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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

In Memoriam

Ons Bodhgaya Nieuws verschijnt twee maal per jaar.
Het is gratis en wordt per e-mail of per post toegestuurd aan al diegenen in binnen- en buitenland die
een band hebben met het werk van onze stichting en
het Lord Buddha Home for Children. Zo proberen
we u op de hoogte te houden van het reilen en zeilen
in het Lord Buddha Home for Children, van onze
werkzaamheden en van alle feestelijke of droeve gebeurtenissen daar en hier. Dank zij de hulp van onze
trouwe donateurs en sympathisanten van de stichting
komen we verder, telkens met kleine stapjes, maar
toch … Wij willen u als bestuur daarvoor van harte
bedanken.
Er is weer hoop onder de kinderen in het Lord Buddha Home, ze staan er niet langer helemaal alleen
voor en uw steun kunnen ze goed gebruiken. Voorlopig is er dan ook voor ons nog heel veel werk te
verrichten. Graag willen we u de gelegenheid bieden
via een kerstgebaar extra giften over te maken voor
uw en onze kinderen. Verderop in deze nieuwsbrief
geven we u enkele suggesties. Wij zorgen dat uw
gift voor 100% aan de kinderen in het Lord Buddha
Home for Children ten goede komt.
Graag wensen wij u en al degenen die u dierbaar zijn
een Zalig Kerstfeest toe. En daarna weer een goede
jaarwisseling met de beste wensen voor 2011!

Bestuurslid Arnold
van der Heijden is eind
augustus in zijn woonplaats Malden overleden.
Arnold was al geruime
tijd ziek. Arnold behoorde tot de bestuurders van het eerste uur
van de stichting en
heeft zich, ondanks zijn
ziekte, tot het laatst toe
ingezet voor een betere
toekomst voor onze kinderen in het Lord Buddha Home for Children. Arnold heeft
tijdens zijn bestuurslidmaatschap twee maal een bezoek
gebracht aan het project en kwam daarvan steeds voldaan
terug. Niet alleen wij als bestuur, maar ook de kinderen,
hun moeders en de stafleden van het Lord Buddha Home
for Children zullen Arnold missen. Naar aanleiding van
zijn overlijden lieten zij weten: “Mr. Arnold was so much
kind hearted and devoted for the welfare of poor community specially orphan children. He will always be remembered at the Lord Buddha Home for his kind and generous
heart and will be there in our thoughts and prayers.”
Moge Arnold rusten in vrede.

Stichting Kinderhulp Bodhgaya

Berichten uit het
Lord Buddha
Home for Children
De kinderen
Allereerst stellen vijf nieuwe
kinderen zich aan u voor:
“Ik heet Shanti Kumari en ik
ben 7 jaar. Samen met mijn
broertje Sunil woon ik sinds
kort in het Lord Buddha
Home for Children. Mijn vader was iedere dag dronken
en stierf aan maagkanker.
Mijn moeder had geen geld
om voor ons te zorgen, ze
kreeg een zenuwinzinking en
pleegde zelfmoord.”

Shanti Kumari

“Mijn naam is Sunil Kumar
en ik ben 5 jaar. Mijn zusje
heeft al verteld waarom wij
in het Lord Buddha Home for
Children wonen. Nu krijgen
we weer iedere dag te eten en
mogen ook naar school.”
“Ik ben Roshan Kumar en ik
ben 6 jaar. Mijn vader is al 5
jaar dood, hij werd gebeten
door een slang.
Mijn moeder is geestelijk en
lichamelijk zwaar gehandicapt en kan niet voor ons zorgen. Ik was dag en nacht op
straat op zoek naar eten tot
ik in het Lord Buddha Home
for Children mocht komen en
daar ook broertjes en zusjes
kreeg. Ik voel me hier erg op
mijn gemak en ik ben dol op
voetballen.”
“Ik heet Vilash Kumar en
ik ben 6 jaar. Mijn vader
overleed 2 jaar geleden aan
TBC en Aids. Mijn moeder
viel eenzelfde lot ten deel.
Niemand wilde voor mij

Sunil Kumar

zorgen; soms kreeg ik wel een
bakje rijst op straat. Wat ben
ik blij nu ik in het Lord Buddha Home for Children mag
wonen en daar een nieuwe
lieve moeder heb gevonden
en iedere dag te eten krijg.”
“Mijn naam is Vivek Kumar en ik ben al 4 jaar. In
juni 2010 zijn mijn ouders
omgekomen bij een verkeersongeluk. Eerst ging ik bij een
tante wonen, ze had geen geld
om voor mij te zorgen en eten
kreeg ik niet. Hier in het Lord
Buddha Home for Children
krijg ik nu extra melk en fruit
omdat ze vinden dat ik veel te
mager ben. Ik ga nu ook naar
school in zo’n prachtig uniform en ik leer heel hard, want
later wil ik dokter worden.”

Vilash Kumar

Ziekte en zeer
Behalve wat lichte verkoudheden waren er het afgelopen
jaar geen kinderen ziek. Vivek
Vivek Kumar
liep wel een hoofdwond op in de speeltuin, maar die is gelukkig weer genezen.
De gezondheidstoestand van moeder Manju, die een open
hartoperatie in Delhi moet ondergaan, is zwak. Om haar operatie deels te kunnen bekostigen heeft ze om financiële steun
gevraagd bij het Gouvernement. Ze wacht nog altijd op bericht. Naar aanleiding van een oproep in onze zomernieuwsbrief mochten we 760 euro ontvangen voor de extra kosten,
die een hartoperatie van moeder Manju voor haar met zich
brengt. Reuze bedankt voor deze ondersteuning! Gulle gaven
voor de operatie van moeder Manju zijn nog steeds welkom
op bankrekeningnummer 18.16.59.573 van onze stichting!

Schoolvorderingen
Shobha, Usha, Ajay, Chotu, Carun, Sima en Akhilesh hebben
de kleuterschool verlaten en gaan nu naar de 1e klas van het
basisonderwijs. De overgangsexamens van de kinderen die
de basisschool bezoeken zijn in april 2011.
Alle kinderen krijgen elke dag twee uur huiswerkbegeleiding
op de campus. Ook krijgen alle kinderen dagelijks 1 uur
computerles.

De moestuin

Roshan Kumar

Het verzorgen van de moestuin blijft een grote trekpleister!
De kinderen hebben onlangs weer geoogst en laten weten dat
ze nu spinazie, koriander, kool, knoflook, pompoen en courgette hebben aangeplant. Vol verwachting wordt uitgekeken
naar de nieuwe opbrengst.

Boven-rechts:
Het Diwali feest

6e kinderhuis in de steigers.

Bouw en infrastructuur
Het 6e kinderhuis staat in de steigers en het metselwerk is al
tot raamhoogte gevorderd. Medio 2011 hoopt men met de
bouw gereed te zijn. De procedure voor opname van weer 10
nieuwe kinderen en een zorgmoeder voor dit huis is nu al van
start gegaan, want dat vraagt helaas veel tijd. Op het terrein
zijn weer een aantal verharde paden aangelegd en langs de
paden zijn bomen en struiken aangeplant.

Festiviteiten
Er viel weer heel wat te vieren in het Lord Buddha Home
for Children. Allereerst natuurlijk Independence day op 15
augustus 2010. Voor alle kinderen werden wedstrijden georganiseerd en alle kinderen, ook de verliezers, kregen leuke
prijzen. De winnaar mocht daarnaast de ‘Onafhankelijkheidsvlag’ in top hijsen.
Ook het Rakshbandan festival gooide hoge ogen bij de
kinderen. Dit is een Hindu-feest dat de band tussen broers en
zusjes symboliseert en waarbij de meisjes een ‘rakhi’, een
heilige draad, om de pols van de jongens binden.
Op 5 november stond het Lord Buddha Home for Children
in het teken van Diwali of het feest van de duizend lichtjes. Het feest is gewijd aan Lakshmi, de godin van het licht,
voorspoed en geluk. Alle daarbij behorende rituelen werden
gevolgd en de kinderen hebben van het feest genoten!

Medisch centrum
Op 8 september werd het medisch centrum op de campus
officieel geopend door Sri Dwariko Sundarani, de laatste nog
in leven zijnde student van Mahatma Ghandi. Hij is een van
de oprichters van de Samanvay Ashram in Bodhgaya van
waaruit de idealen van Ghandi en Vinoba Bhave nog steeds
worden uitgedragen. Gasten die in de Ashram verbleven
waren onder meer Nehru, Martin Luther King en de Dalai
Lama. Dwariko Sundarani organiseert jaarlijks in oktober/
november al meer dan 20 jaar gratis oogkampen in Bodhgaya
voor duizenden arme Indiërs.
Sri Dwariko Sundarani onderstreepte het belang van ons medisch centrum voor zoals hij dat noemde: “uplifting the most

Medisch centrum en
opening op 8 september.
vulnerable, deprived
and downtrodden
in the communities
of Bihar.” Uiteraard heeft de opening van het medisch centrum ook de pers
gehaald!
Met de aanstelling van dr. Rameshwar Prasad als arts en mr.
Shyamnandan Kumar als apotheker is een begin gemaakt
met de behandeling van patiënten. In de eerste tien dagen na
opening van het medisch centrum werden al 564 patiënten
behandeld voor een veelheid aan meer of minder ernstige
aandoeningen. De aanstelling van een verpleegkundige en
een tandarts zal spoedig volgen.

De leer/werkplaats
Met Impulsis/Edukans hebben we een samenwerkingscontract afgesloten voor de realisering van een vakopleidingsprogramma voor kasteloze jongeren van 14 tot 18 jaar. We
starten eerst een marktonderzoek naar welke beroepen een
maximale kans geven op een baan, op basis van de uitkomsten daarvan worden curricula ontwikkeld voor verschillende
opleidingen. De vakopleidingen zijn niet alleen bedoeld om
de kinderen van het Lord Buddha Home te scholen voor een
beroep, ook werkeloze kasteloze jongeren en vooral vrouwen
en gehandicapten uit de dorpen gelegen rondom het Lord
Buddha Home for Children zijn welkom de vakopleidingen
te volgen.
Wilt u wellicht de leer/werkplaats ook ondersteunen met een
extra gift? Dat kan! Uw gift is welkom op bankrekeningnummer 18.16.59.573 ten name van Stichting Kinderhulp Bodhgaya te Nijmegen, onder vermelding van ‘leer/werkplaats’.

Bijzondere giften
Het bestuur van Stichting Kinderhulp Bodhgaya werd ook het afgelopen 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:

Ook van vriendenclub
‘de Lions’ waarvan Arnold deel
uitmaakte ontvingen we bij diens
overlijden een fraai bedrag van
80 euro. Heel veel dank voor
deze bijdrage!
Bolsenbroek Van den Boogaard &
Partners te Heumen openden op 10
september een nieuw pand. In plaats van
geschenken vroeg men bijdragen voor
een tweetal goede doelen, waaronder
Stichting Kinderhulp Bodhgaya. We
mochten 500 euro in ontvangst nemen.
Een echte opsteker!

De heer Chris Zedlitz uit
Milsbeek verraste ons met
een fraai bedrag van 250 euro
ter gelegenheid van zijn 67e
verjaardag. Veel dank en nog
van harte gefeliciteerd.

De Rëunieclub van de Sociale Academie
Eindhoven waarvan ons bestuurslid Arnold
van der Heijden lid was, schonk bij diens
overlijden 150 euro voor Stichting Kinderhulp
Bodhgaya. Dank u wel voor dit bijzondere
gebaar.
Als bestuur zijn we weer enorm blij met
deze giften. Geeft u wellicht ook een feest,
heeft u iets te vieren of heeft u een ideetje
voor een gift? Denk dan aan onze stichting.
U steunt ons werk met zo’n gebaar en geeft
tegelijkertijd extra bekendheid aan het Lord
Buddha Home for Children. Wij komen met
presentatiemateriaal naar u toe om te vertellen
over het boeiende werk voor het Lord Buddha
Home for Children.

Acties
Op zaterdag 29 september
organiseerde 2Charity, een stichting
die goede doelen ondersteunt
middels het organiseren van
sponsorevenementen, een
wandeltocht van 20 km in en rond
Amersfoort onder het motto ‘Steek
je licht op voor het goede doel’. Het
evenement vond ‘s avonds plaats
langs een mooi uitgezette route
door de bossen van Amersfoort.
Elke deelnemer kreeg verlichting
mee waarmee de wandeltocht een bijzonder karakter
kreeg. Leontine le Blanc en Gertine Hofmeijer, beiden
uit Utrecht, besloten als Team Tine mee te doen
aan de wandeltocht en lieten zich sponsoren voor
Stichting Kinderhulp Bodhgaya. Ondanks het slechte
weer met blubberige paden in de bossen, hebben
zij de eindstreep gehaald. Hun inzet leverde het
prachtige bedrag van 750 euro op aan sponsorgeld!
Reuze bedankt Leontine en Gertine! Volgend jaar op
8 oktober vindt weer zo’n wandelevenement plaats!
Wilt u als lezer van de nieuwsbrief volgend jaar
ook voor ons wandelen? Laat het ons weten via ons
e-mailadres en we nemen contact met u op!

Nieuwe website
Stichting Kinderhulp Bodhgaya heeft
haar website vernieuwd. Neem eens een
kijkje op de Nederlandse of Engelstalige
versie. Met eigen ogen kunt u op de
website een filmpje bekijken over het
Lord Buddha Home for Children en
genieten van een dagje uit het leven van
de kinderen. Doen dus!
www.kinderhulpbodhgaya.helpt.nl

Facebook

Stichting Kinderhulp Bodhgaya
heeft nu ook een pagina op
Facebook. Facebook is een
wereldwijde sociale netwerk
site, die nu ook in Nederland
razendsnel groeit. Via Facebook
kunt u nu ook snel op de hoogte
blijven van nieuws van onze
stichting en kunt u ook een
bericht achterlaten. Kijk op
www.facebook,com en zoek op
Stichting Kinderhulp Bodhgaya.
Stel de Facebookpagina ook voor
aan uw ‘vrienden’ op Facebook!

Nieuwe vrijwilligster
Mijn naam is Ans Beuming, 61
jaar, gehuwd met Piet en wij
wonen in het kleine dorpje Middelaar. Vanaf 1 maart 2010 ben

ik vervroegd met FPU gegaan,
na 38 jaar gewerkt te hebben bij
de faculteit gezondheidszorg van
de Hogeschool van Arnhem en
Nijmegen en haar rechtsvoorgangers. Mijn hobby’s zijn wandelen luiervakanties, weekendjes
weg, fietsen, organiseren van
activiteiten, theaterbezoek en
shoppen. Daarnaast vind ik het
leuk om voor verenigingen iets te
betekenen: bij de Ondernemers
Vereniging Mook ben ik al ruim
20 jaar ambtelijk secretaris en in
de carnavalstijd help ik bij de activiteiten van de carnavalsvereniging in ons dorp. Eerder was ik
vrijwilligster bij de leiding van
Scounting Don Bosco, lid van
het R.K. Kerkbestuur in Mook
en secretaris van Harmonie Erica
Mook, welke activiteiten, tot

mijn spijt, stopten na de vastgestelde zittingstermijnen.
Momenteel doe ik vrijwilligerswerk bij de Stichting Dichterbij Gennep e.o., locatie Xieje
(lunchcafé/winkel/atelier) waar
mensen werken met een verstandelijke handicap. Daarnaast pas
ik op 3 kleine kinderen bij een
gezin in Groesbeek.
Via contacten uit het werkverleden ben ik recent gevraagd het
secretariaat van Stichting kinderhulp Bodhgaya te komen ondersteunen. Daar hoefde ik niet lang
over na te denken! Ik vind het
een verrijking van mijn leven iets
te kunnen betekenen voor deze
verwaarloosde en ontheemde
kinderen in het straatarmste deel
van India.

Subsidies en Fondsen
Stichting Jade Tara uit Utrecht verraste ons
voor de 3e maal dit jaar met een gift van
200 euro.
Van Impulsis/Edukans hebben we voor
2011 een subsidie ontvangen van 15.000
euro bestemd voor de leer/werkplaats.
De vervolgsubsidies voor de jaren daarna
dienen nog te worden vastgesteld, mede
aan de hand van de resultaten van het 1e
jaar.
De Bemmel Haalderen Stichting te
Zeist schonk ons een bedrag van 5.165
euro bedoeld voor de inrichting van een
bibliotheek en televisieruimte in het Lord
Buddha Home for Children.

Donateurs- Charity dinner
reis
naar het Lord Buddha Home
voor Children
In oktober 2009 brachten een
achttal donateurs samen met
bestuursleden van Stichting
Kinderhulp Bodhgaya een bezoek aan het Lord Buddha Home
for Children te Bodhgaya met
daaraan gekoppeld een reis naar
hoogtepunten in het noorden
van India. Enthousiast kwamen
ze terug. Omdat er zich inmiddels enkele donateurs gemeld
hebben die ook een dergelijke
reis zouden willen maken, wil het
bestuur in oktober 2011 weer
zo’n reis organiseren. Heeft u
belangstelling om mee te gaan?
Even een berichtje via:
kinderhulpbodhgaya@helpt.nl
en we houden u op de hoogte
van de reisplannen.

Op vrijdag 11 februari 2011 vindt alweer het tweede
charity dinner plaats van Stichting Kinderhulp Bodhgaya.
Daarbij mogen we gebruik maken van de unieke locatie
van Hotel Erica in Berg en Dal.
Het wordt een avond vol culinaire hoogstandjes in samenspel met een aantal bijzondere intermezzo’s. En
natuurlijk praten we u bij over ons bijzondere werk voor
de kinderen in het Lord Buddha Home for Children. Met
recht een avond vol inspiratie. De uitnodiging voor deze
bijzondere avond heeft u inmiddels mogen ontvangen.
Daar het aantal plaatsen beperkt is, adviseren wij u niet te
lang te wachten met inschrijven!
Kunt u niet naar het charity dinner komen, maar wilt
u ons wel ondersteunen? Dat kan door een gift over te
maken op rekeningnummer 18.16.59.573 ten name van
Stichting Kinderhulp Bodhgaya te Mook.

Anisha, Ajay en Pradeed

Sponsoring
bedrijven en
instellingen
HHS Uitgeverij te Grave heeft het
opmaken, printen en verzenden van de
14e nieuwsbrief wederom geheel voor
eigen rekening genomen.
Notaris Prick, van notariskantoor
Dirkzwager in Nijmegen, heeft
geheel belangeloos nieuwe statuten
voor onze stichting opgesteld en de
kosten van opmaken en passeren van
de akte eveneens voor eigen rekening
genomen.
Product Plus, communicatiebureau te
Nijmegen, gaat ons Pro Deo ondersteunen met de verbetering en vormgeving van ons jaarverslag.
HDTT, adviesbureau in communicatievraagstukken in Nijmegen, helpt
ons geheel belangeloos met het opstellen van een marketingplan om onze
stichting nog beter in Nederland op
de kaart te zetten en dat kan leiden tot
uitbreiding van het aantal donateurs.
Ook gaat dit bureau ons helpen met de
opzet van een promotiecampagne voor
ons charity dinner.
Osage/Communicatie en Ontwerp
te Utrecht ontwierp voor ons geheel
gratis de fraaie uitnodiging voor ons
charity dinner.
Notaris Gerrits, van notariskantoor
Gerrits en van Gulick te Gemert,
heeft ook in 2010 de kosten voor het
opmaken en passeren van akten van
periodieke schenking ten gunste van
onze stichting geheel voor eigen rekening genomen.
NeD TaX, bedrijfsadviseurs te Nijmegen, gaat ons de komende jaren geheel
belangeloos helpen bij het opstellen
van onze financiële jaarstukken.

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. 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.

