusden hebben in januari
Driekoningen gezongen. In
plaats van lekkernijen vroegen ze geld voor de kinderen
zonder vader en moeder in
het Lord Buddha Home for
Children. Maar liefst 35 euro
hebben Elisa, Rosanna en
6R¿HKLHUPHHRSJHKDDOG:H
vinden het echt fantastisch
dat jullie dit hebben gedaan!
FIER Automotive, een adviesbedrijf voor de automotive industrie te Helmond
verstuurde vorig jaar haar
kerstwensen digitaal. Het
bedrag van 1500 euro dat
daarmee werd uitgespaard
werd geschonken aan een
project in een van de landen
waar dit bedrijf werkzaam is.
Stichting Kinderhulp Bodhgaya werd de gelukkige!
Dank u wel daarvoor! Met
dit fraaie bedrag heeft u licht
gebracht in het leven van
onze kinderen in Bodhgaya.

Jaarstukken
2009
Stichting Kinderhulp Bodhgaya heeft haar jaarverslag
en jaarrekening 2009 uitgebracht.
In het jaarverslag is aandacht
besteed aan de missie en
doelstellingen van de stichting, de behaalde resultaten
in het afgelopen jaar, de
marketing, communicatie en
PR en de plannen voor het te
voeren beleid in 2010. In de
jaarrekening wordt verantwoording afgelegd over de
besteding van de gelden in
'H¿QDQFLsOHYHUVODJlegging vindt u hier verkort
weergegeven. De jaarrekening is geheel belangeloos
gecontroleerd door VWG
Nijhof, accountants en belastingadviseurs te Nijmegen,
waarvoor reuze veel dank.
Het volledige jaarverslag is
te lezen/te downloaden via
onze website www.kinderhulpbodhgaya.helpt.nl
Wilt u het papieren jaarverslag of een versie op cdrom thuis ontvangen tegen
kostprijs? Dat kan. Mail uw
verzoek naar kinderhulpbodhgaya@helpt.nl

Balans per 31 december 2009 (in euro’s)
31 december 2009

31 december 2008

1.122,03

1.405,52

Liquide middelen

98.710,06

86.753,26

Totaal Activa

99.832,09

88.158,78

Stichtingsvermogen

97.948,30

87.434.98

Overlopende passiva

1.883,79

723,80

99.832,09

88.158,78

Activa
Debiteuren

Passiva

Totaal Passiva

Staat van Baten en Lasten 2009 (in euro’s)
2009

2008

2.672,03

2.044,05

Overige baten

67.021,90

42.398,05

Som der baten

69.693,93

44.442,10

Projectbestedingen

-54.742,89

-21.432,34

Organisatiekosten

-4.100,20

-1.790,07

Baten
Rentebaten

Lasten

Overige kosten
Som der lasten
Resultaat

-337,52
-59.180,61

-23.222,41

10.513,32

21.219,69

Sponsoring
bedrijven en
instellingen
HHS Uitgeverij te Grave heeft ook het
opmaken, printen en verzenden van deze
13e nieuwsbrief ‘Bodhgaya Nieuws’ voor
eigen rekening genomen.
Rede Consultancy te Ede heeft wederom
voor vijf jaar de kosten voor het hosten
van onze website voor eigen rekening
genomen.
Notaris Prick van notariskantoor Dirkzwager te Nijmegen, trad belangeloos op
als veilingmeester tijdens de veiling bij
Kunstbedrijf Arnhem.
Ook verzorgt notaris Prick geheel belangeloos de legalisatie van handtekeningen
in het kader van akten van periodieke
schenking aan onze stichting.
Uitgeverij Compact te Nijmegen bood
gratis advertentieruimte aan over het werk
van onze stichting in het blad ‘Tour Special 2010’.
VWG Nijhoff, accountants en belastingadviseurs te Nijmegen heeft pro Deo de
jaarrekening 2009
van onze stichting gecontroleerd.

Colofon
Stichting Kinderhulp Bodhgaya geeft financiële steun aan kasteloze
kinderen en de lokale bevolking in en rondom 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’ (op
verzoek digitaal).

Samenstelling bestuur
Prof. mr. Peter Tak, voorzitter
Mr. Ine le Blanc, secretaris
Drs. Ard Velthoven, penningmeester
Leden: mr. Misha Breur, drs. Arnold van der Heijden, drs. Jos Stakenborg,
dipl.kfm Elisabeth Zedlitz-Fuchs.

Adviseurs
Prof. dr. Rajeshwar Mishra, Director Centre for the Development of Human
Initiative, Jalpaiguri, West Bengalen, India.
Radj. Jhinkoe, directiesecretaris ASN Bank Den Haag en ambtelijk
secretaris ASN Foundation Den Haag.

Comité van Aanbeveling
Drs. Cathy van Beek, Raad van Bestuur Nederlandse Zorgautoriteit,
Nijmegen;
Dr. Juliën Dony, gynaecoloog/consultant, Nijmegen;
Mgr. Huub Ernst, emeritus bisschop, 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, directievoorzitter TNT post en lid Raad van Bestuur
moederbedrijf TNT, Naarden;
Dr. Ad Lansink, oud-lid Tweede Kamer der Staten Generaal, Nijmegen.
Dr. Kees Zijlstra, oud-lid Eerste Kamer der Staten Generaal en oud-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: 09.13.570
ANBI-registratie: dossiernummer: 81.26.04.647
CBF-Certificaat voor kleine goede doelen: registratienummer 302272-10

Steunen?
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 te Mook. Stichting Kinderhulp Bodhgaya
beschikt ook over een brochure. Deze is, evenals een aanmeldingskaart om
vriend en donateur te worden aan te vragen bij het secretariaat of via het
e-mailadres.

