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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 kinderdorp voor deze kinderen gerealiseerd. Opvang, basisgezondheidszorg,
onderwijs en een vakopleiding staan daarbij centraal. In overeenstemming met de plaatselijke
cultuur heeft het kinderdorp de naam gekregen ‘Lord Buddha Home for Children’.
Van het bestuur

In 2013 stonden we stil bij het feit dat kinderhulp Bodhgaya
tien jaar geleden werd opgericht.
Vanaf het begin hebben we de strijd tegen armoede en
onrecht in en rondom Bodhgaya, India als ons werk gezien,
enerzijds door concrete hulp en ondersteuning ter plekke en
anderzijds door een beroep te doen op hart, hoofd en handen
van mensen, bedrijven en organisaties in Nederland.
Bewustwording en voorlichting om mensen aan het denken
te zetten over zaken van recht en onrecht en aandacht en
steun te vragen voor de gestigmatiseerde bevolkingsgroep
van kastelozen.
Wij zetten ons in voor duurzame verandering voor hen
door bij te dragen aan hulp die praktisch en doeltreffend
is en aansluit bij de waarden en de cultuur ter plaatse. Wij
kunnen ons werk echter niet doen zonder het vertrouwen
dat u in ons stelt. Maar we kunnen het ook niet doen zonder
uw trouwe en niet aflatende steun. Wij zijn allen, vrijwilligers, sponsors en donateurs dan ook bijzonder dankbaar
dat zij ons werk mogelijk maken! Met uw inzet kunnen we
nog veel meer vreugde brengen in het leven van kasteloze
kinderen, hen een plek geven waar ze zich thuis voelen,
vandaag, morgen en de dagen daarna. Dat vinden zij en wij
geweldig en hopelijk u ook!
Wij wensen u veel leesplezier met onze nieuwsbrief en een
fijne zomer toe.
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Berichten uit het Lord Buddha Home
Zoals gebruikelijk weer
een update over het reilen
en zeilen binnen het Lord
Buddha Home.
We hadden gehoopt in deze
nieuwsbrief tien nieuwe
kinderen en een nieuwe
zorgmoeder aan u te kunnen
voorstellen. Helaas, ook in
India draaien ambtelijke molens traag, de adoptieprocedures voor de kinderen zijn
nog niet afgerond, terwijl de
nieuw geselecteerde kinderen wel staan te trappelen
om opgenomen te mogen
worden in de grote Lord
Buddha Home familie. Net
als wij moet ook u nog even
geduld hebben.

De kinderen

De kinderen hebben in april

weer hun jaarlijkse overgangsexamens gedaan. Alle
kinderen hebben de eindstreep gehaald, sommigen
met de hakken over de sloot.
Drie van onze kinderen gaan
vanaf nu voor het eerst naar
de kleuterschool. Wel even
wennen voor het kleine grut
dat tot nog toe niets liever
deed dan de hele dag in de
speeltuin door te brengen.
De gezondheidstoestand
van de kinderen is over het
algemeen goed. Een van de
kinderen, Shisham, had in
februari hoge koorts en bij
een bezoek aan de kinderarts
in het ziekenhuis in Gayas
bleek ze TBC te hebben. Ze
wordt hiervoor nu behandeld
en haar gezondheidstoestand
gaat weer de goede kant op.

Om besmetting van andere
kinderen te voorkomen is
gevraagd alle kinderen in te
enten tegen TBC.
In februari heersten er
waterpokken en mazelen op
de campus. Negen kinderen
waren er erg ziek van, maar
zijn gelukkig allen weer
goed hersteld.
De moestuin heeft nog
steeds een grote aantrekkingskracht op de kinderen.
Het afgelopen jaar werden
ladyfinger, tomaten, aubergines en veel kruiden geoogst.
Nieuwe gewassen zijn aangeplant en het wachten is nu
op deze oogst.
In januari kregen de kinderen, moeders en de staf
bezoek van een landelijke
NGO, die veel doet aan
filantropie. Alle kinderen
werden verblijd met nieuwe
Bata schoenen en speelgoed. Onnodig te zeggen dat
ze hier maar wat blij mee
waren.
In februari kwam een lokale
NGO een bezoek brengen

Foto’s van de festiviteiten
tijdens
Republic
Day

aan de campus. Ook zij
verrasten de kinderen met
geschenken, waaronder
voetballen, skippy ballen en
badmintonrackets.

Feesten

Zoals gebruikelijk in India,
viel er weer heel wat te
vieren op het Lord Buddha
Home.
Het nieuwe jaar werd
ingeluid met een filmvoorstelling voor alle kinderen,
gevolgd door een uitgebreide
picknick voor de kinderen,
moeders en staf.
Op 26 januari werd Republic Day gevierd. De dag
begon vroeg met het hijsen
van de vlag door een van
de kinderen, gevolgd door
het samen zingen van het
nationale volkslied. Daarna
volgden voordrachten door
de kinderen, begeleid door
muziek. Hierna was er een
cricketwedstrijd tussen onze
kinderen en de kinderen van
een lagere school uit Bodhgaya. Onze kinderen wonnen
de match en als beloning
kregen ze kleine praktische
cadeautjes.

Op 4 februari was het Saraswati Pooja Festival onderwerp van feestelijkheden.
Tijdens dit festival wordt de
godin van wijsheid en kennis
aanbeden.
Op 16 maart werd het Holi
feest gevierd, een echt
lentefeest. Er wordt gezongen, versnaperingen worden
uitgedeeld en men bestrooit
elkaar met gekleurd poeder,
parfums en gekleurd water.
Onnodig te zeggen dat dit de
kinderen zeer aansprak. De
dag werd afgesloten met een
basketbalwedstrijd voor de
kinderen.

De leer/werkplaats

In januari ontvingen weer 97
studenten een diploma: 37

voor de opleiding computerkunde, 20 voor de opleiding
reparatie mobiele telefoons,
16 voor de opleiding hospitality, 15 voor de opleiding
naaien en borduren en 10
voor de opleiding schoonheidsspecialiste. Van deze
afgestudeerden hadden 68
direct na het behalen van
het diploma een baan. Nu
een half jaar later, zijn ook
de overige 29 met hulp van
de leiding van de leer/werkplaats aan een baan geholpen. Het gemiddeld inkomen
ligt, omgerekend, tussen de
25 en 45 euro per maand.
Voor ons niet veel, maar
voor daar is het heel wat.
Een nieuwe opleidingsronde
is van start gegaan in maart

2014 met 135 studenten. In
juni hopen ze af te studeren
en een baan te bemachtigen.
Begin 2014 heeft onze Indiase partner bekostiging van
de opleidingen aangevraagd
bij de overheid.
Deze mogelijkheid bestaat
als opleidingen gedurende
drie jaar met een positief resultaat hebben gedraaid. We
wachten met spanning op de
beslissing van de overheid.

Het medisch centrum

De lokale bevolking weet de
weg naar ons medisch centrum goed te vinden.Het aantal patiënten voor de huisarts
blijft nagenoeg gelijk, de
bezoeken aan de tandarts
laten een lichte stijging zien.
Van het pathologisch laboratorium wordt steeds meer
gebruik gemaakt.

Om de bevolking in ver
afgelegen gebieden ook te
kunnen laten profiteren van
onze gezondheidszorg zijn
we bezig met het inzamelen van fondsen voor de
aanstelling van een aantal
zogenoemde health workers, die op de fiets naar
deze dorpen gaan om de
bevolking te overtuigen van
het nut van medische zorg
voor hen en hun gezin. De
totaalkosten voor dit deelproject bedragen € 2.000 op
jaarbasis. Wilt u meehelpen
aan de realisering hiervan?
Maak een bijdrage over
opbankrekening NL51RABO0181659573 t.n.v. Stichting Kinderhulp Bodhgaya te
Mook, onder vermelding van
‘health workers’. U helpt er
mensenlevens mee!

Foto’s van de opleiding schoonheidsspecialiste, hospitality en
reparatie mobiele totefoons
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Bijzondere giften
We werden weer verblijd met bijzondere giften van
mensen die iets te vieren hadden of gewoon zomaar
ons werk met een extra gift wilden ondersteunen.
We noemen:

Wij zijn als bestuur weer heel blij met deze extra
giften voor ons kinderdorp. Geeft u ook een feest,
heeft u iets te vieren of heeft u een bijzonder idee
voor een extra gift? Denk dan aan Stichting Kinderhulp Bodhgaya. U steunt ons werk met zo’n gebaar
en geeft tegelijkertijd extra bekendheid
aan onze stichting. Wij hebben promotiemateriaal om
uw actie te ondersteunen en helpen u graag!

De heer Korstanje uit
Nijmegen schonk € 500
ter gelegenheid van zijn
verjaardag. Alsnog van harte
gefeliciteerd!

Goossens Vastgoed uit Erp
verraste ons t.g.v. de Kerst met
een gift van € 5.000 bestemd
voor de kinderhuizen. Hartelijk
dank voor deze fraaie gift!

Mw. Brus uit Londen
schonk weer € 3.000
bijeengebracht door
gasten die gebruik
mogen maken van haar
appartement in Parijs.
Veel dank daarvoor.

Onze 10-tjesactie
t.g.v. ons 10-jarig
bestaan heeft
1.500 euro
opgebracht. Alle
gulle gevers van
harte bedankt!

Mw. Timmermans van Lingen
uit Leeuwarden vroeg t.g.v. haar
verjaardag giften voor onze stichting
in plaats van cadeaus. We mochten
€ 250 ontvangen. Natuurlijk nog
onze hartelijke gelukwensen en onze
dank voor uw gift.

Metro Interieurs BV uit
Beuningen schonk € 200 t.g.v.
de Kerst. Reuze bedankt!

Bremdermeer BV uit
Wijchen maakte spontaan € 1.000 over t.g.v.
ons 10-jarig bestaan.
Dank voor deze mooie
gift!

De heer van Winden uit Leiden schonk € 100
t.g.v. zijn 25-jarig werkjubileum bij de KLM.
Proficiat met deze mijlpaal en hartelijk dank
voor uw steun.

Anna Pastor uit Utrecht verkocht
kleding en boeken op de vrijmarkt
van Utrecht op Koningsdag 2014.
De opbrengst van de verkoop, € 100,
schonk Anna weer aan onze stichting.
Echt geweldig Anna dat je nu al
voor de 3e keer op deze manier onze
stichting steunt! Veel dank daarvoor.

De heer Cammaert uit Milsbeek
vroeg gasten een bijdrage voor
onze stichting bij gelegenheid
van zijn pensionering. De
gasten brachten € 885 bijeen.
Dank voor deze mooie bijdrage
voor onze kinderen.
Harry Wijnhoven uit Nijmegen gaf ter gelegenheid van
zijn 60e verjaardag een spetterende party. De gasten
werd gevraagd om een bijdrage voor het Lord Buddha
Home. We werden verblijd met een fraai bedrag van
€ 900! Nog van harte gefeliciteerd Harry met je verjaardag en veel dank voor deze geweldige bijdrage!

Een mevrouw
uit Lent, die
niet met name
genoemd wil
worden, maakte
weer € 1.000
over op onze
rekening. Dank
u wel hiervoor.
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Jaarstukken 2013
Stichting Kinderhulp Bodhgaya heeft haar jaarverslag en jaarrekening uitgebracht. In het jaarverslag wordt aandacht besteed aan
onze missie en doestellingen, de behaalde successen en tegenvallers van het afgelopen jaar, de marketing, communicatie en PR, de
fondsenwerving en de plannen voor 2014. In de jaarrekening leggen
we verantwoording af over de inkomsten en de bestedingen in 2013.
Deze financiële verslaglegging vindt u hierna verkort weergegeven.
De jaarrekening is geheel Pro Deo gecontroleerd door VWG Nijhoff,
accountants en belastingadviseurs te Nijmegen. De volledige
jaarstukken kunt u lezen op onze website www.kinderhulpbodhgaya.
helpt.nl Wilt u graag een papieren versie of een versie op CD-rom
ontvangen tegen kostprijs? Dat kan. Stuur een mailtje naar:
kinderhulpbodhgaya@helpt.nl.

Balans per 31 december 2013
(na resultaatbestemming)
Activa
2013
€

2012
€

€

Vorderingen en overlopende activa (1)

5.580

6.480

Voorraad (2)

191

383

Liquide middelen (3)

168.097

147.305

Totaal Activa

€

173.867

154.168

173.867

154.168

Passiva
2013
€

2012
€

€

€

Bestemmingsfondsen en reserves
Bestemmingsfondsen (4)

103.589

87.518

Continuïteitsreserve (5)

40.000

40.000

Overige reserve (5)

29.377

21.014
172.966

148.532

Kortlopende schulden (6)

902

5.635

Totaal passiva

173.868

154.168

Speciale acties
BSO school Klavervier in Beuningen organiseerde in december een
kerstmarkt waar door de leerlingen
zelfgemaakte kerststukjes, kerstballen, kaarten e.d. werden verkocht. Het
was ontroerend om te zien hoe trots de
kinderen waren op hun zelfgemaakte
spulletjes en met wat een inzet ze
hun waren wisten te verkopen. De
opbrengst mocht er dan ook zijn. We
ontvingen € 605! Dank je wel lieve
kinderen van Klavervier en hulde voor
jullie docenten die hielpen de kerstmarkt tot zo’n groot succes te maken!

Ontvang geld
terug met een
periodieke schenking

De leerlingen van basisschool ’t Startblok
in Cuijk organiseerden het afgelopen jaar
een kerstmarkt Tijdens een feestelijke middag en avond werden zelfgemaakte spullen,
diensten, hapjes en drankjes verkocht. Het
was een hartverwarmend happening die
door Phebe, één van de leerlingen van de
school als volgt werd verwoord: “Hallo,
ik ben Phebe, en ik zit op de basisschool ’t
Startblok in Cuijk. Voor Jeelo (een onderwijsproject) , moesten wij dit jaar zelf de
kerstmarkt organiseren, met alle kinderen
van school. Ik heb zelf armbandjes gemaakt
en verkocht. Het was een heel goede,
leerzame en leuke ervaring, om dit te mogen
doen. We hebben alles verkocht. Ik kocht
zelf een mooi T-shirt van Stichting Kinderhulp Bodhgaya, dat was het goede doel
waar de opbrengst heen ging. We hebben in
totaal ruim € 2.100 opgehaald! Het was de
leukste kerstmarkt en het leukste Jeeloproject ooit!“

Wilt u een deel van uw structurele donaties terug
krijgen van de Belastingdienst? Leg uw donatie
dan vast in een schenkingsakte en ontvang fiscaal
voordeel over het gedoneerde bedrag! Hoe werkt
dat?
Stel u betaalt 42% inkomstenbelasting, dan ontvangt
u 42% van uw gift terug. Zo steunt u onze kinderen en
krijgt u een deel van uw donatie terug. En het mooie is
nu dat er geen kosten aan verbonden zijn. Sinds januari
2014 kan dit direct tussen u en ons geregeld worden,
eenvoudig en snel, zonder tussenkomst van een notaris. U bent niet gebonden aan een minimumbedrag.
Wat moet u doen? Ga naar www.kinderhulpbodhgaya.
helpt.nl Klik de pagina ‘uw bijdrage’ aan en vervolgens
‘periodieke schenking’. Download en print de formulieren, vul ze in en onderteken ze.
Stuur de formulieren daarna op naar ons secretariaat,
Bovensteweg 32, 6585 KD Mook. Wij sturen u daarna
een wederzijdse overeenkomst toe. Op deze manier
zijn er twee winnaars: onze kinderen en uw portemonnee!
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Subsidies en
Fondsen
Stichting Jade Tara uit Utrecht
verblijdde ons opnieuw met een
bijdrage van € 100.
Stichting Leaf te Nijmegen bekostigde weer een deel van de schoolkosten van de kinderen. We mochten
€ 750 ontvangen.
De RK Stichting Bijzondere Gezondheidszorg te Rotterdam stelde
€ 5.500 ter beschikking voor ons
medisch centrum.
Van de Achmea Foundation te
Zeist ontvingen we € 10.000 voor de
leer/werkplaats.
Stichting Casterenshoeve uit
Nijmegen schonk € 5.085 ter dekking van de schoolkosten voor de
kinderen.
Stichting Julia te Rotterdam verblijdde ons met een gift van € 1.000
voor de kinderen.
Stichting Vraag en Aanbod uit
Wijchen droeg weer bij aan de
schoolkosten van de kinderen met
een bedrag van € 1.000.
Stichting Wijjocha te Berg en Dal
voteerde € 15.000 ten behoeve van
versterking van het management van
het medisch centrum.
De Johannes Stichting uit Ridderkerk voteerde een bedrag van
€ 2.000 ten behoeve van onze
kinderen.

Sponsoring bedrijven
en instellingen
HHS Uitgeverij te Grave heeft ook
deze editie van de nieuwsbrief weer
geheel belangeloos opgemaakt, gedrukt en daarnaast geheel op eigen
kosten verzonden.
VWG Nijhoff, accountants en belastingadviseurs te Nijmegen heeft
ook dit jaar in de persoon van Theo
Verwoert geheel Pro Deo onze jaarrekening gecontroleerd.

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: Ton Kabel, 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.
ChelladuraI Solomon, Development Management Consultant, Bangalore, Karnakata,
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, 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 of the Kingdom of Buthan, 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 NL51RABO0181659573 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:
kinderhulpbodhgaya@helpt.nl

