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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 al weer onze 18e nieuwsbrief waarin we
u , met gepaste trots, weer informeren over al onze
activiteiten zowel in Bodhgaya als in Nederland.
Activiteiten , die we dank zij uw niet aflatende hulp
en steun hebben kunnen realiseren. Hartelijk dank
daarvoor!
Volgend jaar bestaat onze stichting 10 jaar en wil zij
haar tweede lustrum op een mooie wijze vieren.
Omdat we een goede doelen stichting zijn betekent
een feest ook dat we aan fondsenwerving doen.
Om dat te bereiken heeft het bestuur een feestelijke
bijeenkomst gepland op 6 april 2013 en wat voor
een bijeenkomst! Ik mag een tipje van de sluier
oplichten: We beginnen rond 16.00 uur met een
voorstelling, getiteld: Niet buigen voor Oranje, een
solovoorstelling van de bekende toneelspeelster Nel
Kars, die in acht bedrijven acht verschillende rollen
voor haar rekening neemt, van Kamerheer tot Koningin Wilhelmina (zie www.nelkars.nl voor verdere
informatie). Zij draagt daarbij prachtige kleding door
haar zelf ontworpen en vervaardigd. De tekst is van

Ton Vorstenbosch, die meerdere stukken over het
Koningshuis heeft geschreven die op toneel en op
TV zijn uitgevoerd.
Het bestuur is zeer verguld met het feit dat mevrouw
Kars op 6 april a.s. ons feest wil opluisteren!
Na deze voorstelling die ongeveer twee uur duurt
begint het gala diner. Degenen die vorige keer aan
het diner hebben deelgenomen waren daarover zeer
te spreken en wij doen ons uiterste best dit keer de
kwaliteit en gezelligheid te overtreffen. U doet er
goed aan de 6e april nu al in uw agenda te noteren
en voor deze festiviteiten vrij te houden. Wat is er
mooier dan hopelijk samen met familie en vrienden
te genieten van een zeer feestelijke middag en avond
en daarmee onze stichting te steunen met de verdere
verwezenlijking van haar doelstellingen. De officiële
uitnodiging voor het lustrumfeest ontvangt u binnenkort! Hopelijk tot 6 april 2013!
Voor nu wensen wij u veel leesplezier met onze
nieuwsbrief, vredige kerstdagen en alle goeds voor
het nieuwe jaar.
Peter Tak, voorzitter.

Kinderhulp
Bodhgaya
StichtingStichting
Kinderhulp
Bodhgaya

Berichten uit het Lord Buddha Home for Children
Ons kinderhuiscomplex
groeit langzamerhand uit tot
een echt kinderdorp. Naast
de zorg en opvang voor onze
eigen kinderen is er een
community centrum voor de
regio ontstaan waar honderden kinderen, jongeren
en gezinnen gebruik maken
van de faciliteiten zoals de
community hall, de sportvelden, de speeltuin, de leer/
werkplaats en het medisch
centrum.

De kinderen

De tien nieuwe kinderen van
begin 2012 zijn inmiddels
helemaal ingeburgerd en
liefdevol opgenomen in de
grote familie van het Lord
Buddha Home. Op school
in Bodhgaya draaien alle
kinderen goed mee en bij de
halfjaarlijkse examens van
juli kregen maar liefst 29
van onze kinderen een eervolle vermelding! Twee van
onze oudste jongens gaan
inmiddels naar de middelbare school in Gaya en daar
zijn ze heel trots op. Al deze
mooie resultaten konden
behaald worden dank zij de
dagelijkse huiswerkbegeleiding en bijlessen in het Lord
Buddha Home.
De gezondheid van de

kinderen laat niets te wensen
over. Gaytri kwam in augustus tijdens het spelen zo
ongelukkig te vallen dat ze
haar linkerhand brak. Na een
maand gips is deze gelukkig
weer genezen. Wat ons overigens wel verbaasde is dat
de behandeld arts, vanwege
de fractuur, haar twintig
dagen rust voorschreef, wat
betekende dat Gaytri gedurende die periode ook niet
naar school ging.
In de weekenden worden,
afhankelijk van de persoonlijke interesse en de leeftijd
van de kinderen, muziek en
balletlessen gegeven. Daarnaast krijgen13 kinderen in
het weekend computerles.
Afgelopen zomer werd
een groot voetbaltoernooi
georganiseerd tussen onze
kinderen en kinderen vanuit
nabijgelegen dorpen. Tot

Boven: voetbalwedstrijd, midden onafhankelijksdag en rechts Raksha Bandhan.

grote vreugde werden onze
kinderen winnaar van het
toernooi en gingen met een
prachtige beker huiswaarts.

De groentetuin

Met veel enthousiasme
werken de kinderen nog
steeds in hun groentetuin. Ze
hebben ondermeer papaja,
pompoen, boontjes, courgette, ui, tomaat, chili en
kruiden geplant en geoogst.
De oogst van de tuin verkopen ze aan hun moeders. Van
de helft van het geld worden
nieuwe zaden en planten
gekocht, de andere helft is
een zakcentje om iets voor
zichzelf te kunnen kopen.
Dit is een eerste stapje op
weg naar zelfredzaamheid.

Festiviteiten

India is een land waar festiviteiten hoog in het vaandel

staan. Zo vierden de kinderen het populaire Raksha
Bandhan Festival, waarin
de liefde en vriendschap
tussen broers en zussen tot
uitdrukking wordt gebracht.
Op 15 augustus werd weer
de jaarlijkse Onafhankelijkheidsdag herdacht, met het
hijsen van de vlag op het
terrein en het samen zingen
van het nationale volkslied.
Daarna konden de kinderen
meedoen aan allerlei wedstrijden van hardlopen tot
zaklopen, computerspelletjes
en tekenwedstrijden. Alle
kinderen, ook de verliezers,
kregen mooie prijzen.

Nieuwe ontwikkelingen

Onze kinderen groeien op in
de gezinshuizen als broertjes
en zusjes. In werkelijkheid zijn ze dat natuurlijk
niet. Een aantal kinderen
is inmiddels 14 jaar, in de
puberteit met een ontluikende seksualiteit en dat
zou tot problemen kunnen
leiden. Daarom is besloten
een 7-tal oudere jongens met
een nieuwe moeder tijdelijk
onder te brengen in een van
de stafruimten, een beetje
vergelijkbaar met het ‘op
kamers’ wonen in Nederland. In deze nieuwe setting
wordt goed gekeken naar de
persoonlijke behoefte van
ieder kind. Getracht wordt

hen een aantal zaken aan te
leren die ze nodig hebben
om later op eigen benen te
kunnen staan. We gaan nu
kijken of we fondsen kunnen werven voor de bouw
van enkele jongerenhuizen
voor deze oudere jongens en
meisjes.
Ook staat een evaluatie
van de core business onder
leiding van onze adviseur in
India, prof. Mishra, op stapel. Met de uitkomsten van
dit onderzoek hopen we dan
in de komende jaren nog beter te kunnen inspelen op de
noden en behoeften van de
aan onze zorg toevertrouwde
kinderen.

Het medisch centrum

Het medisch centrum wordt
nog steeds druk bezocht.
De tandarts houdt nu twee
dagen per week spreekuur
omdat het aantal te behandelen patiënten stijgt. Er is
dringend behoefte aan een
eenvoudig testlaboratorium
zodat onze patiënten geen
reizen van een dag hoeven
maken om in het ziekenhuis
van Gaya deze onderzoeken
te ondergaan. We erkennen
het belang van zo’n laboratorium en zijn druk bezig
hiervoor fondsen ter grootte
van 14.000 euro te werven. Indien u ook aan deze

broodnodige voorziening
wilt bijdragen kunt u een
gift overmaken op rekeningnummer 18.16.59.573
t.n.v. Stichting Kinderhulp
Bodhgaya, onder vermelding
van ‘laboratorium’.

schoonheidsspecialiste. Deze
opleidingen zijn vooral bedoeld om meisjes en jonge
vrouwen in de schoolbanken
te krijgen en hen zo een kans
te geven op de arbeidsmarkt.
De belangstelling voor
deze nieuwe opleidingen is
redelijk goed, zeker als we
dat afzetten tegen het Indiase
gedachtegoed dat het voor
vrouwen en meisjes niet van
belang is een vak te leren,
het uithuwelijken van vaak

nog jonge meisjes heeft een
veel hogere prioriteit. Hier
valt dus nog een wereld te
winnen voor onze Indiase
organisatie.

De leer/werkplaats

Naast de opleiding ziekenverzorging, reparatie mobiele telefoons, computerkunde
en boekhouden zijn er in
augustus nieuwe opleidingen
gestart voor naaien en borduren, kamermeisje, serveerster en keukenhulp, en in
januari zal een eenvoudige
opleiding van start gaat voor
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Opnieuw hoog in de Goede Doelen Top-50!
Stichting Kinderhulp Bodhgaya is op een 7e plaats
geëindigd in de Trouw
Goede Doelen Top-50.
Daarmee is onze stichting
een van de goede doelen die
voor de tweede keer op een
rij eindigt in de Top-10! De
lijst die voor de derde keer
verschijnt is gebaseerd op
onderzoek naar de structuur
van organisaties. Het onderzoeksmodel is uitgevoerd
door het Centraal Informatiepunt Goede Doelen en
het Erasmus Centrum voor

Strategische Filantropie te
Rotterdam. Bij het onderzoek is ondermeer gekeken
naar de manier waarop
organisaties zijn opgezet,
bijvoorbeeld hoe transparant
ze zijn, of ze experts betrekken bij hun doelstellingen,
of ze samenwerken en of het
toezicht op de organisatie
goed is geregeld. Volgens de
onderzoekers zijn dit voorwaarden die een rol spelen
bij het te verwachten maatschappelijk succes van een
goed doel. Met de resultaten

van het onderzoek wil men
donateurs een handreiking
bieden bij de keuze van het
goede doel waaraan zij hun
geld geven.
Het bestuur van Stichting
Kinderhulp is opgetogen
over de hoge waardering.
Het bestuur hecht grote
waarde aan een onafhankelijke toetsing van haar werk.
Deze hoge waardering in de
Top-10 bevestigt wederom
het bestaansrecht en de relevantie van de stichting.

Samenstelling bestuur
Het bestuur van Stichting Kinderhulp Bodhgaya heeft helaas afscheid
moeten nemen van twee
bestuursleden. Zowel mr.
Misha Breur als drs. Art
Velthoven hebben, vanwege hun zeer drukke werkzaamheden die niet meer te

combineren waren met een
functie binnen ons bestuur,
afscheid van ons genomen.
De functie van penningmeester, die vervuld werd
door Art Velthoven is
overgenomen door ons
bestuurslid dr. Frans Willekens. Het bestuur is naar-

stig op zoek naar invulling
van de twee vakante zetels.
Heeft u wellicht interesse
in een functie binnen ons
dynamisch bestuur of kent
u iemand die u daarvoor
zeer geschikt acht, aarzel
dan niet contact met ons op
te nemen.

Steun
door
online
shoppen

Online shoppers met een hart
kunnen Stichting Kinderhulp
Bodhgaya eenvoudig en kosteloos aan donaties helpen.
De website www.goededoelenshopper.nl en de website
www.koopendoneer.nl
geven u de mogelijkheid om
een gratis donatie te doen bij
elke online aankoop.
Om een gratis donatie te
doen gaat u naar de site van
goeddoelenshopper.nl of
naar de site van koopendoneer.nl. Daar kiest u Kinderhulp Bodhgaya als doel dat
u wilt steunen en vervolgens
kiest u de webwinkel waar
u wilt gaan winkelen. Onder
elke winkel staat de donatie genoemd die naar het
goede doel wordt overgemaakt, mocht u die dag ook
daadwerkelijk een aankoop
doen in de gekozen winkel.
Doordat u direct bestelt op
de site van de winkelier
krijgt u dezelfde service
en betaalt u gegarandeerd
dezelfde prijs. Het enige verschil is dat na een aankoop
de genoemde donatie naar
Stichting Kinderhulp Bodhgaya wordt overgemaakt. De
meeste grote online shops
zijn aangesloten bij deze
winkelpagina’s, waaronder
Zalando, Bol, Booking.com,
Wehkamp, Hema, V&D,
Blokker, Cheap Tickets.
Bruna, etc.
Steun Stichting Kinderhulp op deze innovatieve
wijze om extra donaties te
verkrijgen!

Sportieve acties
In het afgelopen half jaar
heeft een aantal mensen zich
op een wel heel sportieve
manier ingezet voor Stichting Kinderhulp Bodhgaya:
• Anna Pastor uit Utrecht
liep in juni de Heldenrace
in Amsterdam en zamelde
daarmee 500 euro in voor
onze Stichting.
• Anneke Crul uit Nijmegen, Marloes de Bruijn uit
Utrecht, Ed Kamoen uit
Beuningen, Eric Mulder uit
Oldenzaal en Wil Ramacher
uit Apeldoorn liepen de Vierdaagse 2012 en lieten zich
sponsoren voor Stichting
Kinderhulp Bodhgaya. Allen
haalden de eindstreep en
samen liepen ze 3.300 euro

bijeen voor onze kinderen.
• Herman van Kempen uit
Nijmegen deed mee aan de
Zevenheuvelenloop Nijmegen in november. Hij haalde
niet alleen een prachtige
eindstreep in het klassement
maar ook met de sponsoring.
1.305 euro mochten we maar
liefst ontvangen!
Het bestuur bedankt al
deze sportieve helden voor
hun steun aan ons werk en
hoopt ook in 2013 weer op
u te mogen rekenen! Hopelijk spreken deze fraaie
resultaten ook anderen aan
om zich te laten sponsoren
voor Stichting Kinderhulp
Bodhgaya!

Subsidies en
Fondsen

Van Stichting Jade Tara uit Utrecht ontvingen we
weer een fraaie bijdrage van 200 euro.
Stichting Keer op Keer uit Heiloo voteerde 500
euro bestemd voor de tandheelkundepraktijk van het
medisch centrum.
Stichting Wiijocha uit Berg en Dal schonk voor het
3e achtereenvolgende jaar een bedrag van 8.000 euro
bestemd voor dekking van de personele kosten van
het medisch centrum.
Van de Eureko Achema Foundation mochten we
10.000 euro ontvangen bestemd voor de leer/werkplaats.
Stichting Leaf uit Nijmegen stelde 750 euro beschikbaar bedoeld voor de schoolkosten van vijf kinderen.
Daaraan gekoppeld werd de toezegging gedaan dat
we ook voor de jaren 2013 en 2014 op zo’n zelfde
bijdrage mogen rekenen.
Rechtsboven: Anna Pastor bij de Heldenrace en
overige foto’s impressie van de Vierdaagse met
onder de Bodhgaya stand in Mook.

De Lionsclub van Cuijk en Overmaaze
schonk 3.000 euro voor de leer/werkplaats.
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Nieuwe leden
Comité van Aanbeveling
Stichting Kinderhulp Bodhgaya heeft onder grote dankzegging afscheid genomen van enkele leden van het Comité van
Aanbeveling en een aantal nieuwe leden mogen verwelkomen. In deze nieuwsbrief stelt een van de nieuwe leden van
dit Comité zich aan u voor, te weten mw. mr. Helma Janssen
Duighuizen.
“Mijn naam is Helma Janssen Duighuizen (Nijmegen 13-11961). Ik ben gehuwd met Marc Tesser en samen zijn we de
ouders van drie kinderen: Stijn van 15 jaar, Hidde van 13 jaar
en Emilie van 11 jaar.
Ik woon en werk in Nijmegen en voel me bevoorrecht dagelijks ten volle onderdeel uit te mogen maken van deze prachtige stad. Na mijn studie Rechten aan de Radboud Universiteit, werd ik in 1989 toegelaten tot het Concerntraineeship
bij de NMB-bank. Al heel snel kreeg ik een leidinggevende
functie binnen de bank en in talloze managementfuncties heb
ik uiteindelijk dertien jaar voor ING gewerkt. Daarna ben ik
drie jaar staffunctionaris geweest bij een andere bank.
Vanaf 2005 ben ik kantoordirecteur van Van Lanschot
Nijmegen. Een prachtige bank in een prachtig pand, in een
prachtige stad, maar met ook prachtige uitgangspunten en
doelstellingen als het gaat om maatschappelijk verantwoord
ondernemen.
De gedachte om als mens zoveel mogelijk je best te doen
voor andere mensen die veel minder geluk hebben gehad bij
hun geboorteplaats, heeft mij altijd al aangesproken, neen,

Bijzondere giften

We werden weer verblijd met bijzondere giften
van mensen die iets te vieren hadden of gewoon zomaar onze stichting wilden helpen. We
noemen:
Van de heer Stijn uit Nijmegen ontvingen we
spontaan 250 euro ter gelegenheid van enkele
feestelijke gebeurtenissen. Alsnog van harte
gefeliciteerd!
Van Reaal Verzekeringen Utrecht ontvingen we
een gift van 100 euro.

vind ik zelfs vanzelfsprekend! En dat geldt voor
zakelijk zowel als privé,
in mijn directe omgeving,
maar ook daar buiten! En
dus ben ik, naast mijn meer
dan fulltime baan en mijn
rol in ons uiterst dynamisch
gezin, al heel lang actief
als bestuurder van diverse
stichtingen die samen een
breed maatschappelijk
belang dienen. Op dit
moment ben ik voorzitter
van de raad van Toezicht
van de Lindenberg, één
van de founders van de Keizer Karel Podia, bestuurslid van
de dr. Paul A.J. Speth Stichting, lid van de Rotary Rijk van
Nijmegen, lid van het Comité van Aanbeveling van de Sint
Stevenskerk en, last but not least, sinds dit jaar ben ik ook lid
van het Comité van Aanbeveling van Stichting Kinderhulp
Bodhgaya.
De reden om toe te treden tot dit Comité van Aanbeveling is
een simpele - en past in de eerder genoemde ‘vanzelfsprekendheid’. Met een bevlogen bestuur, zeer actieve vrijwilligers en daardoor geringe overhead laat Stichting Kinderhulp
Bodhgaya al jaren in de praktijk zien hoe je op een zeer
zuivere manier hulp kunt geven aan de allerkleinsten, de allerarmsten en allerzwaksten van deze wereld door het actief
ondersteunen van allerlei structurele programma’s die deze
kinderen en hun ouders een kans geven op een menswaardig,
zelfstandig bestaan. Als ik door het uitspreken van mijn steun
daar dan ook een geringe bijdrage aan mag leveren dan doe ik
dat - in het volste besef van mijn bevoorrechte positie - heel
graag. Als moeder, als mens.”

Elisabeth Zedlitz uit Milsbeek zamelde voor de
tweede keer een fraai bedrag in van 1.300 euro
met het geven van bridgelessen. Hartelijk dank
hiervoor!
Ans en Willem Korstanje uit Nijmegen schonken
spontaan 1.000 euro voor de dagelijkse zorg voor
onze kinderen. Daarnaast hebben ze aangeboden
te helpen met het opzetten van een businessplan
voor onze stichting. Een dubbele opsteker dus!
Wij zijn als bestuur weer heel blij met deze extra
giften! Geeft u ook een feest, heeft u iets te vieren
of heeft u een bijzonder idee voor een extra gift?
U steunt ons werk met zo’n gebaar en geeft tegelijkertijd extra bekendheid aan onze stichting!

Vrijwil igerswerk in het Lord Buddha Home for Children
Inge Fraij, studente aan
de TH in Delft, verbleef
afgelopen zomer vijf weken
als vrijwilligster in het Lord
Buddha Home for Children. Zij vertelt: “Zaterdag 5
juli 2012 was het zover en
zat ik in het vliegtuig naar
India. De adrenaline gierde
door mijn lijf, als vrouw
alleen naar India, was dat
nou wel zo’n goed idee
geweest? Zodra ik echter uit
het vliegtuig stapte, herinnerde ik me weer waarom de
keuze op India was gevallen. Want wat een prachtig
land is India. Ik heb in mijn
jonge leven al redelijk veel
mogen reizen, maar een land
zo fundamenteel anders dan
de rest van de wereld, had ik
nog nooit eerder bezocht. Ik
heb mijn ogen dan ook echt
uitgekeken.
Ik ben via Mumbai en Calcutta naar Bodhgaya gereisd,
naar het Lord Buddha Home
for Children, dat ik in vijf
weken mijn thuis heb mogen
noemen en wat ook echt als
thuis voelde. Ik ben zo hartelijk ontvangen op het Lord
Buddha Home for Children
en ook echt opgenomen in
die kleine gemeenschap. Ik
kreeg een kamer aangeboden in het gastenverblijf
en heb iedere dag samen

met de kinderen gegeten
en gespeeld. De kinderen
zijn trouwens echt prachtig
om te zien! Maar dat niet
alleen, ik kan in alle eerlijkheid zeggen dat ik nog nooit
kinderen heb ontmoet die zo
leergierig, nieuwsgierig en
dankbaar zijn.
Het heeft wel even geduurd
voor dat de kinderen aan
mij gewend waren, want het
zijn wel kinderen die al op
heel jonge leeftijd trauma’s
hebben opgelopen, waardoor
ze het vertrouwen in mensen
een beetje zijn kwijt geraakt
en zich daardoor moeilijk
aan nieuwe mensen hechten.
Maar neem ze het eens kwalijk, je bent vier jaar oud,
moederziel alleen omdat
je geen ouders hebt en de
rest van de gemeenschap je
verstoten heeft omdat je kasteloos bent. Daarom is het
werk dat in het Lord Buddha
Home for Children tot stand
komt ook zo belangrijk. Het
biedt de kinderen niet alleen
onderdak, voeding en onderwijs, maar ook een echt
warm thuis. Een plek waar
ze zichzelf kunnen zijn, kunnen huilen en lachen, samen
kunnen spelen en aan hun
toekomst kunnen werken.
Om het huis nog meer een
thuis te maken heb ik samen

met de kinderen muurschilderingen gemaakt, waarbij
ieder kind, jong of oud,
een eigen tekening mocht
schilderen op de muur in het
trappenhuis van de gezinshuizen. De kinderen vonden
het echt fantastisch om hun
eigen stempel te mogen
drukken op hun huis en er
was dan ook enthousiasme
alom.
Mijn werkzaamheden
bestonden niet alleen uit het
maken van muurschilderingen en spelletjes doen met
de kinderen; op verzoek van
het bestuur in Nederland heb
ik ook de gebouwen op het
terrein geëvalueerd op hun
technische staat, op basis
waarvan een onderhoudsplan
voor de korte en lange termijn kan worden opgesteld.
De vijf weken op het Lord
Buddha Home for Children
zijn echt voorbij gevlogen en
ik heb dan ook met pijn in

mijn hart weer afscheid moeten nemen van de kinderen.
Zij hebben mij in die periode
zoveel waardevolle levenslessen geleerd en mij echt
weer met beide voeten op
de grond gezet. Want welke
huidskleur je ook hebt, of
je gelovig bent of niet, het
doet er allemaal niet toe, aan
het einde van de dag zijn we
allemaal hetzelfde. We zijn
er allemaal naar op zoek om
ons te omringen met mensen
om van te houden en mensen
die van je houden. Want zij
geven je de bevestiging die
je nodig hebt om jezelf te
ontwikkelen en het beste uit
jezelf te halen. En dat is nu
precies wat het Lord Buddha
Home for Children doet:
het creëren van een veilige
en liefdevolle gezinssituatie, waar de kinderen zich
geborgen en geliefd voelen
en zich kunnen ontwikkelen
tot die prachtige personen
die ze nu zijn. Iets wat ik
allemaal van heel dichtbij
heb mogen zien gebeuren en
meemaken!”
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Sponsoring
bedrijven en
instellingen
HHS Uitgeverij te Grave heeft ook de
18e editie van onze nieuwsbrief weer
geheel belangeloos opgemaakt, gedrukt
en daarenboven weer op eigen kosten
verzonden!
Notaris M. de Wit van Hekkelman
advocaten en notarisssen te Nijmegen
heeft wederom geheel Pro Deo een periodieke akte van schenking opgemaakt
ten gunste van onze stichting.
De heer en mevrouw Beekmans uit
Mook stelden huis en tuin gratis open
voor het ontvangen van de Vierdaagselopers die zich lieten sponsoren voor
Stichting Kinderhulp Bodhgaya.
AvD Pomotions uit Leerdam sponsorde T-shirts voor de Vierdaagselopers
en deelnemers aan andere sportieve
evenementen.

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
Dr. Frans Willekens, penningmeester
Leden : 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
Mw. drs. Cathy van Beek, MCM, Raad van Bestuur UMC St. Radboud, Nijmegen.
Mw.mr. Helma Janssen Duighuizen, kantoordirecteur Van Lanschot Bankiers, Nijmegen.
Mgr. Huub Ernst, emeritus bisschop, Breda.
Prof.Dr. Leo Eijsman, hoogleraar cardio-pulmonale chirurgie en interim bestuurder van
het Maasstadziekenhuis Rotterdam, Blaricum.
Drs. Kees Klein, Honorair Consul van Bhutan in Nederland, Den Haag.
Ing. Harry Koorstra, oud-directievoorzitter TNT post en oud-lid Raad van Bestuur
moederbedrijf TNT, Naarden.
Dr. Joop Sistermans, oud vice-president van AKZO Nobel en voorzitter van de
Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid, St. Michielsgestel.

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.

