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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

Vol trots presenteren we weer onze halfjaarlijkse
nieuwsbrief, waarin we u deelgenoot maken van
wat wij als stichting het afgelopen half jaar hebben gedaan. Niet alleen de dingen die zijn meegevallen, maar ook wat is tegengevallen. Om helder
te houden hoe we ons geld uitgeven en hoe zich
dat verhoudt tot onze doelstellingen. Transparantie
en integriteit staan daarbij hoog in ons vaandel.
Dat zijn we aan u verplicht, want alleen met uw
hulp kunnen we onze missie realiseren. Met relatief kleine voorzieningen kunnen we mensenlevens
veranderen en bijdragen aan hun zelfredzaamheid.
Daar zijn we trots op en hopelijk u ook. Wij hopen
dan ook dat u ons de komende jaren wilt blijven
steunen! Wij wensen u veel leesplezier en een zonnige zomer toe.

Koninklijke onderscheiding

Burgemeester Persoon van de gemeente Mook en
Middelaar heeft bij de jaarlijkse lintjesregen ter
gelegenheid van Koninginnedag op 29 april een
Koninklijke onderscheiding uitgereikt aan Ine le
Blanc, als blijk van grote waardering voor haar
vele inspanningen ten bate van de maatschappij
en in het bijzonder voor haar rol als oprichtster en
secretaris van Stichting Kinderhulp Bodhgaya. De

burgemeester prees haar voor haar inzet om kasteloze weesen straatkinderen in Bihar, India weer een toekomst te geven.
Haar creatieve en voortvarende manier van werken voor de
realisering van een groot aantal voorzieningen voor deze
gemarginaliseerde kinderen waren niet onopgemerkt gebleven en de burgemeester vond het een eer haar de Koninklijke
versierselen in de orde van Oranje Nassau te mogen opspelden. Ongetwijfeld straalt de onderscheiding ook uit naar het
gehele project en naar alle bestuursleden van de stichting!

Stichting Kinderhulp Bodhgaya

Berichten uit het Lord
Buddha Home for Children
In Memoriam
Moeder Manju Devi van
het 3e kinderhuis is begin
januari overleden.
Ze stond op de wachtlijst
van een ziekenhuis in Delhi
om daar een openhartoperatie te ondergaan.
Het heeft helaas niet meer
mogen baten. Begin januari
verslechterde haar toestand
zo, dat ze met spoed werd
opgenomen in het ziekenhuis
van Patna, waar ze de volgende ochtend overleed.
Moeder Manju, die 20 jaar
geleden haar man verloor
door een auto ongeluk, laat
een zoon en een dochter
na, naast natuurlijk haar 10
kinderen in het Lord Buddha
Home. Ze deed haar werk
als moeder met hart en ziel
en haar overlijden was dan
ook een grote schok. Haar
dochter, die haar moeder al
vaak hielp bij de verzorging
van de kinderen, heeft, in
de geest van haar moeder,
terstond de zorg op zich
genomen van de 10 kinderen
die aan haar moeder waren
toevertrouwd. We zullen
ons moeder Manju blijven
herinneren als een zorgzame,
liefdevolle moeder. Moge zij
rusten in vrede.

De kinderen
Het gaat gelukkig goed met
de kinderen. De kinderen
van moeder Manju hebben allen extra begeleiding
gekregen bij de verwerking
van het verlies van hun moeder. Gelukkig voelen ze zich

geborgen door de goede zorg
van dochter Akancha.
In de afgelopen periode
waren er nogal wat kinderen verkouden en koortsig
en enkelen hadden diarree,
maar met medicijnen was dit
weer snel verholpen. Bharti
liep een longontsteking
op, Jai kreeg geelzucht en
Ajayu, Akhilesh en Baby
liepen verwondingen op in
de speeltuin. Iedere maand
bezoekt nu ook een tandarts
het Lord Buddha Home, die
niet alleen aandacht schenkt
aan de gebitten van de kinderen, maar hen ook allerlei
mondhygiëne beginselen
bijbrengt.

Schoolprestaties
De schoolprestaties van
de kinderen zijn goed en
onlangs hebben ze weer
deelgenomen aan de jaarlijkse (overgangs)examens.
Nu maar hopen dat ze allen
bevorderd zullen worden
naar een hogere klas. We
wachten af.
In januari werd op de school
een Olympiade competitie
gehouden over 3 vakken:
computerkunde, wiskunde
en rekenen. Vier van onze
kinderen werden uitverkoren
hieraan mee te doen: Vinod,
Sumant, Shankar en Kundan.
Zij behaalden allen de score
‘zeer goed’ bij deze Olympiade!
In februari werden binnen
de school voordrachtwedstrijden georganiseerd. De
kinderen Sulekha, Sumant

en Shankar, die naast enkele
andere schoolkinderen aan
deze wedstrijden deelnamen,
eindigden op respectievelijk
plaats 1, 2 en 4.

Bouw
6e kinderhuis
De bouw van het 6e kinderhuis vordert gestaag. Aan de
buitenzijde is het gebouw nu
geheel opgetrokken en er is
een begin gemaakt met afwerking van de binnenkant.
Naar verwachting zullen
over een paar maanden 10
nieuwe kinderen, die al geselecteerd zijn, en een moeder
die nu getraind wordt in een
SOS kinderdorp, gebruik
kunnen gaan maken van dit
huis.

De leer/werkplaats
De bouw van de leer/
werkplaats is begonnen.
Volgens een strakke planning dient dit gebouw per
1 mei 2012 operationeel te
zijn. Omdat de vraag naar
vakopleidingen vanuit de
lokale bevolking erg groot
is, is besloten nu al met een
drietal opleidingen te beginnen, te weten de opleiding
tot ziekenverzorg(st)er, de
opleiding voor reparatie
mobiele telefoons en rolstoelen en tenslotte computeropleidingen. Naast deze
beroepsgerichte trainingen
ontvangen de leerlingen ook
les in Engelse conversatie,
communicatie, presentatie
en sociale activiteiten. De
opleidingen duren 8 maan-

den, waarvan 4 maanden
theorie-onderwijs en 4
maanden stage op de werkplek. Alle opleidingen geven
uitzicht op baangarantie.
De theorievakken worden
tijdelijk gegeven in het
multi-functioneel centrum,
dat overdag beschikbaar is
omdat de kinderen van het
Lord Buddha Home dan naar
school zijn. In de avonduren
en in de weekenden wordt
het multifunctioneel centrum
dan ingezet, waarvoor het
bedoeld is: voor huiswerkbegeleiding van de kinderen,
remedial teaching, creatieve
activiteiten, muziek, toneel,
dans en zang.

Feesten
en uitstapjes
De afgelopen maanden viel
er weer heel wat te vieren
in het Lord Buddha Home.
Allereerst was dat natuurlijk
het nieuwjaarsfeest, waarbij
door alle kinderen kleurige
tekeningen gemaakt werden
voor de bestuursleden van de
stichting in het verre Nederland.
Op 14 januari was het
al weer feest: het Makar

Sankranti festival stond op
het programma. Op deze
dag wordt gevierd dat de
glorieuze zonnegod Makar Sankranti richting het
noorden gaat. Het is een van
de weinige hindoefeesten
die gerelateerd zijn aan de
zon, het wordt in heel India
uitbundig en vooral op straat
gevierd.
Op 7 maart werd het Holika
Dahan feest gevierd door de
kinderen, de moeders en de
stafleden. Tijdens de Holi
ceremonie loopt iedereen
rond een vuur onder het roepen van verwensingen aan
het kwaad. Ook werpt men
rijstkorrels, aarde en stenen
in het vuur om alle slechte
gedachten en gewoonten te
verbranden. Na afloop van
de ceremonie kregen alle
kinderen een uitgebreide
feestmaaltijd en lekkernijen.
In februari hebben de
kinderen onder begeleiding
van hun moeders en stafleden een educatief uitstapje
gemaakt naar Patna. Er werd
een bezoek gebracht aan de
dierentuin en het planetarium.
Onnodig te zeggen dat de

kinderen zeer hebben genoten van deze trip!

Medisch centrum
Het medisch centrum draait
volop en voorziet in een
grote behoefte. Gemiddeld
zo’n vierhonderd kasteloze
patiënten per maand weten
de weg naar ons medisch

centrum inmiddels te vinden.
De klachten variëren van
koorts, diarree, astma, tot
TBC, geelzucht en malaria.
Inmiddels is ook gestart met
voorlichtingsprogramma’s
voor de kastelozen bevolking over hygiëne, goede
voeding en kinderverzorging.

De programma’s slaan zeer
goed aan.
In februari 2011 is de
aanstelling van een parttime
tandarts gerealiseerd. Mondjesmaat weet de kasteloze
bevolking nu ook een beroep
op de tandarts te doen.

Charity dinner:
‘Splendid night for Bodhgaya child’
Op 11 februari vond een bijzondere avond plaats in
Hotel-restaurant Erica in Berg en Dal. Onder het motto
‘Splendid night for Bodhgaya child’ schaarden 108 gasten
zich aan feestelijk gedekte tafels voor een charity dinner,
georganiseerd door ons bestuur.
Tussen de gangen door vonden diverse optredens plaats. Zo
zette turnvereniging De Hazenkamp een bijzondere show
neer, getiteld ‘Beleving in Beweging’. Jan Roelofs, de bekendste aan-elkaar-prater van Nijmegen en presentator van
het jaarlijks ‘Nimweegs dictee’, amuseerde de gasten met
een vijftal schitterende verhalen en Eelke de Jong, hoogleraar Internationale Economie aan de Radboud Universiteit
Nijmegen, hield een boeiend betoog over de economische
samenwerking met India.
Uiteraard werden de gasten ook uitvoerig bijgepraat over het
‘Lord Buddha Home for Children’ en de plannen voor de start
van een leer/werkplaats. Ook konden de gasten via een film
met eigen ogen zien hoe het in het Lord Buddha Home for
Children reilt en zeilt.
Het trio ‘Endlezz’ met zangeres Caren verzorgde de muziek
op zo’n animerende wijze dat de gasten zich al snel uitgenodigd voelden om te gaan dansen. De ‘opperstalmeester’ Huug
Duin praatte op onnavolgbaar geestige wijze de verschillende
onderdelen aan elkaar.

Subsidies en Fondsen
NCDO te Amsterdam stelde 19.000 euro ter beschikking
voor de bouw van een leer/werkplaats.
Het Anton Jurgensfonds te Berg en Dal ondersteunde
ons eveneens met een fraai bedrag van
10.000 euro voor de bouw van de leer/werkplaats.

Aan het eind
van de avond vond, onder de
bezielende leiding van notaris Frans Prick, een kleine exclusieve veiling plaats gevolgd door een loterij met als hoofdprijs een gratis ter beschikking gestelde ballonvaart voor
twee personen. Als bijna vanzelfsprekend traden allen geheel
belangeloos op voor het goede doel.
Dank zij de vele sponsors van dit evenement, die hiervoor
geld en of goederen ter beschikking hadden gesteld konden
de kosten voor deze avond laag gehouden worden, om zo de
grootst mogelijke opbrengst voor de kinderen in het Lord
Buddha Home te kunnen realiseren.

Het werd inderdaad een ‘splendid night’, niet
alleen voor de aanwezigen, maar vooral voor de
Bodhgaya-kinderen! De netto opbrengst van de
avond bedroeg maar liefst 12.130 euro.

Stichting Kinderfonds van Dusseldorp te Haarlem
schonk 3000 euro voor de leer/werkplaats.
Stichting Winters van den Speulhof te Baarlo ondersteunde eveneens met een bedrag van 1000 euro de
leer/werkplaats.
Van Stichting Vraag en Aanbod te Wijchen ontvingen we
1000 euro.

Stichting Jong uit Bilthoven voteerde 5.000 euro voor de
inrichting van de computerruimte in de leer/werkplaats.

De 1%Club, een online marktplaats voor kleinschalige
particuliere initiatieven, zamelde geld in voor de inrichting van het 6e kinderhuis: 3600 euro.
De 1% Club zamelde vervolgens ook 2800 euro in voor
de inrichting van de leer/werkplaats.

Stichting Jade Tara uit Utrecht schonk wederom 100
euro.

Het Carla Commijs Fonds uit Utrecht schonk 10.000
euro bestemd voor de leer/werkplaats.

Jaarstukken 2010
Stichting Kinderhulp Bodhgaya heeft haar jaarverslag
en jaarrekening uitgebracht.
In het jaarverslag wordt aandacht besteed aan de missie,
visie en doelstellingen van
de stichting, de behaalde resultaten en tegenvallers van
het jaar 2010, de marketing,
communicatie en PR en de
plannen voor het te voeren
beleid in 2011.

In de jaarrekening wordt
verantwoording afgelegd
over de besteding van de
middelen in 2010. De financiële verslaglegging vindt u
hier verkort weergegeven.
De jaarrekening is geheel
belangeloos opgesteld door
NedTax te Nijmegen. De accountantscontrole is pro Deo
verricht door VWG Nijhof,
accountants en belastingad-

viseurs te Nijmegen.
Het volledige jaarverslag
met de jaarrekening is te
lezen op onze website www.
kinderhulpbodhgaya.helpt.nl
Wilt u graag een papieren
versie of een versie op CDrom thuis ontvangen tegen
kostprijs?
Dat kan. Stuur een e-mail
met uw verzoek naar kinderhulpbodhgaya@helpt.nl

Balans per 31 december 2010 (in euro’s)
31 december 2010
Activa
Vorderingen en overlopende activa
Liquide middelen

4.888		
128.342		

Totaal activa		
Passiva
Bestemmingsreserve projecten
Overige reserves

31 december 2009
1.122
98.710

133.230		 99.832

53.916		
69.793		

35.243
54.355

		
Kortlopende schulden		

123.709		 89.598
9.521		 10.234

Totaal passiva		

133.230		 99.832

Staat van Baten en lasten 2010 (in euro’s)
2010		

2009

Baten
Baten uit eigen fondsenwerving
Baten uit beleggingen

95.958		
1.281		

67.022
2.672

Som der baten

97.239		

69.694

Lasten
Besteed aan doelstellingen
Kosten eigen fondsenwerving
Kosten beheer en administratie

61.681		
299		
1.148		

63.093
1.316
3.122

Som der lasten

63.128		

67.531

Resultaat

34.111		

21.220

Bezoek van een donateur aan het
Lord Buddha Home for Children
Door een vertraging van de trein kwam
ik donderdagavond 6 januari in het
donker aan bij het Lord Buddha Home.
Door vier mannen werd ik welkom
geheten. Omdat het licht even was
uitgevallen werd ik meteen aan de arm
genomen en liepen de mannen met mij
naar het gastenverblijf. Ik mocht kiezen
uit twee kamers en daar begreep ik ook
dat ik te maken had met de manager, de
onderwijzer en de twee mannen van de
bewakingsdienst. Mooi was dat de vier
mannen zich meteen samen stortten op
een los waterverwarmingselement zodat
ik mij die avond nog met warm water
zou kunnen wassen.
Hierna was er een ontvangst bij het
eerste gezin waar moeder Malti Devi,
een schat van een vrouw, gezeten op de
vloer van de keuken, nog een heerlijke
maaltijd voor mij had gemaakt.
Terwijl sommige kinderen naar bed gingen en de kleinere kinderen al sliepen
hadden we onze eerste gesprekken met
een aantal oudere kinderen, de manager
en de onderwijzer.
De volgende morgen was het snel
dollen, grapjes maken, liedjes zingen
en dansjes doen, vragen stellen over
en weer in de keuken met een aantal
grotere meiden en jongens die van alles
wilden weten en zelf veel vertelden,
terwijl tegelijkertijd met moeder Malti
het eten werd klaargemaakt. Het ijs was
gebroken en er was overwegend veel

moeders die op straat leven, vervuild,
bedelend en met geen enkel toekomstperspectief. Tranen springen regelmatig
in je ogen. Mensonterende armoede.
Ongelooflijk is het dan, dat het Lord
Buddha Home for Children er is. De
kinderen hebben een huis, een moeder,
te eten, een hele duidelijke dagstructuur, met ieder eigen taken, huiswerkmogelijkheden met begeleiding, goede
zorg en mogelijkheden om aan hun
toekomst te werken. Dat is prachtig
en fantastisch en je mag er iedereen
dankbaar voor zijn, die daaraan heeft
meegewerkt.
Zondagmiddag hebben we met een
flinke groep kinderen een leuke voetbalwedstrijd gespeeld waar de jongste
tot en met de oudsten aan meededen.
Eindstand 2-2. Iedereen vrolijk en blij,
maar het was ook echt leuk met veel
lachen.
Van huis uit had ik een nieuwsbrief van
een paar jaar geleden meegenomen.
Het was verrassend om te zien wat voor
grote veranderingen een aantal kinderen hadden doorgemaakt. Op de foto’s
nog timide en teruggetrokken kinderen
waren nu stevige jongens en meisjes
die hun woordje klaar hadden, weten
wat ze willen worden en waar ze willen
gaan wonen. Jongens en meisjes met
duidelijke toekomstplannen, krachtig en
duidelijke persoonlijkheden. Prachtig
om te zien.
Na vier dagen moest ik alweer weg.
Veel te kort voor mij en de kinderen.
Hoop de volgende keer ook echt langer
te blijven.
Het is geweldig om te zien wat voor
prestatie hier is geleverd. Hoe dat op
deze kinderen doorwerkt en hoe ze
zich verder kunnen ontwikkelen. Fantastisch!
Ton Kabel.

lol en pret, maar ook de meer serieuze
gesprekken werden niet ontweken.
Tot 10 januari ben ik gebleven. De
kinderen zijn echt trots op Hun Huis
en lieten mij het hele huis zien. Kennis
maken met alle moeders en kinderen,
de kamers voor de oudere jongens en
meisjes, hun laptops waar ze trots op
zijn en die goed gebruikt worden, de
nieuwe woning die gebouwd wordt op
de derde etage, de nieuwe dokterskamer
en de kamer die volstaat met medicijnen.
Overdag ging ik naar de Mahaboddhi
tempel in Bodhgaya. Op een ochtend
heb ik Moeder Malti Devi, samen
met twee oudere meisjes mee kunnen
nemen in een autoriksja naar Bodhgaya
waar ze boodschappen konden doen.
Alle drie zagen ze er prachtig uit en
hadden hun beste
kleren aangedaan.
Het mooiste moment van de vier dagen:
Binnen de tempel
Op zondagmiddag was ik in mijn kamer van het
is het zonder meer
gastenverblijf dat vlak naast het voetbalveld ligt.
prachtig en waan je
Een jongetje was een beetje afgedwaald en was
jezelf in een stukje
Tibetaans Boeddhisdaar alleen aan het spelen en begon op een gegeven
tisch grondgebied.
moment spontaan te zingen. Het zingen werd echter
Buiten de tempel is
steeds sterker, met steeds meer overtuiging en met
het, naast alle gezeleen eigen stijl erin. De Hindi tekst kon ik niet volgen,
ligheid, verschrikmaar ik meende in het zingen van het lied een zich
kelijk wat je ziet aan
armoede. Zoveel
goed voelen, het zich thuis voelen en eigenlijk een zich
kinderen, wel of niet
volledig gelukkig voelen te horen. Het was schitterend.
gehandicapt, met hun
Zo vol overtuiging.

Fotograaf
Peter Rokven
in Bodhgaya
In februari was ik voor het ‘Internationaal kunstfestival Buddha Enlightend2be’ in Bodhgaya.
Tijdens de voorbereidingen van mijn
reis van ongeveer 3,5 week, ging ik op
zoek naar een mooie extra invulling van
mijn bezoek. Stichting Kinderhulp Bodhgaya sprak me erg aan en daarom heb
ik contact gezocht met Ine le Blanc.
Ik vroeg haar of er dingen waren die
ik kon meenemen voor de kinderen
en natuurlijk wilde ik ook heel graag
fotograferen in het ‘Lord Buddha
Home for Children’. Ine gaf aan dat
de stichting het erg fijn zou vinden om
nieuwe foto’s te krijgen voor verschillende doeleinden, zoals de website, de
nieuwsbrief, het jaarverslag en eventueel voor ansichtkaarten.
Op 17 februari kwam ik aan bij het

‘Lord Buddha Home for Children’. Ik
heb er kennis gemaakt met de projectmanager en kreeg daarna een rondleiding door het gehele project. De kinderen dansten en zongen voor me, het was
een enorm hartelijk en lief welkom! De
warme band tussen de kinderen en de
moeders en de leiding van het project
was direct voelbaar.
Wat me opviel was de duidelijke structuur en dagindeling, met voldoende
ruimte voor sport, spel en plezier. Aan
het einde van de middag heb ik met alle
kinderen een potje gevoetbald, lekker
met z’n allen achter de bal rennen, zonder structuur … ’kluitjesvoetbal’. Ook
de moeders stonden gewoon lekker te
kletsen op het veldje.
Het ijs was snel gebroken wat mij de
mogelijkheid gaf te fotograferen (zie
een aantal voorbeelden in deze nieuwsbrief). Ik heb bijna alle kinderen en de
gezinnetjes gefotografeerd. Ook heb ik
een nacht in het gastenverblijf gelogeerd en ben ik de volgende ochtend
met de kinderen mee naar school
gegaan, opgepropt in de schoolbus tussen 48 kinderen en de chauffeur. Op de
school heb ik ook mooie foto’s kunnen
maken.

Bijzondere giften

We werden het afgelopen half jaar weer verblijd met giften
van mensen die iets te vieren hadden en een gift aan het Lord
Buddha Home for Children belangrijker vonden dan een
geschenk. We noemen:
DeKort Communicatie
te Amsterdam waarvan
we 175 euro mochten
ontvangen. Weer zo’n
geweldige opsteker!

Ad en Marion Merkx uit Weurt die
40 euro overmaakten ter gelegenheid
van de verjaardag van hun dochter
Femmeke. Reuze bedankt Ad en
Marion en nog van harte gefeliciteerd
met de verjaardag van jullie dochter.

Ik had me voorgenomen te proberen
een zo positief mogelijk document te
maken van het ‘Lord Buddha Home
for Children’. Het grote contrast met
het dagelijkse straatleven van de
kinderen in Bodhgaya en trouwens
in heel India, kon niet groter zijn!
Het ‘Lord Buddha Home for Children’ is een super mooi project om
enorm trots op te zijn. De kinderen
zijn spontaan, intelligent, gastvrij en
behulpzaam voor elkaar. Ze hebben
allen vertrouwen in hun toekomstperspectief.
Ik zou het erg fijn vinden om bij dit
project betrokken te blijven in de
toekomst. Mijn plan is om een mooi
fotoboek en een foto-expositie te realiseren om zo nog meer gelden bijeen
te brengen voor de kinderen in het
‘Lord Buddha Home for Children’.
Ook zou ik graag nog een paar keer
terug willen om een vervolg(foto)
verhaal te maken van de opgroeiende
kinderen en hun verdere ontwikkeling
en vooral ook om de hele Lord Buddha Home familie weer te zien.
Peter Rokven.

Een van onze donateurs schonk
een bedrag van 2000 euro voor de
aankoop van TV’s en koelkasten
voor de kinderhuizen in het Lord
Buddha Home for Children. Heel
hartelijk dank ook namens de
kinderen en hun moeders!

Wij als bestuur zijn weer heel
blij met deze giften. Geeft u
wellicht ook een feest 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 graag met presentatiemateriaal naar u toe om
te vertellen over het boeiende
werk van Stichting Kinderhulp
Bodhgaya.

Anna Pastor uit Utrecht die
een kledingparty ruilbeurs
organiseerde en 85 euro aan ons
overmaakte.
De kleding die daarna over bleef,
verkocht ze op de Vrijmarkt van
Koninginnedag in Utrecht, wat
nog eens 100 euro opleverde
voor onze stichting. Wat een
originele manier om gelden te
werven! Veel dank, Anna.

Sponsoring
bedrijven en
instellingen
HHS Uitgeverij te Grave heeft
ook de 15e editie van onze
nieuwsbrief geheel belangeloos
opgemaakt, geprint en verzonden.
Notaris Prick van notaris en
advocatenkantoor Dirkzwager
Nijmegen, heeft gratis de werkzaamheden verricht rondom
de statutenwijziging van onze
stichting en het verlijden van de
nieuwe stichtingsakte.
Het charity dinner van 11 februari
werd gesponsord door:
Hotel-Restaurant Erica,
Berg en Dal
Osage/Communicatie en
Ontwerp, Utrecht
NCDO, Amsterdam
G.T.V. De Hazenkamp, Nijmegen
Bloemen van Johannes,
Beuningen
Mari-José Broeckx, Amsterdam
Frank Groen, Amsterdam
Marjolein Neijzen, Huissen
Marga Boes, Alverna
Tennisvereniging NijmegenQuick, Nijmegen
Nijmeegse Aero Club, Malden
GRAPY.NL, Altijd de juiste wijn,
Mook
Van Lanschot Bankiers, Nijmegen
TNT Post, Den Haag
Emex B.V., Wijchen
Trio ‘Endlezz’, Molenhoek
Bloemisterij Gommers, Malden
Ad Merkx, Weurt
Fun Food Factory, Nijmegen
MenJ, Beuningen
Drukkerij Luxor, Nijmegen

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 vakopleidingen. 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 project/programma via het regelmatig verschijnende
‘Bodhgaya Nieuws’, dat op verzoek ook digitaal wordt toegezonden.

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, op te vragen bij het secretariaat of via het e-mailadres.

