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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.
Het kinderhuiscomplex gaat heten ‘Lord Buddha Home for Children’.

Van het bestuur
Voor u ligt de tweede uitgave van Bodhgaya Nieuws, de
nieuwsbrief van Stichting Kinderhulp Bodhgaya . Sinds
de vorige nieuwsbrief is er weer veel gebeurd waar we u
deelgenoot van willen maken. De ommuring van het
terrein waarop het kinderhuiscomplex gaat verrijzen is
klaar. De bouwtekeningen zijn goedgekeurd en de bouw
is in volle gang. Zoals het er nu naar uitziet zal de
opening van het ‘Lord Buddha Home for Children’
plaatsvinden op 2 oktober 2005! Wij hopen dat u, samen
met ons, hier naar uitkijkt!
We mogen ons verblijden in een groeiende schare van
vrienden/donateurs en de belangeloze inzet van bedrijven, instellingen én particulieren. Ook worden we van
diverse zijden geholpen bij het opzetten en uitvoeren
van acties voor ons kinderhuiscomplex.
Omwille van een meer evenwichtige werkverdeling
binnen het bestuur heeft Hans Heijltjes per 1 augustus
2004 de functie van penningmeester op zich genomen en
gaat Arnold van der Heijden zich meer toeleggen op het
geven van voorlichting en informatie bij onderwijsinstellingen, organisaties en bedrijven over het boeiende
werk van onze stichting.
Van belang is voorts te melden dat Wilde Ganzen een
belangrijk financieel steentje bijdraagt aan het ‘Lord
Buddha Home for Children’. Omdat Wilde Ganzen
overtuigd wil zijn van de validiteit van de geldstromen in
India heeft Wilde Ganzen een onafhankelijk en diepgaand onderzoek laten instellen naar onze Indiase
zusterorganisatie Nav Bharat Jagriti Kendra, die voor
ons alle feitelijke werkzaamheden in India uitvoert. De
uitkomst van dit onderzoek was zoals ons bestuur

verwachtte: Nav Bharat Jagriti Kendra is een zeer
integere, betrouwbare organisatie, die zeer zorgvuldig te
werk gaat en in hoog aanzien staat, niet alleen in India
maar ook internationaal! Uiteraard zijn we blij met de
uitkomsten van het in opdracht van Wilde Ganzen
verrichte onderzoek. Het bevestigt nog eens dat we een
uitgelezen organisatie hebben om de plannen van onze
stichting te realiseren.
Tot slot wensen we u allen sfeervolle kerstdagen en
voor 2005 alle goeds. Het bestuur hoopt dat u deze
nieuwsbrief weer met plezier zult lezen. Eventuele
reacties kunt u kwijt via ons e-mailadres:
kinderhulpbodhgaya@helpt.nl

Website
www.kinderhulpbodhgaya.helpt.nl
De website van Stichting Kinderhulp Bodhgaya is
vernieuwd, niet alleen qua informatie maar ook
qua lay-out. Stichting Kinderhulp Bodhgaya mag
zich gelukkig prijzen met het fraaie resultaat van
de hand van ICT-deskundige Terry Teunissen, die
dit werk geheel belangeloos voor onze stichting
heeft verricht. Bovendien heeft Terry Teunissen
toegezegd de website gratis te zullen onderhouden en van de nieuwste informatie te blijven
voorzien.
Stichting Kinderhulp Bodhgaya is uiteraard zeer
ingenomen met deze hulp.

Stichting Kinderhulp Bodhgaya

Bezoek bestuursdelegatie
aan India
Op 23 oktober 2004 was het zover. Een
bestuursdelegatie van Stichting
Kinderhulp Bodhgaya vloog naar Dehli,
India en vandaar naar Ranchi, de
hoofdstad van Jharkhand. Opgewacht
door een delegatie van Nav Bharat
Jagriti Kendra was de dag van aankomst
er vooral een van acclimatiseren en van
een bezoek aan de beroemde ‘rock
gardens’, een uitje dat gedeeld werd met
talrijke Indiase families die hier de
zondagnamiddag doorbrachten.
De volgende dagen waren meer dan vol.
Zo vond er overleg plaats met de
architect over de bouwtekeningen voor
het kinderhuiscomplex. We vonden de
voorgestelde bebouwing té compact en
hebben voorgesteld de gebouwen meer
in een carrévorm te plaatsen, waardoor
er in het middengedeelte van het terrein
meer ruimte ontstaat voor de aanleg van
sport- en speelgelegenheden, de
moestuin en een kleine kinderboerderij.
De slaapkamers in de wooneenheden
vonden we té krap bemeten om vier
kinderen te laten slapen en we hebben

bepleit om aan iedere keuken een
bijkeukentje te bouwen, voor voorraad/
bergruimte én voor het plaatsen van een
wasmachine. Alle voorstellen zijn
ingewilligd waarna de bestuursdelegatie
het startsein gaf voor de bebouwing.
Naast dit overleg werden een aantal
projecten van Nav Bharat Jagriti Kendra
bezocht, waaronder ‘zelfhulp’ groepen
van vrouwen die met ondersteuning
van hen ter beschikking gestelde
microkredieten eigen bedrijfjes hebben
opgezet. Met eigen ogen konden we
zien hoe succesvol deze vrouwen zijn
en hoe ze aan een beter én duurzaam
bestaan werden geholpen. We waren
ook zeer onder de indruk van het
emancipatieproces dat deze vrouwen
hadden doorgemaakt! Er werden ook
bezoeken gebracht aan enkele
onderwijsprojecten. Het bijzondere was
dat de Nederlandse slagzin ‘samen naar
school’ door Nav Bharat Jagriti Kendra
al in praktijk was gebracht: zowel
geestelijk als lichamelijk gehandicapte
kinderen deelden de schoolbanken met

gezonde leeftijdsgenootjes en de
natuurlijke manier waarop deze kinderen
met elkaar omgingen, was hartverwarmend. We bezochten de sloppenwijken
van Ranchi om kennis te maken met het
‘clean Jharkhand project’. We geloofden onze ogen bijna niet. Straten, riolen
en huizen zagen er uit om door een
ringetje te halen dank zij het vuilnis
ophaalproject dat Nav Bharat Jagriti
Kendra hier van start deed gaan. En dan
de trots van de bewoners van deze
sloppenwijken, we werden er stil van!

Ons verblijf in Ranchi werd afgesloten
met een dagje uit naar de beroemde
zonnetempel in Jagannathpur en een
heuse picknick bij de beroemde watervallen van Hundru waar het water van
maar liefst 86 meter hoog naar beneden
komt.
Na Ranchi waren we vijf dagen te gast
in Hazaribag, de stad waar ook het
hoofdkantoor van Nav Bharat Jagriti
Kendra gevestigd is. Een groot deel van
de tijd werd hier besteed aan kennis
maken met directie, stafleden en
registeraccountants van onze Indiase
zusterorganisatie, we kregen uitleg over
hun management- en informatiesystemen en de verdeling van taken en
bevoegdheden. Zeer leerzaam en een
bevestiging van het vertrouwen dat we
al hadden in onze Indiase partner.
Hoogtepunt van ons verblijf hier
vormde een bezoek aan de Bahera
Ashram in Chauparan. Deze Ahsram, in

1971 gesticht door de oprichters van
Nav Bharat Jagriti Kendra vormde het
beginpunt van hun werkzaamheden
voor ‘the poorest of the poorst’. In de
Ashram gonst het van de bedrijvigheid:
kleuter-, basis- en middelbaar onderwijs,
‘bridgekampen’ voor tienermeisjes,
kleinschalige landbouwactiviteiten,
leerwerkplaatsjes en dat alles in een
sfeer zó sereen, dat we even overwogen
hier voorlopig maar te blijven.
Er stond ons echter meer te wachten:
Bodhgaya! De eerste dag hier bezochten we het terrein waar ons kinderhuiscomplex gerealiseerd wordt. De
bestuursdelegatie was enthousiast over
de prachtige plek: zowel qua ligging als
qua uitzicht! De ommuring van het
terrein was gereed en met de architect
werden de lijnen uitgezet waar de
diverse gebouwen de komende maanden gaan verrijzen. De planning is dat
het kinderhuiscomplex op 2 oktober

2005 geopend zal kunnen worden. Op 4
november 2004 vond de eerste steenlegging plaats! Het bouwterrein was voor
deze gelegenheid omgetoverd in een
heuse feestzaal. Meer dan 400 (!)
mensen uit Bodhgaya en de omliggende
dorpen waren aanwezig, waaronder ruim
100 officials en mensen van de pers,
radio en televisie.
Er was een heus podium, veel bloemslingers, welkomstliederen, de nodige
speeches en het onthullen van een
maquette, een ceremonie met kokosnoten, het aansteken van wierookstokjes
en het planten van een boom. Ter
afsluiting waren er snacks op krantenpapier geserveerd (!) voor alle aanwezigen. Alles bijeen een ontroerend en
emotioneel gebeuren en weer een stap
voorwaarts in de realisering van het
‘Lord Buddha Home for Children’.
Het verblijf in Bodhgaya werd afgesloten met bezoeken aan aantal tempels,
meditaties onder de Boddhi-boom,
koffers pakken en afscheid nemen met
veel goede herinneringen in ons hart.

Bij de foto’s:
Links onder de feestelijkheden en de
onthulling van de eerste steen.
Links midden: het uitzetten van de
gebouwen op het bouwterrein.
Boven midden: bezoek aan de watervallen van Hundru.
Rechts boven: het clean Jharkhand
project.
Rechts: overleg met stafleden van Nav
Bharat Jagriti Kendra.

Bezoek van onze adviseur
prof. Mishra en de secretaris
van Nav Bharat Jagriti Kendra
Van 9 tot 16 augustus 2004
brachten de adviseur van
onze stichting prof.dr.
Rajeshwar Mishra en de
secretaris van Nav Bharat
Jagriti Kendra, Er. Satish
Kumar ‘Satish Girija’, in
verband met een congres,
een bezoek aan Nederland.
Van die gelegenheid werd
dankbaar gebruik gemaakt
om een aantal besprekingen
met hen te arrangeren over
de plannen rond de activiteiten van het ‘Lord Buddha
Home for Children’.
Punten van overleg waren
onder meer het beleid met
betrekking tot de opvang
van de kinderen in het
kinderhuiscomplex, de
werving en selectie van
weeshuismoeders en het
trainingsprogramma dat deze
moeders, voorafgaande aan
de komst van ‘onze’ kinderen
gedurende zes maanden
gaan volgen bij SOS Village
in Dehli, de fasegewijze
bebouwing van het terrein,
de schetsen van de bouwtekeningen én de voorziene

looptijd van de bouwwerkzaamheden. Bovendien
werd besloten dat een
delegatie van het bestuur
van Stichting Kinderhulp
Bodhgaya, overigens geheel
op eigen kosten, eind
oktober naar India zou reizen
om onder meer kennis te
maken met directie en staf én
een aantal projecten/
programma’s van Nav Bharat
Jagriti Kendra. Daarnaast
werd afgesproken dat tijdens
het verblijf van onze
bestuursdelegatie in India,
tijd gereserveerd zou worden
voor de eerste steenlegging
van het kinderhuiscomplex.
Naast overleg met ons
bestuur brachten beide
Indiase gasten, samen met
onze secretaris, bezoeken
aan Cordaid, Stichting
Kinderpostzegels Nederland
en Brot für die Welt in
Stuttgart. Alles bijeen was
het een drukke, intensieve
werkweek waar met tevredenheid op terug kan
worden gezien.

Prof.dr. Rajeshwar Mishra (links) en de secretaris van Nav
Bharat Jagriti Kendra, Er. Satish Kumar ‘Satish Girija’
(rechts) met de secretaris van de Stichting Kinderhulp
Bodhgaya, mr. Ine Numa-le Blanc tijdens een bezoek aan
Scheveningen na overleg met Cordaid in Den Haag.

Overleg bij de Stichting Kinderpostzegels.

‘Aangeboden/gevraagd:
hulp’
Onder de titel ‘Aangeboden/gevraagd: hulp’ verrichtte
Kristine Biegman, studente Bedrijfscommunicatie aan de
Katholieke Universiteit Nijmegen voor Stichting Kinderhulp Bodhgaya een afstudeeronderzoek naar de best
mogelijke aanpak van verwerving van financiële middelen, gericht op het bedrijfsleven.
Aan de hand van literatuuronderzoek en enquêtes onder
commerciële instellingen heeft Kristine gekeken naar de
motieven en doelen die commerciële bedrijven hebben
om charitatieve instellingen te steunen, de criteria die ze
hanteren bij de selectie van een goed doel, de voorkeuren die ze hebben voor vorm, grootte en duurzaamheid
van de gift en hun voorkeuren voor communicatiestrategie. Tevens is gekeken of bepaalde kenmerken van
bedrijven eerder leiden tot een succesvolle charitatieve
samenwerking. Daarnaast zijn ook charitatieve instellingen geïnterviewd over hun aanpak van fondsenwerving,
om een indruk te krijgen van de trends die zij waarnemen
en de ervaringen die ze op
dit gebied hebben opgedaan.
Stichting Kinderhulp
Bodhgaya is zeer vereerd
met het onderzoek van
Kristine dat waardevolle
aanbevelingen bevat, die
ons bestuur van nut kunnen
zijn bij het werven van
fondsen bij bedrijven.

Comité van Aanbeveling
Stichting Kinderhulp Bodhgaya weet zich inmiddels gesteund door een
Comité van Aanbeveling, bestaande uit prominente Nederlanders, die het
werk van onze stichting mee helpen uitdragen. In het Comité van Aanbeveling hebben zitting genomen: mgr. Huub Ernst, emeritus-bisschop van
Breda, dr. Julien Dony, gynaecoloog consultant Nijmegen, prof.dr. André
Grotenhuis, hoogleraar neurochirurgie en hoofd van het instituut
neurochirurgie Academisch Medisch Centrum Sint Radboud Nijmegen,
mw. Rita Kok, textielkunstenares Amsterdam, ing. Harry Koorstra, lid
Raad van Bestuur TNT-Post group Naarden, dr. Ad Lansink, oud-lid
Tweede Kamer der Staten Generaal Nijmegen, mw. Cathy van Beek, lid
Raad van Bestuur Sint Maartenskliniek Nijmegen en drs. Maerten
Verstegen, oud-directeur Cansius-Wilhelmina Ziekenhuis Nijmegen en
oprichter van het Instituut voor Sponsoring en Fondsenwerving in de
Gezondheidszorg. Het bestuur van Stichting Kinderhulp Bodhgaya is het
Comité van Aanbeveling zeer erkentelijk voor hun steun.

Scholenacties
Ook in het tweede halfjaar van 2004 gingen leerlingen en
studenten in Nederland weer in actie voor kansarme leeftijdgenootjes in India:

Leerlingen van College Blaucapel
te Utrecht hielden op 31 maart en
1 april 2004 een succesvolle

Leerlingen van basisschool Prins Clausschool te
Nijmegen gingen op 16 april 2004 in de startblokken
voor hun leeftijdsgenootjes in India. Onder het motto
‘Een speelplaats voor de Prins Clausschool, een
speelplaats voor Bodhgaya’, organiseerde de basisschool een ludieke sponsorloop. Stichting Kinderhulp
mocht met de premie van Wilde Ganzen niet alleen een
bedrag van 10.200 euro in ontvangst nemen, maar kreeg
ook een heel bijzonder, door leerlingen van deze basisschool gemaakt spandoek aangeboden, dat als titel
draagt: ‘Nijmegen-Bodhgaya: zullen we samen spelen’.

vastenactie ten gunste van
Stichting Kinderhulp Bodhgaya.
Met de premie van Wilde Ganzen
leverde de actie het fraaie bedrag
van 1700 euro op.

PABO Groenewoud, onderdeel van de Hogeschool
van Arnhem en Nijmegen vierde op 5 juni 2004 het
bestaan van 100 jaar Katholiek Onderwijs. Stichting Kinderhulp Bodhgaya mocht de feestelijkheden
van die dag bijwonen en ontving van de studenten
inclusief de premie van Wilde Ganzen een bedrag
van 1150 euro.

U ziet ook leerlingen en studenten in Nederland staan op de
bres voor hun kansarme leeftijdsgenootjes in India!

Bijzondere
giften
Ook de afgelopen maanden
werd het bestuur van Stichting Kinderhulp Bodhgaya
weer verrast met giften van
mensen die iets te vieren
hadden en een gift belangrijker vonden dan geschenken.
In dit kader ontving ons
bestuur:
* een gift van 310 euro ter
gelegenheid van een
zestigste verjaardag;
* een gift van 460 euro ter
gelegenheid van een
afscheid.
Beide giften zijn door Wilde
Ganzen opgehoogd met een
premie van 70%!
EMEX BV Wijchen verraste onze stichting met een gift van
1000 euro.
Naar aanleiding van een artikel over het werk van onze
stichting in het oktobernummer van het tijdschrift ‘VrijZicht’,
ontving ons bestuur een aantal giften met een totaalwaarde
van 377,50 euro.
De Goede Doelencommissie van Zorgverzekeraar VGZ
Nijmegen schonk een eindejaarsgift van maar liefst 8500 euro
aan onze stichting. Het bedrag is bestemd voor de bouw en
inrichting van het basisgezondheidscentrum op het terrein
van ons kinderhuiscomplex.
Het bestuur van Stichting Kinderhulp Bodhgaya is zeer
dankbaar voor deze fantastische bijdragen. Overweegt u een
feest, heeft u iets te vieren of wilt u in verband met het
naderende kerstfeest een schenking doen? Plaats dit in het
teken van het ‘Lord Buddha Home for Children’! Het bestuur
komt graag met documentatiemateriaal naar u toe om u, uw
gasten of uw personeel te vertellen over het boeiende werk
van onze stichting.

Subsidies
Wilde Ganzen heeft besloten het ‘Lord Buddha
Home for Children’ onder haar vleugels te nemen
door alle opbrengsten van acties welke het
bestuur in het kader van het kinderhuiscomplex
organiseert, op te hogen met een financiële
premie van 70%.
Stichting Jobena heeft het besluit genomen het
‘Lord Buddha Home for Children’
financieel te ondersteunen. Voor 2004 heeft deze
stichting een bedrag van 1000 euro ter beschikking gesteld.
Stichting Anton Jurgens fonds heeft een bedrag
van 15.000 euro gevoteerd ten gunste van het
kinderhuiscomplex.
Stichting Trifud Trust heeft het ‘Lord Buddha
Home for Children’ eveneens onder haar hoede
genomen. Voor 2004 heeft Stichting Trifud Trust
een bedrag van 2500 euro ter beschikking
gesteld.
COS GELDERLAND stelde een subsidie beschikbaar van 680 euro voor de organisatie van
de Griekse middag van 3 oktober 2004.

Overige acties
Mondiale markt
Op 6 juni 2004 stond
Wijchen in het teken van een
grote Markt en
Sponsordag.Verschillende
organisaties uit de regio, die
ieder hun eigen identiteit
uitdroegen, maakten die dag
zichtbaar wat er zoal gebeurt
op het gebied van duurzame
interculturele ontwikkelingssamenwerking. Uiteraard was
Stichting Kinderhulp
Bodhgaya met een fraaie
stand op deze markt vertegenwoordigd. Naast het
geven van voorlichting en
informatie over de doelstellingen van onze stichting en
het ‘Lord Buddha Home for
Children’ werd in het
bijzonder onze CD-actie
gepromoot. De middag
bracht met de premie van
Wilde Ganzen ruim 340 euro
op.

Griekse middag
Griekse middag te Nijmegen
Op zondag 3 oktober
heersten er Griekse sferen in
de aula, de hal en het bruin
café van het Lindenholt
College te Nijmegen. Trio
Xenia, Angelos Tassopoulos
en KURTFACE Zeefdrukkerij
zetten zich die middag geheel
belangeloos in ten gunste
van Stichting Kinderhulp
Bodhgaya. Het zeer bekende
Trio Xenia bestaande uit
Mattie Tans, zang & gitaar,
Betty de Vries, zang & gitaar,
en Theo van Haelen, klarinet,
ondersteund door Tineke de
Vogel met diverse snaarinstrumenten, bracht bekende Griekse liederen van
hoge kwaliteit ten gehore,
maar dan wel in een geheel
eigen vertolking.
De bekende Griekse kunstenaar Angelos Tassopoulos
had voor deze middag een
unieke zeefdruk ontworpen,
die genummerd en

gesigneerd in een speciale
oplage van 200 stuks voor
slechts 50 euro kon worden
aangekocht. Het gehele
productieproces van de
totaaloplage van de zeefdrukken lag in handen van
KURTFACE zeefdruk te
Nijmegen. Uiteraard werd er
ook uitgebreid voorlichting
over het werk van onze
stichting gegeven.Tevens
bestond de mogelijkheid
onze unieke CD ‘Buddha
Home for Children’ aan te
schaffen.De Griekse middag
trok veel belangstelling en
werd sfeervol afgesloten met
Griekse hapjes en drankjes.
Met dank aan Trio Xenia,
Angelos Tassopoulos,
KURTFACE Zeefdrukkerij,
Artworld Lijstenmakerij, De
Winckelsteegh, Lindenholt
College, COS Gelderland,
Wilde Ganzen en vele
helpende handen achter de
schermen bedroeg de
opbrengst van de middag
7000 euro.

Band Villa in concert
Op 12 november 2004 trad de
Nijmeegse band Villa onder
de titel ‘Band Villa in concert
voor Stichting Kinderhulp
Bodhgaya’ op in café The
Shuffle te Nijmegen. Na
afloop van het concert
mocht Stichting Kinderhulp
Bodhgaya maar liefst 250
euro in ontvangst nemen!

Werving vrienden
en donateurs
Stichting Kinderhulp Bodhgaya mag zich, naast mensen die
een eenmalige gift overmaken, verheugen in een groeiend
aantal vrienden en donateurs. Op dit moment heeft Stichting
Kinderhulp Bodhgaya het vertrouwen van 155 vrienden/
donateurs. Wij hopen natuurlijk op een nog grotere kring van
mensen die het werk van onze stichting een warm hart
toedragen en ons blijvend willen steunen. Wellicht willen de
lezers van onze nieuwsbrief ons hierbij helpen door het ‘Lord
Buddha Home for Children’ ook onder de aandacht van hun
familie, vrienden en kennissen te brengen.

Zoekt U een geschenk
U kunt onze unieke CD ‘Buddha Home for Children’ bestellen
voor de prijs van 10 euro inclusief verzendkosten, door
storting van het bedrag op rekeningnummer 18.16.59.573 t.n.v.
Stichting Kinderhulp Bodhgaya Nijmegen o.v.v. CD. Wilde
Ganzen legt bij iedere verkochte CD 6,30 euro bij!
Er zijn nog enkele exemplaren te koop van de unieke,
gesigneerde en genummerde zeefdruk van de hand van de
Griekse kunstenaar Angelos Tassopoulos. De zeefdruk is te
bestellen door overmaking van 60 euro inclusief verpakkingsen verzendkosten, door storting
van dit bedrag op rekeningnummer
18.16.59.573 t.n.v. Stichting
Kinderhulp Bodhgaya Nijmegen
o.v.v. zeefdruk. Wilde Ganzen legt
bij iedere verkochte zeefdruk 29
euro bij!
Links: Impressie van de Griekse
middag met het optreden van Trio
Xenia en boven een afbeelding
van de zeefdruk van de Griekse
kunstenaar Angelos Tassopoulos.

Sponsoring bedrijven
en instellingen
DISCPRINT, cd, dvd en diskette specialist te Almere
leverde belangeloos 1000 booklets en bottomcards voor
onze prachtige CD ‘Buddha Home for Children’.
MEDIATRACK Amsterdam nam het productieproces van
250 CD’s ‘Buddha Home for Children’ inclusief booklets en
bottomcards voor eigen rekening.
OSAGE, communicatie en ontwerp te Utrecht ontwierp voor
onze stichting gratis een serie prachtige ‘stoppertjes’ .
UITGEVERSMAATSCHAPPIJ DE GELDERLANDER BV
te Nijmegen heeft toegezegd de komende maanden de
‘stoppertjes’ geheel belangeloos te plaatsen in kranten en
periodieken van De Gelderlander BV.
HHS UITGEVERIJ te Grave heeft de kosten van het
drukken van 2500 flyers over onze CD-actie geheel voor
eigen rekening genomen.
HHS UITGEVERIJ te Grave heeft wederom het opmaken,
printen en verzenden van onze nieuwsbrief ‘Bodhgaya
Nieuws’, nummer 2, geheel voor eigen rekening genomen.
KURTFACE ZEEFDRUK te Nijmegen heeft geheel belangeloos het productieproces van de 200 exclusieve zeefdrukken
van de Griekse kunstenaar Angelos Tassopoulos op zich
genomen.

Colofon
Stichting Kinderhulp Bodhgaya geeft financiële
steun aan kasteloze kinderen in de deelstaat
Bihar in India en investeert in armoedebestrijding, basisgezondheidszorg, onderwijs
en opleiding.
Stichting Kinderhulp Bodhgaya kent geen
overheadkosten, het werk wordt verricht door
vrijwilligers die administratie- en reiskosten
volledig uit eigen beurs betalen.
Stichting Kinderhulp Bodhgaya houdt vrienden/donateurs op de hoogte van het verloop
van de projecten/programma’s via het regelmatig verschijnende ‘Bodhgaya Nieuws’.

Samenstelling bestuur
Voorzitter: mr. Mari-José Broeckx
Secretaris: mr. Ine Buma-le Blanc
Penningmeester: Hans Heijltjes (Ook voor
erfstellingen en legaten)
Leden: drs. Arnold van der Heyden,
Ed Peters, dipl.kfm. Elisabeth Zedlitz-Fuchs en
Wim Zegers

Adviseurs
prof.dr. Rajeshwar Mishra, Director Centre for
the Development of Human Initiatives,
Jalpaiguri, West Bengal, India en
L.J. Derks r.a., directeur Target & Strategy BV,
Nijmegen.

Secretariaat
De Kluyskamp 12-89, 6545 JK Nijmegen.
Telefoon/fax +31-(0)24-3779861.

Website
ARTWORLD LIJSTENMAKERIJ te Malden omlijstte
geheel gratis 4 zeefdrukken van Angelos Tassopoulos.
Bovendien schonk de lijstenmakerij 5% van het aankoopbedrag van elke bij hen gekochte lijst voor deze zeefdruk
aan Stichting Kinderhulp Bodhgaya.
DE WINCKELSTEEGH, zorgcentrum voor kinderen en
volwassenen met een matige of (zeer) ernstige verstandelijke
beperking te Nijmegen stelde gratis de geluidsapparatuur ter
beschikking voor het optreden van Trio Xenia tijdens de
Griekse middag van 3 oktober 2004.
HET INDIA INSTITUUT te Amsterdam verzond bij hun
jaarlijkse cursusbrochure geheel gratis informatie over het
boeiende werk van onze stichting en onze CD-aktie.
U ziet, steeds meer bedrijven en instellingen zijn doordrongen van de schrikbarende kloof tussen recht en onrecht,
tussen het rijke westen en de derde wereld en steunen ons
werk. Het bestuur van Stichting Kinderhulp Bodhgaya is
hen hiervoor bijzonder erkentelijk.

www.kinderhulpbodhgaya.helpt.nl
E-mail: kinderhulpbodhgaya@helpt.nl
De stichting is ingeschreven in het stichtingenregister onder nummer: 0913570

Wilt u Stichting Kinderhulp Bodhgaya
steunen?
Uw gift is meer dan welkom op
Rabobank, rekeningnummer
18 16 59 573
o.v.v. Stichting Kinderhulp Bodhgaya te
Nijmegen
Stichting Kinderhulp Bodhgaya beschikt ook
over een brochure. Deze is evenals een
aanmeldingskaart om vriend en donateur te
worden verkrijgbaar bij het secretariaat of via
het e-mailadres, als u hiervoor belangstelling
heeft.

