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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

Tijd voor een nieuwsbrief! Er is weer veel gebeurd, zowel in Nederland als in het kinderdorp
Lord Buddha Home for Children en dat willen we
weer graag met u delen. 2014 was geen gemakkelijk jaar. De wereld veranderde ingrijpend, met
directe invloed op ons werk. De inflatie in India
steeg met 10% en ook de prijzen van voedsel en
brandstof blijven er explosief stijgen. Daardoor
kost het ons steeds meer moeite de benodigde
operationele kosten voor het kinderdorp te dekken.
Wij zijn dan ook enorm blij dat onze donateurs en
partners ons onverminderd zijn blijven steunen!
Het resultaat van al deze giften is dat de kinderen,
van wie wij de naam en het gezicht kennen, een
beter leven krijgen. Ook hebben we de lokale
bevolking kunnen helpen met directe programma’s

op het gebied van medische zorg en een vakopleiding,
waardoor ook zij kunnen ontsnappen uit de spiraal van
armoede. We zouden graag nog meer willen doen, maar
het veranderen van sociale, economische condities vraagt
tijd én geld. Wellicht kunt u extra helpen? Misschien wilt u
een extra bijdrage doen of uw familie, vrienden en kennissen vragen iets bij te dragen. U zou ons en de kinderen er
enorm mee helpen! Alvast hartelijk dank daarvoor.
Wij nodigen u graag uit in onze nieuwsbrief meer te lezen
over de resultaten die we mede dank zij uw hulp en steun
het afgelopen jaar weer hebben bereikt. Tot slot wensen
wij u heel fijne kerstdagen en een mooi, gezond en gelukkig 2014 toe. Wij van onze kant zetten alles op alles dat
2015 voor de kinderen in Bodhgaya ook een heel mooi jaar
wordt.
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Berichten uit het Lord Buddha Home
Er is weer veel gebeurd in
het Lord Buddha Home!
Lees hierna de ontwikkelingen.

Nieuwe kinderen

Het belangrijkste nieuws uit
het kinderdorp is misschien
wel dat er weer nieuwe kinderen een plaatsje gekregen
hebben in het Lord Buddha
Home, waarvoor een nieuwe
moeder is aangesteld.
De kinderen en de moeder
stellen zich hierna graag aan
u voor en wij hopen dat ze
zich snel thuis zullen voelen
in hun nieuwe leefsituatie.

De stiefmoeder wil niets van
Karan weten.

Ravindra Kumar, 7 jaar
oud. De ouders van Ravindra
zijn beiden overleden. Er
was geen familie die naar
hem omkeek en het kind
bracht zijn leven door op
straat.
Isha Kumari, 6 jaar oud.
De vader van Isha stierf aan
keelkanker; haar moeder
is daarna met onbekende
bestemming vertrokken, haar
dochter achterlatend bij haar
stokoude grootmoeder.

Rupa Kumari, 6 jaar oud.
Haar vader verongelukte in
2011 tijdens zijn werk in een
fabriek te Gaya en haar moeder stierf in 2013 aan TBC.

Munni Kumari, 8 jaar oud.
Haar vader stierf aan een
hartaanval. De moeder is
geestelijk zwaar ziek en opgenomen in een inrichting.

Jitu Raj, 8 jaar oud. De
vader van Jitu stierf jaren
geleden aan astma en in mei
2014 stierf zijn moeder aan
kanker.

Chandan, 8 jaar oud.
Chandan verloor zijn vader
in 2012 aan kanker, zijn
moeder het jaar daarop aan
dezelfde ziekte.

Karan Kumar, 7 jaar oud.
De moeder van Karan stierf
bij de geboorte van Karan
in het kraambed. De vader
trouwde opnieuw, vermoorde
vervolgens zijn schoonmoeder en brengt sedertdien zijn
dagen door in de gevangenis.

Sunaina Kumari, 6 jaar
oud. De vader van Sunaina
stierf aan malaria. Haar moeder vertrok met een nieuwe
man en liet haar dochter
achter bij haar hoogbejaarde
vader die zelf zwaar ziek is
en TBC heeft.
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Sonam Kumari, 8 jaar oud.
Haar vader vertrok 7 jaar geleden naar Delhi voor werk
en is sedertdien spoorloos.
Moeder trouwde opnieuw en
vertrok met de noorderzon
zonder zich nog ooit om haar
dochter te bekommeren.
Ajit Kumar, 8 jaar oud.
De vader van Ajit stierf
aan kanker en zijn moeder
overleed recent na een zwaar
ziekbed. Er was geen familie
vindbaar die voor de jongen
kon zorgen.
Jugesh Kumar, 8 jaar
oud. De vader van Jugesh
verongelukte op zijn werk
in Delhi. Zijn moeder, een
zwaar epileptische patiënte
stierf in 2013. Sedertdien
leefde hij in huis bij een oom
die het kind echter volkomen
verwaarloosde.
Moeder Maya Devi, 30 jaar
oud en sinds vijf jaar weduwe. Ze heeft twee oudere
kinderen die op zichzelf
staan.

De overige kinderen

Onze overige kinderen
maken het goed. Ze halen,
dankzij de vele bijlessen op
het kinderdorp, redelijke tot
goede resultaten op school.
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In september hadden veel
kinderen last van een pijnlijke ooginfectie. Na behandeling vanuit ons medisch
centrum behoorden de
klachten na een week weer
tot het verleden.

Festiviteiten

Zoals gebruikelijk in India
viel er weer heel wat op het
kinderdorp te vieren gedurende het laatste half jaar.
Zo was daar het Raksha
Bandhan Festival in augustus, een festival van liefde
tussen broers en zussen. Het
betekende vroeg opstaan,
een bezoek aan de tempel in
Bodhgaya en speciaal eten
met veel zoetigheden.
Op 15 augustus vierden de
kinderen Independence Day
en ter gelegenheid daarvan
versierden de kinderen de
hele campus met vlaggen,
slingers, zandsculpturen en
bloemdecoraties. De nationale vlag werd gehesen en
het nationaal volkslied gezongen. Hierna maakten de
kinderen muziek en droegen
toneelstukjes met dans voor.
De dag werd afgesloten met
het samen kijken naar een
Bollywoodfilm, genaamd
‘Kick’, waar de kinderen
zeer van hebben genoten.
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wat meer aandacht komt
voor een goed verzorgd
gebit. Het pathologisch
laboratorium draait nu een
jaar en de bevolking is blij
niet meer de lange weg naar
Gaya te hoeven afleggen
voor dit soort onderzoeken.
Ondanks het feit dat we niet
ontevreden zijn over het
functioneren van het medisch centrum zal het aantal
patiënten omhoog moeten
om het medisch centrum in
de toekomst financieel zelfvoorzienend te laten zijn.
Hier is nog een lange weg te
gaan!

De moestuin

Sport en spel

Sinds afgelopen zomer
hebben de kinderen hockeykleding en hockeysticks
gekregen, dank zij een van
de bijzondere giften die we
hiervoor mochten bestemmen. Ook liet de gift nog
ruimte voor het aanstellen
van een hockeytrainer. De
kinderen zijn reuze enthousiast en hopen het spel snel
onder de knie te krijgen!

De leer/werkplaats

In juli ontvingen weer 95
studenten van de leer/werkplaats een diploma: 31 voor
computerkunde en boekhouden, 18 voor reparatie
van mobiele telefoons, 25
voor hospitality, 12 voor
naaien en borduren en 9
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voor schoonheidsspecialiste.
Opvallend is dat de meeste
afgestudeerden van de
opleiding reparatie mobiele telefoons zelf een eigen
bedrijfje starten waarmee
ze ongeveer 1500 tot 2000
INR per maand verdienen.
De afgestudeerden van de
opleiding hospitality vinden
zonder enige moeite een
baan bij de vele nieuwe
hotels en restaurants die in
Bodhgaya gebouwd zijn. Zij
verdienen daarmee gemiddeld tussen de 4000 à 5000
INR per maand. De meisjes
van de opleiding naaien
en borduren werken na het
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beëindigen van hun opleiding meestal vanuit huis. En
omdat deze meisjes nu zelf
geld verdienen is hun positie
binnen het gezin verbeterd.
Dat is precies waar het om
draait in onze visie: woman
empowerment!

De moestuin ligt er op dit
moment, na het overvloedige
regenseizoen, wat verlaten
bij. De kinderen zijn wel al
druk bezig met het nieuwe
beplantingsplan, de aankoop
van zaden en het bouwrijp
maken van de grond.

Het medisch centrum

De lokale bevolking is nog
steeds tevreden met de
zorg die vanuit het medisch
centrum geboden wordt. Het
aantal bezoeken aan de huisarts blijft ongeveer gelijk,
de bezoeken aan de tandarts
laten een lichte stijging zien.
Dat laatste betekent dat er
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heden, zodat deze activiteiten op termijn op een no
loss - no profit basis kunnen
worden voortgezet. Gelet
op de vele en ingewikkelde
regelgeving in India is dit
een niet geringe taak voor de
interim manager. We hebben
er alle vertrouwen in dat hij
met de nodige inspanningen
goede resultaten zal weten te
boeken.

Counselor

Met financiële hulp van
fondsen heeft het bestuur
per december een vrouwelijke counselor kunnen
aantrekken die de kinderen
en de moeders sociaalpsychologisch gaat begeleiden,
hetgeen zeer nodig is in de
door mannen gedomineerde
samenleving in India.

Interim manager
sustainability

Met financiële hulp van
fondsen en bedrijven is het
mogelijk geworden om sinds
1 juli een interim manager
sustainability aan te stellen
voor een periode van voorlopig een jaar. Zijn taak is het
om de verschillende activiteiten binnen het kinderdorp en
met name de leer/werkplaats
en het medisch centrum te
linken aan nationale financierings- en subsidiemogelijk-

Speciale acties
Bollywood evenement
DONS Kinderopvang Amsterdam
De meivakantie 2014 van
DONS Kinderopvang in
Amsterdam was evenals het
jaar daarvoor weer geheel
gewijd aan hun goede doel:
Stichting Kinderhulp Bodhgaya. Geheel in Bollywoodstijl hebben de kinderen deze
week doorgebracht. Elke
ochtend werd begonnen met
de zonnegroet, klimmen en
klauteren totdat de kinderen
in India uitkwamen, zelf thee
maken, mindfull lunchen,
olifanten kleien, kleurrijke

landschappen schilderen,
zingen en dansen! De week
werden afgesloten met een
evenement met drukke
marktkraampjes en heerlijke
Chai-geuren op de achtergrond. In totaal haalden de
kinderen met de verkoop uit
de marktkraampjes € 563 op
voor de kinderen in Bodhgaya!
Wat ontzettend lief! Reuze
veel dank aan alle kinderen
van DONS.

Nedereindsebergloop 2014
Op zondag 10 november
was het zover: onze trouwe
vrijwilligster Anna Pastor
liep de Nedereindsebergloop
in Utrecht. Het was stralend
weer, Anna was fit, niets dat
in de weg stond om 10 km te
rennen. Het lopen ging lekker in de mooie omgeving:
aan de ene kant de Nedereindse Plas en aan de andere
kant wijds uitzicht over een
weiland met wilgen. Anna
vertelde dat ze twee keer een
moeilijk moment had, maar
het denken aan de kinderen
in het Lord Buddha Home
for Children in Bodhgaya,
waarvoor ze het allemaal
deed hielp haar door te zetten. Vooral ook omdat ze
wist dat de kinderen voor

haar zouden duimen tijdens
haar loop. En zo rende Anna
de finish over in iets meer
dan een uur en haalde ze
hiermee maar liefst € 585
(!) aan sponsorgeld op voor
Stichting Kinderhulp Bodhgaya. Reuze bedankt Anna,
de kinderen in Bodhgaya en
natuurlijk ook het bestuur
van Stichting Kinderhulp
Bodhgaya zijn trots op jouw
prestatie en het bedrag dat je
hiermee hebt opgehaald!

Bijzondere giften
Ook de afgelopen periode werden we weer verblijd
met bijzondere giften van mensen die iets te vieren
hadden of gewoon zomaar ons werk met een gift
wilden ondersteunen. We noemen:

De heer en mevrouw Prick uit Huissen
hadden heel wat te vieren en vroegen in
plaats van cadeaus giften voor een drietal goede doelen, waaronder Stichting
Kinderhulp Bodhgaya.
We mochten € 700 ontvangen! Hartelijk
dank voor deze geweldige bijdrage!

De heer en mevrouw Van de Kerkhof-Uyen uit
Eindhoven vierden hun 50-jarig huwelijksfeest
en schonken ter gelegenheid daarvan € 100.
We wensen hen nog vele mooie jaren in goede
gezondheid! Reuze bedankt voor uw gift!

Mevrouw L. Schelhaas uit
Nijmegen schonk spontaan € 1.000 voor onze
kinderen in Bodhgaya.
Heel veel dank voor deze
bijzondere geste!

De Stichting
Wereldwinkel
Sittard heeft een
goededoelenpotje
bij de kassa. In
september/oktober
was onze stichting
het goede doel en
we ontvingen een
bedrag van
26,12 euro. Wat
een leuke opsteker!

De heer Robin Schellekens uit
Den Bosch en een collega waren
jarig. Het geld voor een traktatie
op het werk werd besteed aan een
gift voor onze kinderen.
Dank jullie wel voor de € 52!

Als bestuur zijn we weer heel blij met deze spontane
bijdragen voor ons kinderdorp. Geeft u ook een feest
of heeft u iets te vieren? Denk dan aan Stichting
Kinderhulp Bodhgaya.
Wat kunt u verder doen om inkomsten te genereren
voor ons kinderdorp?
• Benader een supermarkt bij u in de buurt voor
statiegeld donaties.
• Organiseer een etentje of een tea party voor uw
vrienden.
• Benader de school van uw (klein)kinderen voor
een sponsorloop, vastenactie, kerstmarkt of een
rommelmarkt.
• Vertel ons verhaal aan collega’s op uw werk en
adopteer gezamenlijk een project.
• En, voor zover u dat al niet bent, word donateur
van onze stichting!
U steunt ons werk met zo’n gebaar en geeft tegelijkertijd extra bekendheid aan ons kinderdorp. Wij
hebben promotiemateriaal beschikbaar om uw actie
te ondersteunen en helpen u graag.
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Vrijwilligerswerk in het kinderdorp
Deze zomer zijn wij, Bob
Hamelers en Diederik
Wyfker, allebei 17 jaar,
(6-VWO) naar het Lord
Buddha Home for Children
gegaan om een steentje bij te
kunnen dragen. Na een lange
vliegreis via New Delhi en
Patna werden we in Patna

opgehaald om met de auto
naar het LBHC te gaan. Het
verkeer was één grote chaos
en de autoreis duurde nog
vier uur. Toen we aankwamen werden we door alle
kinderen onthaald met een
bloemenhulde. Dit was erg
speciaal.

We sliepen twee weken
in het gastenverblijf van
LBHC. De omstandigheden zijn vanuit een Westers
perspectief erg primitief,
maar voor Indiase begrippen prima. Het is in juli een
oven in Bihar, waarbij het
ook ‘s avonds ruim boven de
30oC blijft, bij een extreem
hoge luchtvochtigheid.
Het dierenleven is riant. Er
vliegt en zoemt van alles en
er kruipen vieze spinnen,
giftige slangen en dodelijke
schorpioenen. De kinderen
vertelden hier van alles over,
je kon ze allemaal gerust
oppakken. De slangen zijn
bovendien alleen giftig op
zaterdag en zondag volgens
een uitspraak uit het Hindoeïstische geloof.
De moeders zijn allerliefst
voor de kinderen en we zien
duidelijk dat de kinderen
gelukkig zijn. De mensen
zijn erg sociaal en hartelijk.
Met de kinderen valt goed
contact te maken, omdat een

groot aantal van hen Engels
spreekt. Zij gaan ook naar
goede scholen en Diederik
en ik hebben vaak samen
met hen huiswerk gemaakt.
Een goede scholing kan voor
hen echt het verschil maken.
Ganesh, een van de kinderen
uit het kinderdorp, stond
’s nachts om drie uur op om
zijn huiswerk te maken. Hij
gaf aan dat hij door deze
kans van het kinderdorp
weer een toekomst voor
ogen had. Ook voerden we
met de oudere kinderen
bijzondere gesprekken over
hun leven. Dat waren vaak
aangrijpende verhalen.
Het was voor ons zeker
niet altijd makkelijk, maar
wel een onvergetelijke en
bijzondere ervaring, die we
niet hadden willen missen.
We zullen het kinderdorp en
de kinderen nooit vergeten
en we wensen hen alle goeds
voor de toekomst!
Bob en Diederik

Nieuw bestuurslid
Per november 2014 is dr.
Ilona Enninga benoemd tot
nieuw bestuurslid van Stichting Kinderhulp Bodhgaya.
Haar overweging om zich
in te zetten voor het kinderdorp Lord Buddha Home for
Children is
voortgekomen uit haar
interesse voor en reizen
door Azië en India en haar
wens iets bij te dragen om
de schrijnende armoede in
die landen te verlichten. Ook
een druppel op de gloeiende

plaat telt in haar ogen mee.
Doorslaggevend was de reis
van haar zoon Bob, die deze
zomer vrijwilligerswerk op
het Lord Buddha Home for
Children heeft gedaan en
met eigen ogen heeft kunnen
zien hoe gelukkig de kinderen zijn met de geboden
kansen.
Ilona heeft gedurende 26
jaar als directeur NOTOX
BV/WIL Research BV mede
opgebouwd en geleid. Dit
bedrijf is uitgegroeid tot een

toonaangevend, wereldwijd
opererend bedrijf met 600
medewerkers en 30.000 m2
laboratoriumoppervlak. In
opdracht van de innovatieve
industrie wordt milieu- en
veiligheidsonderzoek verricht ten behoeve van de
wereldwijde registratie
van (agro)chemicaliën en
geneesmiddelen.
Momenteel is Ilona CEO
van Amphera BV en COO
van Immunovo BV. Deze
innovatieve Life Science
bedrijven ontwikkelen immunotherapie tegen verschillende vormen van kanker.
Door het immuunsysteem

kernijen. Namens het bestuur
werden zij verwelkomd door
de voorzitter, Peter Tak, die
de aanwezigen bijpraatte
over het wel en wee in het
kinderdorp. Ook vertelde
hij dat recent een manager
sustainability is aangetrokken
die er voor moet zorgen dat
het kinderdorp op termijn op
eigen benen kan staan.

Deze manager, die nu 4
maanden in dienst is, is
met grote inzet aan de slag
gegaan en het lijkt te gaan
lukken om het kinderdorp als
zodanig bij de Indiase overheid geregistreerd te krijgen,
zodat we gebruik kunnen
gaan maken van speciale
ondersteuningsprogramma’s
voor kastelozen. De voorzitter deed verder een dringend
beroep op de aanwezigen
om bij familie en kennissen het kinderdrop onder de

Donateursdag 2014
Zo’n zestig donateurs,
sponsors en belangstellenden kwamen op zondag 30
november naar Museumpark
Oriëntalis in Heilig Landstichting voor het bijwonen
van de jaarlijkse donateursdag van Stichting Kinderhulp
Bodhgaya. De aanwezigen
werden bij aankomst ontvangen met koffie, thee en lek-

van de patiënt gericht te
activeren kan de groei van
kankercellen worden geremd
of verhinderd.
aandacht te brengen om zo de
kring van donateurs groter te
maken. Door de ongunstige
koers van de euro t.o.v de
Indiase munt en de toenemende inflatie in India stijgen
de operationele kosten van
het kinderdorp met ongeveer
30%!
Hierna was het woord aan de
directeur van het Museumpark, mevrouw Erna van der
Ven, die in vogelvlucht de
geschiedenis van het Museumpark schetste. Daarna
verraste kunsthistoricus Paul
le Blanc onze gasten met een
boeiende en vooral humoristische lezing, getiteld ‘Hoe
Maria een blondine werd’.
Vervolgens werd aan de hand
van filmmateriaal, teruggeblikt op de activiteiten die
in het afgelopen jaar plaats
vonden op het kinderdorp en
konden de aanwezigen, onder
het genot van een hapje en
een drankje, vragen stellen.
De feestelijke middag werd
afgesloten met een dankwoord aan alle aanwezigen,
want uiteindelijk zijn het
onze donateurs en sponsors
die dit prachtige project
met hun bijdragen mogelijk
maken!
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Subsidies en fondsen
Stichting Retera-van het Hof uit Son
doneerde maar liefst € 18.500 voor
projecten ten behoeve van het Lord
Buddha Home for Children in Bodhgaya.
Stichting Kringloopwinkel de Wisselbeker te Nootdorp maakte een bedrag
over van € 1.000 te besteden aan de
kinderen.
Stichting S.O.B.E.R. uit Wijchen voteerde € 2.585 ter dekking van schoolkosten.
Het Moekefonds van de Kootje Fundatiën uit Utrecht hielp ons de kosten
van € 488 te dekken voor de aanschaf
van een wasmachine, koelkast en TV
voor het 7e kinderhuis.
Stichting Emmaus te Bilthoven
schonk € 1.200 voor het kinderdorp.
Stichting Jade Tara uit Utrecht verraste ons wederom met een gift van
€ 100.
De zusters Dominicanessen van
Neerbosch uit Nijmegen droegen ook
in 2014 weer royaal hun steentje bij
voor onze kinderen met een donatie van
€ 2.000.

Sponsoring bedrijven
en instellingen
HHS Uitgeverij te Grave heeft ook de
22e editie van onze nieuwsbrief geheel
belangeloos opgemaakt, gedrukt en
geheel op eigen kosten verzonden.
De donateursdag 2014 werd gesponsord door:
Museumpark Oriëntalis te Heilig
Landstichting die museumruimten
gratis ter beschikking stelde.
HHS Uitgeverij te Grave die het drukken en verzenden van de uitnodigingen voor deze dag geheel voor eigen
rekening nam.
Osage/Communicatie en Ontwerp
te Utrecht die geheel belangeloos het
ontwerp voor de uitnodiging maakte.
Drs. Paul le Blanc te Nijmegen, die
om niet een lezing verzorgde voor de
genodigden.

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: dr. Ilona Enninga, Ton Kabel, drs. Jos Stakenborg en dipl.
kfm. Elisabeth Zedlitz-Fuchs.
Adviseurs
In India:
Prof.dr. Rajeshwar Mishra, Director Centre for the Development of Human Initiative,
Jalpaiguri, West Bengalen en Chelladurai Solomon, independent consultant, Bangalore.
In Nederland:
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
Brainpot 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: 09.13.57.09
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  ons IBAN rekeningnummer: NL51 RABO 0181 6595 73 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 ons secretariaat of via ons e-mailadres:
kinderhulpbodhgaya@helpt.nl

