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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 een vakopleiding staan daarbij centraal. In overeenstemming met de plaatselijke
cultuur heeft het kinderhuiscomplex de naam gekregen ‘Lord Buddha Home for Children’.
Van het bestuur
Dit jaar bestaat Stichting Kinderhulp Bodhgaya
tien jaar. Dankzij de steun uit Nederland
staat er in de nabijheid van Bodhgaya een kinderdorp met 60 kinderen geleid door lokaal management, waar in de wijde omtrek met bewondering
naar wordt gekeken. Het is fantastisch om te zien
hoe de kinderen, de moeders en de staf samen een
grote familie vormen en elkaar steunen.
Ook de lokale bevolking, die eerder kansloos was,
krijgt dankzij de toegang tot de leer/werkplaats en
het medisch centrum kans op meer inkomen, meer
eten en zij leven in betere gezondheid.
Het is voor ons hartverwarmend zoals u allen blijft
meedenken en meehelpen om onze kinderen een
betere toekomst te geven. Dat geeft ons ook veel
voldoening en we vertrouwen er op dat u ook na
het lezen van deze nieuwsbrief weer beseft hoe
essentieel uw steun is. Uw bijdragen leiden tot een
beter leven van veel kansarme mensen. Heel veel
dank daarvoor! Wij hopen nog lang op uw steun
en betrokkenheid te mogen rekenen! Wij wensen u
veel leesplezier en een fijne zomer toe.

Kinderhulp
Bodhgaya
StichtingStichting
Kinderhulp
Bodhgaya

Berichten uit het Lord Buddha Home
De organisatie en de personele bezetting in het Lord
Buddha Home raken steeds
beter op elkaar ingespeeld.
De sfeer is er ontspannen, de
kinderen zijn blij en vrolijk
en ieder is geconcentreerd
met de eigen taken bezig.

De kinderen

De gezondheid van de kinderen laat niets te wensen over.
De dagelijkse zorg, de goede
voeding, de nodige rust en
ontspanning, en de regelmatige medische en tandheelkundige controles werpen
vruchten af. Ook de schoolvorderingen van de kinderen
verbeteren duidelijk dankzij
de extra huiswerkklassen die
dagelijks in het Lord Buddha Home gegeven worden.
Maar liefst acht van onze
kinderen mochten zich bij de
schoolexamens in april de
besten van hun klas noemen.
En reken maar dat ze daar
wat trots op zijn. Voor het
nieuwe schooljaar, dat in
India in april begint, kregen
alle kinderen nieuwe schooltassen en nieuwe leerboeken.

Festiviteiten

Feesten worden in het Lord
Buddha Home uitbundig
gevierd. Op 26 januari vond

de viering plaats van de 64e
verjaardag van de Indiase
Republic Day.
Als speciale gasten waren de
leden van de Lionsclub Gaya
afgereisd naar het Lord Buddha Home.
Op de campus werd de
nationale vlag gehesen door
een van de kinderen waarna
gezamenlijk het Indiase
volkslied gezongen werd. Na
het uitdelen van versnaperingen organiseerde de Lionsclub dans en debatteer- wedstrijden tussen de kinderen
van het Lord Buddha Home
en kinderen uit de lokale
bevolking, in totaal voor
200 kinderen. Groot was de
vreugde dat twee van onze
kinderen de eerste en tweede
prijs binnenhaalden in de

danscompetitie. Toen bleek
dat drie van onze kinderen
de eerste plaatsen behaalden
in de debatteer-wedstrijd kon
de dag niet meer stuk. Van
de wedstrijden werd zelfs
verslag gedaan in de plaatselijke kranten!
Op 15 februari werden feestelijkheden georganiseerd ter
gelegenheid van Sarsawati
Puja. Het is een lentefeest
waarbij de godin Sarsawati
wordt aanbeden om meer
kennis en wijsheid op te
kunnen doen. Na afloop van
de maar liefst drie uur durende gebedsdienst werden
alle kinderen getrakteerd
op fruit en Ladoo (bolletjes
geraspte kokosnoot vermengd met suiker en melk).

Leuk detail is dat de Ladoo
gemaakt werd van kokosnoten uit de groentetuin van het
Lord Buddha Home.
Op 27 maart was het opnieuw feest. Dit keer werd
het Holi festival gevierd. Dit
is een van de belangrijkste
feesten binnen het Hindoeïsme. Het is een lentefeest,
een feest van de overwinning van het goede op het
kwade en een nieuwjaarsfeest. Het feest kenmerkt
zich door dans, zang en het
uitdelen van versnaperingen
en het strooien met gekleurd
poeder, parfum en het sprenkelen van gekleurd water.
Ter gelegenheid van het Holi

festival kregen alle kinderen
nieuwe kleding, gemaakt
door de leerlingen van de
opleiding naaien en borduren
binnen onze leer/werkplaats.
Zo snijdt het mes aan twee
kanten!

De moestuin

Met veel enthousiasme
werkten de kinderen met
hulp van de moeders ook nu
weer in hun moestuin. De
oogst was het afgelopen half
jaar groot: uien, tomaten,
aardappelen, radijs, pompoen, knoflook en aubergine.
Naast het werk in de moestuin worden de kinderen ook
bijgespijkerd in theoretische
kennis over het verbouwen

van groenten, gewasbescherming, irrigatie etc. Onnodig
te zeggen dat ze hier ook
in hun latere leven veel aan
zullen hebben.

Het medisch centrum

Steeds meer mensen uit
de lokale bevolking weten
de weg te vinden naar ons
medisch centrum. We zijn
daarom ook erg blij dat we
met hulp van Cordaid en
andere vermogensfondsen
voldoende financiële middelen bijeen hebben voor de
inrichting en exploitatie van
een eenvoudig pathologisch
laboratorium binnen het medisch centrum. Dit betekent
dat mensen niet langer een

dagtocht naar Gaya hoeven
te ondernemen voor aanvullende onderzoeken en sneller
geholpen kunnen worden
voor genezing van hun kwalen. De benodigde apparatuur wordt nu aangekocht
en het ligt in de verwachting
dat het laboratorium over
twee maanden operationeel
zal zijn.

De leer/werkplaats

De opleidingen die gegeven worden binnen de leer/
werkplaats zijn: computerkunde, boekhouden, reparatie van mobiele telefoons,
hospitality (kamermeisje,
receptioniste, serveerster of
keukenhulp), ziekenverzorg-

ster en sinds begin dit jaar
schoonheidsspecialiste.
In het afgelopen halfjaar
werden 217 leerlingen, 174
jongens en 43 meisjes, ingeschreven voor het volgen
van een opleiding. Hiervan
behaalden 182 hun examen.
De gezakte leerlingen krijgen nu een bijspijkercursus
zodat ze hopelijk in een later
stadium alsnog een diploma
kunnen bemachtigen. Ruim
100 leerlingen hadden vrijwel direct na hun opleiding
een baan of gingen zelfstandig aan de slag. Voor de
overige 72 leerlingen wordt
nog bemiddeld om hen ook
aan een baan te helpen. Jammer is dat nog onvoldoende
meisjes zich
melden voor de
opleidingen, de
Indiase partner
gaat nu een speciale campagne
starten om juist
deze groep te
overtuigen van
het nut van
het volgen van
een opleiding.
We houden de
ontwikkelingen
nauwkeurig in
de gaten.
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Bezoek aan het
Lord Buddha Home
Voor de derde keer ging een van onze trouwe donateurs op bezoek in het Lord Buddha Home, ditmaal samen met zijn dochter
en schoonzoon. Dit schreven ze:
“Het voelde goed hier weer
thuis te zijn! De vertrouwdheid met de kinderen, de
moeders, de gebouwen, Bodhgaya. Het is wonderlijk om
te merken hoe snel men zich
in het Lord Buddha Home
op het gemak kan voelen. Na
de eerste kennismaking ga
je gewoon weer verder met
verdieping van de relaties
die je daar hebt. We zijn er
ditmaal slechts vier dagen
geweest. Dagen die op de
volgende manier zijn te
beschrijven.
De hartelijke ontvangst
door alle moeders met hun
60 kinderen. De bloemslingers die we kregen. Het
in no-time weer onderdeel
van de familie zijn. Een
ontwapenend, ontspannend,
genietend, hartelijk en speels
samenzijn. Door de spelletjes die we hadden meegenomen waren de kinderen
de hele middag in beweging.
Werd er heel veel gelachen,
gedold, geleerd en uitgeprobeerd. Waren alle kinderen
bezig en stond eigenlijk
niemand erbuiten. Werd er
hard gewerkt met lichaam en
geest en flink geoefend om
alles onder de knie te krijgen
zoals het touwtje springen
met de kleine springtouwen
die bijna niemand kende.
Het grote springtouw waar
je in kon springen en die
je aan een doelpaal kon
vastmaken. De badmintonrackets, frisbees, elastieken
en beachbal rackets. Het was

een hele klus voor de kleine
én de grotere kinderen. Voor
de meisjes en de jongens,
maar iedere keer stond het
samen spelen, het lachen, het
willen leren, het spelen en
het enthousiasme centraal.
De kinderen hebben maar
weinig nodig om met hun
kwaliteiten van het willen
leren en spelen aan de slag te
gaan. Die kwaliteiten hebben
ze blijkbaar gewoon in huis
ondanks alle nare ervaringen
die ze hebben meegemaakt.
Dat is wat ze laten zien en
met je delen.Een wonderbaarlijke positieve cirkel
zie je dan werken. Door de
fantastische omstandigheden
van een woning, een moeder,
het naar school kunnen gaan,
de huiswerkklas, een toekomst te hebben en vooral

misschien wel de bescherming en veiligheid van dit
alles, komt het plezier in hun
leven echt tot leven. Komen
ze thuis op die plek. Verwerken ze het verleden en
komen ze ook meer thuis in
zichzelf en hun eigen mogelijkheden. Dat is denk ik wat
je zo sterk voelt: een tehuis
dat zich ontwikkeld heeft tot
een thuis komen – een thuis
hebben – je thuis voelen –
een thuis te zijn.
Wij hebben ons er zeer
thuis gevoeld dankzij deze
kinderen, de moeders en de
geweldige omstandigheden
waarin de kinderen kunnen opgroeien om daarin en
daarna hun eigen leven te

kunnen leiden. Het was weer
zonder meer geweldig.
Onze dank voor iedereen die
daar een bijdrage aan heeft
geleverd.”
Ilse – Juul – Ton

Jaarstukken
2012
Stichting Kinderhulp Bodhgaya heeft haar jaarverslag
en haar jaarrekening 2012
uitgebracht.
In het jaarverslag vindt u de
behaalde resultaten en de tegenvallers van het afgelopen
jaar, het marketing-, PR- en
communicatiebeleid dat we
voeren en de plannen die we
willen realiseren in India.
Zonder opsmuk, transparant
en eerlijk. In de jaarrekening
leggen we verantwoording
af over de besteding van de
financiële middelen in 2012.
De staat van baten en lasten
2012 vindt u hier verkort
weergegeven. De volledige
stukken zijn na te lezen op
onze website. Wilt u de jaarstukken letterlijk in de hand
houden? Dan kan dat uiteraard: laat het ons weten via:
stichtingkinderhulpbodhgaya@helpt.nl Tegen betaling
van de kostprijs ontvangt u
een gedrukte versie dan wel
een versie op cd-rom.

Staat van baten en lasten over 2012
2012
€
Baten
Baten uit eigen fondsenwerving (6)
Baten uit acties derden (7)
Baten subsidies overheid (8)
Baten uit beleggingen (9)
Subtotaal baten (6-9)

Begroot 2012
€

€

60.774
6.541
1.902
2.172
_________________________
71.389

Buitengewone baten (10)

€

65.000

2.000

8.350

Som der baten

79.739

.....................

67.000

......................

Lasten
Besteed aan doelstellingen (11)
Ten behoeve van Lord Buddha Home for Children
In India
Kinderhuizen, exploitatie
Medisch Centrum
Leer/werkplaats
Sewing Trade 2012
Hospitality
Bouwactiviteiten
Werving baten (12)
Kosten eigen fondsenwerving
Kosten acties derden
Kosten beleggingen

28.524
14.249
15.914
2.282
1.704
-

47.652
14.501
23.648
0
0
38.320

62.673

124.121

1.541
36
346

1.500

1.923
1.908

1.500
1.500

66.504
.....................

127.121
......................

Resultaat

13.235

-60.121

Resultaatbestemming
Toevoeging/onttrekking aan:
Bestemmingsfonds projecten
Overige reserves

-9.492
22.727

-60.121

13.235

-60.121

Beheer en administratie (13)
Som der lasten

Subsidies en fondsen
Cordaid, Den Haag gaat ons medisch centrum
ondersteunen. Men stelde € 4.600 beschikbaar
voor de inrichting en start van een pathologisch
laboratorium.
Stichting Jade Tara uit Utrecht schonk € 100 voor
de exploitatie van de kinderhuizen.

Impulsis/Edukans stelde wederom een bijdrage
ter beschikking van € 11.570 bestemd voor onze
leer/werkplaats.
Stichting Vraag en Aanbod uit Wijchen schonk
een bedrag van € 1.000 bestemd voor schoolkosten van de kinderen.
Achmea Foundation uit Zeist ondersteunde
eveneens de leer/werkplaats met een bedrag van
€10.000.

Stichting Wijjocha uit Berg en Dal stelde € 4.200
beschikbaar voor het pathologisch laboratorium.
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Comité van Aanbeveling
Nieuwe lid stelt zich voor, te weten drs. Kees Klein.
“Mijn naam is Kees Klein en in het dagelijks leven ben ik
Honorair Consul of the Kingdom of Bhutan. Meer dan 30 jaar
heb ik buiten Nederland gewerkt, voornamelijk voor ontwikkelingssamenwerking bij de Verenigde Naties. Mijn werk bij
de Verenigde Naties heeft mij en mijn familie naar zo’n tien
landen (veelal LDC’s) gebracht. Ik heb veel te maken gehad
met private sector initiatieven en Civil Society based Organisaties (CSO’s). In steeds grotere mate heb ik geapprecieerd
en ingezien dat vooruitgang niet aan economen en overheden
moet worden over gelaten, hoe belangrijk ook, maar uiteindelijk afhangt van het persoonlijk initiatief van individuen,
van gemeenschappen die de
handen in elkaar slaan, van
ondernemers die iets nieuws
aandurven en volhouden.
Het Lord Buddha Home for
Children in Bodhgaya dat ik
vorig jaar met mijn vrouw
bezocht bleek een van die
fantastische initiatieven te
zijn waar de combinatie van
compassie en volharding
iets tot stand heeft gebracht
dat te denken geeft: je kunt
kinderen niet zo maar aan

In Memoriam
Dr. Kees Zijlstra
De heer Kees Zijlstra, tot 1 januari 2013 lid van ons
Comité van Aanbeveling is eind april in zijn woonplaats overleden. De heer Zijlstra was al geruime tijd ziek. Hij was vanaf het
eerste uur betrokken bij het wel en wee van onze stichting.
Moge hij rusten in vrede.

hun eigen lot overlaten, zo maar langs de weg laten wegkwijnen of exploiteren (wat helaas veel gebeurt). Je kunt ze ook
helpen, iets veranderen wat onjuist en oneerlijk is (zelfs als
je vindt dat anderen – bijvoorbeeld de Indiase overheid, de
Indiase burgers zelf – daar ook maar iets aan moeten doen).
Wat ik in het Lord Buddha Home for Children in Bodhgaya
zag was onderscheidend: het kinderdorp werkt, het creëert
voor tientallen kinderen een thuis en een toekomst, voor
honderden meer kans op werk dankzij de verschillende
opleidingen die aangeboden worden in de leerwerkplaats aan
de kasteloze jongeren uit de lokale omgeving en het biedt
bovendien via het medisch centrum basisgezondheidszorg
aan de lokale bevolking.
Of ik iets kan bijdragen? Wellicht zullen mijn ervaringen bij
de Verenigde Naties als Resident Representative en Resident
Coördinator kunnen helpen. En verder ook door gewoon
samen te denken!”

Bijzondere giften
We werden het afgelopen half jaar weer aangenaam verrast met bijzondere giften van mensen en bedrijven die onze
stichting een warm hart toedragen.

Van de Paters
Montfortanen
ontvingen we
€ 3.000 bestemd voor
de kinderen.

De Lionsclub uit
Ooststellingerwerf schonk ons
€ 100.

Metro Interieurs
uit Beuningen
maakte een
kerstgift over
van € 250.

Van de zusters Dominicanessen van
Neerbosch mochten
we € 2.000 ontvangen bestemd voor
schoolkosten van de
kinderen.

Een mevrouw uit Lent, die niet
met name genoemd wil worden,
schonk € 1.000 voor de kinderen.
Een echte opsteker!

Fier Automotive
uit Helmond verraste ons weer met
een kerstbijdrage
van
€ 1.000 bestemd
voor schoolbenodigdheden voor de
kinderen. Fijn dat
u ons werk weer
steunt!

Mw. Bruss uit Londen heeft een
appartement in Parijs. Vrienden
mogen daar logeren in ruil voor een
bijdrage in een spaarpot voor onze
stichting. We ontvingen maar liefst
€ 1.000. Reuze bedankt mevrouw
Bruss voor deze bijzondere actie!

CBFcertificaat
voor kleine goede doelen
Op 16 juni 2010 ontving
Stichting Kinderhulp
Bodhgaya het CBF
certificaat voor kleine
goede doelen.
Zo’n certificaat heeft
een geldigheidsduur
van drie jaar. Hertoetsing heeft plaats
gevonden in het voorjaar 2013. Dit heeft er
toe geleid dat het CBF
certificaat voor onze
stichting weer verlengd
is voor een periode van
drie jaar.

Benefietavond
‘Glorious night for Bodhgaya-child’
Het was een zeer geslaagde
benefietavond op 6 april in
Hotel restaurant Erica te
Berg en Dal.
Een prachtige solovoorstelling van Nel Kars, getiteld
‘Buigen voor Oranje’ leidde
de avond in.
Er waren veel leuke mensen,
een gezellige sfeer, een heerlijk diner met bijpassende
wijnen en dit alles met een
gevarieerde muzikale omlijsting door Michael Shalton
Productions uit Sint Agatha
en zangeres Ingrid Heijl uit
Cuijk. De hele avond liep als
een trein en werd afgesloten
met een loterij met fraaie
prijzen. De aanwezigen
hebben zich dan ook prima
vermaakt.
Dankzij de steun en inzet

van velen heeft Stichting
Kinderhulp Bodhgaya van
deze avond een succes kun-

nen maken met als resultaat
een netto-opbrengst van
ruim €7.300!

Heel veel dank aan diegenen
die delen van de avond en
de prijzen voor de loterij
voor hun rekening hebben
genomen, en aan de muzikanten die geheel belangeloos hun medewerking aan
de avond hebben verleend.
En natuurlijk onze gasten
voor hun aanwezigheid en
hun enthousiaste deelname
aan de loterij.
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Sponsoring
bedrijven en
instellingen
HHS Uitgeverij te Grave heeft ook de
19e 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
2013.
NeD Tax BV bedrijfsadviseurs te Nijmegen hielp geheel belangeloos bij de
opstelling van onze jaarrekening 2012.
VWG Nijhof accountants en belastingadviseurs, (Th. Verwoert RA RE,
belastingadviseur te Nijmegen) heeft
onze jaarrekening 2012 wederom Pro
Deo gecontroleerd.
Real Impact BV uit Arnhem, specialisten in Online Marketing, helpt
in het kader van MVO gratis met het
ontwikkelen van een Online Marketing
Strategie voor onze stichting.
Rede Consultancy te Ede sponsort ook
dit jaar de kosten van onze website.
Het charity dinner van 6 april werd
gesponsord door:
Hotel-Restaurant Erica, Berg en Dal;
Osage/Communicatie en Ontwerp,
Utrecht; Marie-José Broeckx Amsterdam; Belle Portee, Marjolein Neijzen,
Huissen; Nijmeegse Aero Club, Malden; Van Lanschot Bankiers, Nijmegen;
Harm Kruijdenberg, Mook; Openluchtmuseum, Arnhem; Suzanne Taks, Echt
(L); Ans en Willem Korstanje, Nijmegen; Museumpark Oriëntalis, Nijmegen; HANOS, horecagroothandel,
Nijmegen; Michael Shalton Productions, St. Agatha; Ingrid Heijl, Cuijk;
Marjan van Linge, Mook; Fortarock
XL, Nijmegen; Golfbaan het Rijk van
Nijmegen, Nijmegen; Maria Martens,
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 verzonden.
Samenstelling bestuur
Prof. mr. Peter Tak, voorzitter
Mr. Ine le Blanc, secretaris
Drs. Frans Willekens, penningmeester
Leden: drs. Jos Stakenborg en 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
diverse ziekenhuizen, Blaricum.
Drs. Cornelis Klein, Honorair consul of the Kingdom of Buthan, Den Haag.
Ing. Harry Koorstra, voormalig CEO PostNL, thans investeerder en toezichthouder,
Naarden.
Joop Sistermans, voorzitter Raad van Commissarissen Brainport en gedelegeerd
bestuurder Brainport 2020, 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 18.1659.573 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.

