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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
Voor u ligt de nieuwste editie van onze nieuwsbrief ‘Bodhgaya Nieuws’. In dit nummer houden
we u weer op de hoogte van het reilen en zeilen in
het Lord Buddha Home for Children gedurende
het afgelopen half jaar. Zo kunnen we laten zien
wat uw donatie betekent voor de kinderen die
u ondersteunt en de impact van de ontwikkelde
programma’s voor de lokale kasteloze bevolking.
Er is vanuit het verre India weer veel goeds te
melden. Dat is fijn om te horen. In Nederland zijn
we als bestuur druk bezig met het opstellen van de
begroting voor 2012 en volgende jaren. Daarnaast
beraden we ons op welke wijze we nieuwe netwerken aan kunnen boren, nu we als bestuur de eigen
netwerken hebben uitgepuurd. Wellicht dat u als
trouwe vriend en donateur eens in uw omgeving
wilt kijken of u uw relaties warm kunt maken voor
financiële ondersteuning van het Lord Buddha
Home for Children? Als u daarbij vertelt dat onze
stichting een zesde plaats inneemt in de Top 50
Goede doelen met de grootste kans op maximale
effectiviteit dan gaat dat zeker lukken.
Verderop in de nieuwsbrief vertellen we u meer
over deze Top 50. U zou ook kunnen overwegen
uw donatie om te zetten in een periodieke schenking. Elders in de nieuwsbrief hebben we de
voordelen hiervan voor u en ons nog eens op een

rij gezet. U zou er niet alleen ons, maar vooral ook de kinderen in het Lord Buddha Home enorm mee helpen! En dat is
toch de uiteindelijke bedoeling van ons werk en uw hulp! Het
bestuur bedankt u voor uw tijd en interesse om deze nieuwsbrief te lezen. Rest ons nog u fijne en gezegende kerstdagen
toe te wensen, een gezellige jaarwisseling en een goed en
beloftevol 2012! We hopen dat u ons werk in 2012 een warm
hart blijft toedragen.

Stichting
Kinderhulp
Bodhgaya
Stichting
Kinderhulp
Bodhgaya

Berichten uit het
Lord Buddha Home for Children
Een groot aantal van onze
kinderen is al geen kleuter
meer en de melktandjes zijn
vervangen door grote tanden. Veel kinderen wonen al
meer dan zes jaar in het Lord
Buddha Home en weten de
weg, worden zelfstandig en
hoeven niet meer constant
verzorgd te worden. Daardoor is er een geheel nieuwe
dynamiek aan het ontstaan
binnen het Lord Buddha
Home waar de meeste kinderen geleerd hebben ook zelf
na te denken, eigen keuzes
te maken en voor zichzelf
op te komen. Dat stemt tot
tevredenheid en blijdschap.
Natuurlijk zijn er ook aspecten die veel aandacht vragen
van het lokaal management,
zoals bijvoorbeeld het
aantrekken van goede zorgmoeders, wat lang niet altijd
eenvoudig is.
Schoolvorderingen
Op school doen alle kinderen het goed. Bij de jaarlijkse schoolexamens haalden
maar liefst 18 van onze

kinderen meer dan 90 punten
hetgeen heel bijzonder is,
zeker gezien hun leeftijd en
hun niet zo rooskleurig verleden! Geen enkel van onze
kinderen is blijven zitten.
Dat komt mede door het feit
dat alle kinderen op het Lord
Buddha Home naschoolse
lesprogramma’s volgen en
huiswerkbegeleiding krijgen.
Het geld en de energie die
hierin gestoken worden,
werpen dus vruchten af.
Gezondheid
Afgelopen zomer heerste er
waterpokken op de campus,
vijftien kinderen werden
besmet maar ze zijn allen
goed hersteld. Verder deden
zich geen noemenswaardige
ziekten of ongevallen voor.
De recent aangestelde
tandarts voor het medisch
centrum heeft een workshop
verzorgd voor onze kinderen
en de stafleden. Iedereen
kreeg nieuwe tandenborstels,
tandpasta en poetsinstructie.
Ook werd uitgelegd hoe
cariës te voorkomen. De

De leer- werkplaats in aanbouw.

moeders zullen er extra op
toezien dat de kinderen het
geleerde ook in de praktijk
blijven volhouden.
Recreatieve en
feestelijke activiteiten
Er is een part time muziekdocent aangesteld die
de oudere kinderen in het
weekend muzieklessen geeft.
De kinderen kunnen kiezen
uit: sitar, harmonium , drum
of trommel.
Voor de oudere kinderen

werd een dansfestival georganiseerd waarbij ook de
lokale bevolking werd uitgenodigd. Onnodig te zeggen
dat de kinderen hun beste
beentjes hebben voorgezet
en veel applaus in ontvangst
mochten nemen.
Ter gelegenheid van de door
de VN op 5 juni uitgeroepen
World Environment Day kregen de kinderen bezoek van
de Rotaryclub uit Bodhgaya.
De clubleden maakten de
kinderen op speelse wijze attent op verschillende aspecten van duurzaamheid. Na
dit onderricht werd een wedstrijd georganiseerd waarin
alle kinderen het begrip
duurzaamheid in tekeningen
vastlegden. Als beloning ont-

vingen ze prachtige prijzen,
beschikbaar gesteld door de
Rotaryclub! De leden van de
Rotaryclub kregen ook een
rondleiding over de campus
en waren zeer te spreken
over alle voorzieningen voor
de kinderen en ze complimenteerden onze stichting
die dit werk voor de kasteloze weeskinderen financieel
mogelijk maakt. Wij op onze
beurt geven deze lofuitingen
graag door aan al onze vrienden, donateurs en sponsors
zonder wier hulp we dit niet
hadden kunnen verwezenlijken!
Op 1 juli werd een groot
voetbaltoernooi georganiseerd op de campus tussen
de kinderen van het Lord

Buddha Home en de kinderen van de overheidsschool
uit Bodhgaya. Stafleden en
de moeders van het Lord
Buddha Home, onderwijzers
en ouders van leerlingen van
de overheidsschool stonden
langs de lijn om de voetballertjes aan te moedigen.
Het voetbaltoernooi haalde
zelfs de plaatselijke krant!
De teams van de overheidsschool hebben de meeste
doelpunten in de wacht
gesleept en gingen met een
fraaie trofee huiswaarts.
Onze kinderen gaan hard aan
de slag om bij een volgend
toernooi de trofee in de
wacht te slepen.
Op 15 augustus werd Independence Day India uitbun-

Nieuwe kinderen

Twee nieuwe kinderen werden welkom geheten, Shisham en
Suraj, die zich graag even aan u voorstellen:

Computerles door meester Arshad
“Mijn naam is Shisham
Kumari en ik ben nu 6 jaar.
Mijn vader die op een steenfabriek werkte kreeg TBC en
omdat er geen geld was voor
medicijnen stierf hij. Een
jaar later hertrouwde mijn
moeder. Samen met haar
nieuwe echtgenoot vertrok
ze met de noorderzon en niemand weet waar ze is. Mijn
oma en opa namen mij in
huis, maar zij zijn zo oud en
zo arm dat zij de zorg voor
mij nauwelijks aankonden.
De onderwijzer van mijn
school is met mijn grootouders gaan praten en heeft
hen verteld over het Lord
Buddha Home for Children.
Sinds mei 2011 ben ik nu

hier en ik voel me erg thuis
tussen nieuwe broertjes en
zusjes.”

dig gevierd. Het programma
begon met het hijsen van de
nationale vlag door een van
de kinderen en het zingen
van het nationale volkslied.
Daarna werden er allerlei

wedstrijden georganiseerd
voor de kinderen waaronder
het oplossen van rekenkundige vraagstukken, een 200
meter marathon voor verschillende leeftijdscatego-

“Ik ben Suraj Kumar en 6
jaar oud. Mijn moeder stierf
in 2010 omdat ze een overdosis medicijnen ingenomen
had. Drie maanden later
werd mijn vader ziek en
stierf kort daarna.
Daar stond ik, alleen op
straat. Gelukkig werd ik
opgevangen door een sociaal
werker die er voor gezorgd
heeft dat ik in het Lord
Buddha Home for Children
mocht komen wonen. Nu
voel ik me heel veilig en
geborgen!”

rieën, een muziekuitvoering
en het schrijven van verhalen. Zowel de winnaars als
de verliezers kregen mooie
prijzen. De viering van Independence Day op de campus
werd uitgebreid beschreven
in de plaatselijke kranten!
Bouw 6e kinderhuis
De bouw van het 6e kinderhuis vordert gestaag. Rond
de jaarwisseling zal het kinderhuis worden opgeleverd
en na inrichting zal het in
de loop van januari 2012 in
gebruik worden genomen.
Een nieuwe zorgmoeder is
aangetrokken, zij loopt nu
een stage van 3 maanden in
een SOS kinderdorp. Ook de
10 nieuwe kinderen die in
dit huis een nieuwe toekomst
gaan beginnen zijn inmiddels geselecteerd.
Medisch centrum
De lokale kasteloze bevol-

king weet de weg naar het
medisch centrum steeds beter te vinden voor de meest
uiteenlopende ziekten en
kwalen. Ook de consulten bij
de tandarts vertonen langzaam aan een stijgende lijn.
De apotheker heeft dagelijks
de handen vol aan het verstrekken van medicijnen.
De voorlichtingsbijeenkomsten over voeding en
hygiëne worden door steeds
meer vrouwen uit de naburige dorpen bezocht en we
hopen dat het geleerde in de
praktijk tot betere levensomstandigheden thuis mogen
leiden. Binnenkort gaan we
zogenoemde health workers
opleiden, die ter plekke in de
dorpen en gehuchten mensen
gaan helpen de vaak zeer
onhygiënische toestanden
te verbeteren en hen kennis gaan bijbrengen over
persoonlijke hygiëne, goede
voeding e.d.
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De leer/werkplaats
De activiteiten in de leer/
werkplaats verlopen succesvol!
In mei 2011 zijn, op basis
van een gehouden marktonderzoek, de eerste opleidingen van start gegaan in
de leer/werkplaats: computerkunde, ziekenverzorg(st)
er en het repareren van
mobiele telefoons en rolstoelen. Naast vakinhoudelijke kennis worden onder
meer ook lessen gegeven in
Engelse taal, boekhouden,
communicatie en presentatie.
De eerste lichting leerlingen
is nu bezig aan de verplichte
stage met uitzicht op baangarantie. In september is
een tweede groep leerlingen
gestart met het theorieonderwijs voor bovengenoemde
opleidingen.
Onderhoudsplan
Tot nu toe ontbreekt een
onderhoudsplan voor de
verschillende gebouwen, iets
waar met voorrang aan gewerkt gaat worden. Immers
de eerste kinderhuizen zijn
al ruim zeven jaar in gebruik
en daar dient het nodige
opgeknapt, vernieuwd en/of
geverfd te worden. Muskietennetten zijn versleten
evenals het beddengoed en
het keukengerei is deels aan
vervanging toe. Fijn dat het
zo goed gebruikt is, maar het
vraagt wel weer de nodige
extra gelden of vrijwillige
handjes uit Nederland die het
renovatiewerk deels willen
opknappen. Mogen wij in
deze kersttijd op u rekenen
met een extra gift voor het
onderhoud en de renovatie
van de eerste kinderhuizen?
Stort dan een vrijwillige
bijdrage op rekeningnummer
18.16.59.573 t.n.v. Stichting
Kinderhulp Bodhgaya onder
vermelding van ‘renovatie’.

Mocht u ter plekke willen investeren met menskracht, laat het ons weten via: kinderhulpbodhgaya@helpt.nl Wij komen daar vast wel samen uit!

Dr. Frans Willekens,
nieuw bestuurslid
“Graag wil ik mij voorstellen als nieuw bestuurslid
van Stichting Kinderhulp
Bodhgaya. Vorig jaar heb ik
afscheid genomen van mijn
werk als klinisch chemicus
in het laboratorium van Ziekenhuis Rijnstate in Arnhem.
Na mijn scheikundestudie
aan de Radboud universiteit
heb ik enige jaren gewerkt
op het Universitair Medisch
Centrum St. Radboud in
Nijmegen. Daarna ben ik
werkzaam geweest in de
Arnhemse ziekenhuizen,
eerst als assistent en daarna
als klinisch chemicus. In
mijn werk heb ik naast de
patiëntenzorg veel te maken
gehad met gegevensverwerking en automatisering.

Inspiratie doe ik samen met
mijn vrouw op in lezen,
muziek, wandelen en de
twee kleinkinderen. Ontwikkelingssamenwerking en ondersteuning van organisaties
op dat gebied hebben altijd
mijn aandacht gehad. Op
het verzoek om toe te treden
tot het bestuur van Stichting
Kinderhulp Bodhgaya ben ik
ingegaan, omdat ik daarmee
nu veel concreter kinderen
kan helpen die nauwelijks
een faire kans hebben op
een menswaardig bestaan. In
eerste instantie zal ik mijn
ervaring met gegevensverwerking en automatisering
inbrengen, maar ik wil mij
ook verdiepen in die voor
ons zo andere, Indiase cul-

tuur. Op dat lastige grensvlak van culturen hoop ik
met mijn medebestuursleden
en in samenwerking met
onze Indiase partner wegen
te vinden om de jonge boom,
het Lord Buddha Home
for Children, die in Bihar
geplant is, tot een volwas-

Zesde plaats in Top 50
Internationale Hulp
Voor de tweede keer
heeft dagblad Trouw in
samenspraak met het
Centraal Informatiepunt
Goede Doelen en het
Erasmus Centrum voor
Strategische Filantropie
te Rotterdam de Top 50
voor goede doelen sa-

mengesteld. Dat is een
lijst met Goede Doelen
die alles in zich hebben
en effectief werken.
Gekeken wordt ondermeer naar de manier
waarop organisaties zijn
opgezet, hoe transparant ze zijn, of ze

experts betrekken bij
hun doelstellingen e.d.
Volgens de onderzoekers zijn dat stuk voor
stuk voorwaarden die
een rol spelen bij het
maatschappelijk succes
van een goed doel. Met
de resultaten van het

sen en zelfstandig groeiende
boom uit te laten groeien.
Hopelijk straalt dit huis in
de directe omgeving uit dat
er zorg en liefde voor alle
kinderen moet zijn.”

onderzoek wil men donateurs een handreiking
bieden bij de keuze van
het goede doel waaraan
zij hun geld geven. In
de Top 50 op het gebied
van Internationale Hulp
staat Stichting Kinderhulp Bodhgaya op
plaats zes! Een erkenning dat ons werk er
echt toe doet en waar
we best trots op zijn.
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Fiscaal
voordelig
geven
Wist u dat de Belastingdienst geven aan goede
doelen aantrekkelijk
maakt? Onderstaand leggen we uit hoe het werkt.
De goedkoopste manier
is geven tijdens uw leven:
‘geven met de warme hand’.
Deze manier van geven is in
principe aftrekbaar van de
inkomstenbelasting. Bij geven met de warme hand kunt
u kiezen voor gewoon geven
of notarieel geven.

Wat is
gewoon geven?
Gewoon geven betekent dat
het bedrag dat u geeft niet
vaststaat. Een gewone gift
mag worden afgetrokken
voor de inkomstenbelasting
als u tussen 1% en 10% van
uw verzamelinkomen (box
1, 2 en 3) weggeeft aan
erkende goede doelen (zgn.
ANBI’s). Dat houdt in dat
alles wat u beneden de 1%
en boven de 10% van uw

Voorbeeld bij:
Verzamelinkomen
40.000 euro
Belastingtarief 42%

inkomen geeft, niet aftrekbaar is. Voor de drempels
mag u jaarlijks al uw giften
aan erkende goede doelen bij
elkaar optellen. Tip: doe u
giften over twee jaar in één
jaar. Daardoor haalt u eerder
de fiscale drempel van 1%.

Wat is
notarieel geven?
Een notariële gift is een
vast bedrag dat u gedurende
minimaal vijf jaar geeft aan
erkende goede doelen. Langer mag, maar korter niet.
De totale vaste jaarlijkse gift
moet in een notariële akte
worden vastgelegd. Dat is
heel eenvoudig te regelen.
Zo’n notariële gift is jaarlijks
(zonder drempel) volledig
fiscaal aftrekbaar. Afhankelijk van uw inkomen betaald
de Belastingdienst u 16,5%
tot 52% van uw giften terug.
Uw schenking is nu veel
meer waard dan u netto
betaalt en u draagt bij aan de

Gewone gift
Jaarlijkse gift
Teruggaaf.
Uw nettokosten
Verzamelinkomen
Jaarlijkse gift
55.000 euro
Teruggaaf
Belastingtarief 52%
Uw nettokosten
(1) Minder dan 1% van inkomen, dus niet aftrekbaar

levensvreugde van nog meer
kinderen. Meer zekerheid
voor u en ons dus. U kunt de
jaarlijkse notariële gift ook
in maandelijkse termijnen
betalen.
Voor het vastleggen van een
notariële akte hoeft u niet
zelf naar de notaris. U vult
het volmachtformulier in
dat u vindt op onze website:
www.kinderhulpbodhgaya.
helpt.nl onder het submenu:
uw bijdrage en klikt vervolgens periodieke bijdrage
aan. Het ingevulde formulier
stuurt u samen met een kopie

€ 200
0 (1)
€ 200
€ 200
0 (1)
€ 200

van uw identiteitsbewijs naar
ons secretariaat: Bovensteweg 32, 6585 KD Mook.
Vervolgens maakt onze
huisnotaris de akte gratis op,
mits u minimaal € 100 per
jaar schenkt.
Bij overlijden stopt de periodieke gift automatisch. Indien de termijn van vijf jaar
dan nog niet is verstreken,
tast dit de reeds verleende
giftenaftrek echter niet aan.
Heeft u nog vragen? Neem
dan contact op met ons
secretariaat via ons emailadres: kinderhulpbodhgaya@helpt.nl

Notariële gift Gewone gift Notariële gift
€ 200
€ 500
€ 500
€ 84
€ 42 (2)
€ 210
€ 116
€ 458
€ 290
€ 200
€ 500
€ 500
€ 104
0 (1)
€ 260
€ 96
€ 500
€ 240
(2) Bedrag boven 1% dat aftrekbaar is

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:
Anneke en Remmert Boender-Kruijdenberg
vierden afgelopen zomer hun
40-jarig huwelijksfeest.
De gasten waren het geschenk, zij het dat
hen wel gevraagd werd een gift mee te
brengen voor onze kinderen in Bodhgaya.
Maar liefst 690 euro brachten de gasten
bijeen! Nog van harte gefeliciteerd Anneke
en Remmert met jullie feest en de prachtige
opbrengst!

Frans Vodegel nam afscheid
als directeur/bestuurder van
KION Nijmegen. In plaats van
geschenken vroeg hij giften
voor het Lord Buddha Home
for Children. We mochten een
fraai bedrag ontvangen van
1.575 euro. Reuze veel dank
Frans en het ga je goed!

Een banner van
Stichting Kinderhulp Bodhgaya in het blad
Tour Special
leverde 125 euro
aan giften op.
Lieve gevers en
uitgever van het
blad bedankt!

Ine en Harm Kruijdenberg-le Blanc vierden
deze zomer de 65e verjaardag van Harm en
hun houten bruiloftsfeest. Zij vroegen giften
voor de stichting. Het resultaat mocht er zijn:
3.120 euro. Ine en Harm nog vele jaren samen
toegewenst en dank voor deze mooie bijdrage!
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.

Cathy van Beek, lid van ons Comité
van Aanbeveling, nam afscheid als
bestuurslid en plaatsvervangend
voorzitter van de Nederlandse
Zorgautoriteit. Ook zij stelde giften
voor het Lord Buddha Home meer op
prijs dan cadeaus. Een ongelofelijk
bedrag van 5.475 euro overhandigde
Cathy aan ons bestuur. Geweldig Cathy
en reuze bedankt!

Subsidies en fondsen

Stichting Het Glazen Huis in Amersfoort schonk
500 euro aan onze stichting bestemd voor de exploitatie
van de kinderhuizen.
Stichting De Kootje Fundatiën uit Utrecht schonk wederom. Ditmaal 1.216 euro bestemd voor de aanschaf
van koelkasten in 5 kinderhuizen.
Stichting Wijjocha uit Berg en Dal verblijdde ons weer
met 8.000 euro bestemd voor het medisch centrum.
Van de Johanna Donk Grote Stichting in Baarn ontvingen we 2.500 euro bestemd voor de leer/werkplaats.
De Eureka Achmea Foundation in Zeist gaat de leer/
werkplaats 3 jaar ondersteunen, met respectievelijk
15.000, 10.000 en 10.000 euro.
Van Stichting Jade Tara uit Utrecht die ons al vele jaren
steunt, ontvingen we wederom 100 euro.
Bij Rotaryclub Tiel-Waalstreek mochten we een presentatie geven over ons werk. Als dank ontvingen we
250 euro. Daarnaast kregen we nog een fraaie gift van
750 euro bestemd voor onze leer/werkplaats!

Van Lions Club Land van Cuijk en Noord Limburg ontvingen we eveneens 250 euro.
Van Johnson & Johnson Medical te Amersfoort ontvingen we een bijdrage van 360 euro.
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Sponsoring
bedrijven en
instellingen
HHS Uitgeverij te Grave heeft
ook de 16e editie van onze
nieuwsbrief geheel belangeloos
opgemaakt, geprint en verzonden.
Uitgeverij Compact in Nijmegen stelde gratis advertentieruimte voor ons beschikbaar in
het blad Tour Special 2011.

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 verzonden.

Samenstelling bestuur
Prof. mr. Peter Tak, voorzitter
Mr. Ine le Blanc, secretaris
Drs. Ard Velthoven, penningmeester
Leden: mr. Misha Breur, drs. Jos Stakenborg,
Dr. Frans Willekens, 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, MCM, Raad van Bestuur UMC St. Radboud, Nijmegen.
Dr. Juliën Dony, gynaecoloog/consultant, Nijmegen.
Mgr. Huub Ernst, emeritus bisschop, Breda.
Prof. dr. André Grotenhuis, hoogleraar en hoofd instituut neurochirurgie,
UMC St. Radboud, Nijmegen.
Mw. Rita Kok-Roukema, textielkunstenares Amsterdam.
Ing. Harry 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.
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 18.1659 .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.

