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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 is
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

Werken in India vergt flexibiliteit. De economie
groeit en de overheid wil absoluut niet meer als
ontwikkelingsland te boek staan. Maar door dit
overheidsbeleid dreigen de armen in India nog meer
buiten beeld te raken. Door deze ontwikkelingen
verdienen zij nu meer aandacht dan ooit. Daarom
willen we als bestuur nog meer impact zien in het
leven van onze kinderen in het Lord Buddha Home
for Children en de kasteloze bevolking uit de lokale
omgeving. De urgentie is hoog. De kinderen voor
wie wij ons inzetten, zijn de meest achtergestelde
ter wereld. Daarom zetten we alles op alles om
hen steeds doeltreffender te steunen en het draagvlak van ons werk waar mogelijk te vergroten.
Dit vraagt van ons een continue kritische reflectie
op ons eigen werk, bereidheid tot vernieuwing en
soms tot het maken van lastige keuzes. Alleen zo
kunnen we bereiken dat het effect van de steun die

we met uw hulp financieren zo groot mogelijk is. In het
leven van kinderen, de lokale kasteloze gemeenschap
én op de langere termijn. Wij nodigen u weer graag uit
in deze nieuwsbrief meer te lezen over het werk dat ons
bezighoudt en dat door uw financiële bijdragen op de
keper beschouwd evengoed van u is. Wij wensen u veel
leesplezier en een zonnige zomer toe.
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Berichten uit het Lord Buddha Home for Children
Groot nieuws: bouw
English Medium School
op de campus

Onze partnerorganisatie in
India en ook wij, als bestuur,
droomden er al jaren van: eigen onderwijsvoorzieningen
op het kinderdorp. De gedegen plannen en bouwtekeningen voor de school waren
gereed, maar de benodigde
financiën ontbraken. Als
een geschenk uit de hemel
kregen we recent een aanbod
van een zeer rijke zakenman
uit de deelstaat Guyarat die
ter gelegenheid van het huwelijk van zijn zoon Kumal
een goed werk wilde doen
en het geld voor de bouw,
infrastructuur en lopende
kosten van een school op ons
kinderdorp ter beschikking
heeft gesteld. De bouw start
in september a.s. en zal een
jaar tijd in beslag nemen. De
school krijgt de naam van
zijn zoon en schoondochter: ‘Komal Pujan English

Medium Public School
Shilounja-Bodhgaya’. Naast
onze eigen kinderen zal de
school ook plaats bieden aan
430 kinderen uit de directe
omgeving van het kinderdorp. Onnodig te zeggen dat
de komst van een English
Medium school een geweldige stimulans zal zijn voor
een betere toekomst voor
kinderen uit dit achtergebleven gebied in Bihar, die nu
als kastelozen, geen enkele
mogelijkheid hebben Engelstalig onderricht te volgen.

De kinderen

Onze tien nieuwe kinderen
beginnen na een verblijf van
een half jaar met vallen en
opstaan te wennen aan hun
nieuwe woonsituatie en hun
nieuwe toekomst. De oudere
kinderen doen er alles aan
om hun nieuwe broertjes
en zusjes snel wegwijs te
maken op de campus
en betrekken hen bij allerlei

activiteiten.
De jaarlijkse schoolexamens
zijn weer achter de rug en
alle kinderen zijn bevorderd
naar een hogere klas, zij het
sommigen met de hakken
over de sloot. Daar staat
tegenover dat 5 van onze
kinderen tot de besten van
hun klas behoren en dat
Resham Kumari de beste
schoolresultaten behaalde
van alle kinderen van de
school en uitgeroepen werd
tot ‘schooltopper’. Zelfs de
plaatselijke krant besteedde
hier aandacht aan!
De tijd breekt aan dat de
oudste kinderen de middelbare school gaan verlaten.
Dit betekent dat de kinderen
een vervolgstudie of een
vakopleiding gaan kiezen en
wij als bestuur ons gaan beraden hoe we die vervolgstudies of vakopleiding kunnen
bekostigen. We denken aan
de oprichting van een studiefonds en hiervoor donaties te

vragen. Wilt u al bijdragen
aan dit fonds? Dat kan! Iedere gift is welkom op onze
bankrekening NL51 RABO
0181 6595 73 onder vermelding van ‘studiefonds’.

Festiviteiten

Zoals gebruikelijk in India
viel er weer heel wat te vieren op het kinderdorp gedurende het afgelopen half jaar.
Zo was daar het Durga Puja
Festival, een groots feest
waarbij de overwinning van
het goede over het kwade
gevierd wordt. De moeders
en stafleden zijn ter gelegenheid van het feest met alle
kinderen naar Bodhgaya geweest, waarbij alle kinderen
100 Roepies kregen die ze
op het festival vrij mochten
besteden aan speeltjes, eten
en drankjes.
Daarna volgde Diwali, het
feest van de God Laxmi
en van de duizend lichtjes.
Ook dit feest werd uitbundig
gevierd op de campus.
De oudejaarswisseling kreeg
dit jaar op het kinderdorp
wel heel speciale aandacht.
De kinderen organiseerden
samen met de aanwezige
vrijwilligster Monique Udo
een heuse Nieuwjaarsshow gevolgd door disco.
Meer hierover leest u in het
verslag van Monique Udo in
deze nieuwsbrief.
In januari werd aandacht besteed aan het Makar Sakranti
Festival, het festival van het
geluk; gevolgd door Sarswati Pooja, een feest gewijd aan
de God van wijsheid en kennis. In maart vond de viering
van Holi festival plaats en
kregen alle kinderen nieuwe
kleding en spelletjes.

Sport/spel/muziek

Gedurende de weekenden en
de spaarzame tijd die rest na
het huiswerk maken spelen
de kinderen cricket, hockey
en voetbal. Ook binnenspelen zoals Ludo, GanaGoti zijn erg geliefd bij de
kinderen. In het weekend
krijgen de kinderen ook muzieklessen aangeboden. De
meeste kinderen kiezen voor
Harmonium en Tabla.
In mei heeft een 3-daagse
workshop muziek voor alle
kinderen plaats gevonden,
georganiseerd door de muziekgroep ‘Manzil Mystics’
uit Delhi en bekostigd door
de Stichting Muziek voor
Kinderen uit Amsterdam.
Gedurende deze workshop
werden de kinderen aangemoedigd hun eigen talenten
te gebruiken bij het zelf
maken van teksten en die
vervolgens ten gehore te
brengen onder begeleiding
van zelf gekozen muziek.
De workshop werd afgesloten met een culturele
show waarin de kinderen
al het geleerde in de praktijk lieten zien. Deze show
werd, behalve door de lokale
bevolking, ook bijgewoond
door een groot aantal notabelen uit Bodhgaya en Gaya
en vertegenwoordigers van
serviceclubs. Alom werd

de flair die de kinderen
toonden gedurende de show
geroemd. Onnodig te zeggen dat het optreden van de
kinderen de nodige stof deed
opwaaien en dat veel lokale
en regionale kranten in Bihar
aandacht hebben besteed
aan de culturele show in het
Lord Buddha Home!

De moestuin

Nu het regenseizoen weer is
afgelopen, hebben de kinderen samen met hun moeders
de moestuin weer aangeplant. De eerste courgettes,
uien, knoflook, bonen, sla
e.d. schieten al weer uit de
grond. Nu nog wachten op
de oogst.

Onderhoud gebouwen

De laatste maanden is er
hard gewerkt aan het onderhoud van de gebouwen. Dat
was ook wel nodig na een
intensief gebruik van tien
jaar en meer. De kinderhuizen werden als eerste onder
handen genomen en tot grote

vreugde van de kinderen
lijken de huizen nu weer als
nieuw! Wel triest was het om
te horen dat de schokken van
de aardbeving in Nepal ook
in het Lord Buddha Home
voelbaar waren en dat de
recent opgeknapte kinderhuizen hierdoor veel scheuren hebben opgelopen die
weer hersteld zullen moeten
worden.

Het medisch centrum

De lokale bevolking maakt
nog steeds dankbaar gebruik
van het medisch centrum
met al zijn voorzieningen.
Toch zal er nog heel wat
werk verzet moeten worden
om de lokale bevolking te
overtuigen van het grote
voordeel van medische en
tandheelkundige zorg, vooral
ook voor de zuigelingen en

kinderen. Daarnaast is er nog
een lange weg te gaan om
het medisch centrum financieel op eigen benen te kunnen
laten staan.

De leer/werkplaats

De cursussen op de leer/
werkplaats zijn weer in volle
gang. Voor computerkunde
en boekhouden staan 40
studenten ingeschreven, voor
reparatie mobiele telefoons
12, voor hotelmanagement
12, voor naaien en borduren
15 en voor schoonheidsspecialiste 12.
Bij het verschijnen van
deze nieuwsbrief doen alle
studenten eindexamen. We
hopen dat ze allen het begeerde certificaat verbonden
aan hun opleiding mee naar
huis kunnen nemen.
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Vrijwilligerswerk in het kinderdorp
Van 17 december tot 2 januari ben ik op bezoek geweest
bij het Lord Buddha Home
for Children om muziekles
te geven.
In Gaya werd ik met een
mooi bloemstukje verwelkomd op het vliegveld.
Daarna werd ik door alle
kinderen ingehaald bij het
LBHC en heb ik een praatje
gehouden ter kennismaking.
Bij de vraag “wie wil er
meedoen met muziekles”

staken tientallen kinderen
hun vinger omhoog!
“s Avonds kreeg ik spontaan
een klein concertje door een
groepje oudere kinderen
die muziekles volgen op de
campus. Er werd traditionele
Indiase muziek gezongen
en ze begeleidden zichzelf
daarbij op harmonium, tabla
en dholak. Erg leuk! Daarna
ging ik met ze mee naar het
huis boven de gastenkamers
om te eten en de rest van
mijn verblijf zou ik dagelijks
gezellig samen eten en spelletjes doen met de oudere
jongens en hun ‘moeder’
in huis nummer 7. Het was
wennen aan de winterkou
in dit deel van India. Vooral
’s avonds zaten we flink te
kleumen. Gelukkig kreeg ik

na een paar dagen een warmteblazer te leen en konden
we daar gezamenlijk omheen
zitten.
Op dag 2 werden de in
muziekles geïnteresseerde
kinderen verdeeld in groepen en zo kon iedereen de
eerste dagen aan de beurt
komen. Ik had 15 blokfluiten
meegebracht en 2 melodica’s
(blaaspiano’s). Omdat er
veel belangstelling was voor
gitaarspelen, heb ik een 2e
gitaar in Gaya aangeschaft
naast de gitaar die ze al hadden. Bij de blokfluitgroepen
wasten we de fluit na gebruik af en kon de volgende
groep erop spelen.
Na een week had zich een
muziekgroep gevormd van
zo’n 15 kinderen die heel

enthousiast musiceerden en
dagelijks kwamen voor les.
Daaronder zijn enkele zeer
talentvolle kinderen.
Ter gelegenheid van Kerstmis, wat natuurlijk niet echt
gevierd wordt in de Hindoe
gemeenschap, hadden de
grote jongens een kerstboom
gemaakt uit papier en waren
er lekkere samosa’s als

traktatie. Voor mij was het
een kerstviering naar mijn
hart. De aandacht en toewijding waarmee de jongens
de kerstboom maakten was
ontroerend, onvergetelijk en
onbetaalbaar.
Voor de jaarwisseling had ik
voorgesteld om een feest met
een maaltijd en optredens
door de kinderen te organi-

luiden. De kinderen traden in
verschillende combinaties op
met dansjes en de muziekgroep speelde alle liedjes die
ik met ze had ingestudeerd.
Om 24.00 uur werd er een
grote taart aangesneden,
en werden bij wijze van
vuurwerk alle ballonnen
stuk geprikt. Daarna was er
de ‘disco’. Allemachtig, die
kids weten hoe ze een feestje
moeten vieren! Er werd uit-

bundig gedanst en ik heb er
erg van genoten om ze zich
zo te zien vermaken.
Op 1 januari ben ik met een
stel jongens naar de Mahabodhi tempel in Bodhgaya
geweest en de dag erna
zat mijn verblijf er helaas
alweer op.
Via mijn stichting Muziek voor Kinderen wil ik
de kinderen in het LBHC
graag vaker met muziek in
contact brengen. De eerste
stap daarin is gezet met het
organiseren van de driedaagse muziekworkshop
‘Learning through Music’
door de groep Manzil Mystics uit Delhi. In mei hebben
alle kinderen van het LBHC
daaraan meegedaan.
Zelf zal ik ook zeker nog
een keer teruggaan want ik
heb de kinderen, moeders en
stafleden van het LBHC in
mijn hart gesloten!
Monique Udo
www.muziekvoorkinderen.
org

seren en dat idee werd enthousiast omarmd door
de staf. Iedereen werkte mee om er een geweldig
feest van te maken. Op oudejaarsdag werd de zaal
versierd, werd er gerepeteerd en werd door stafleden met de kinderen samen een feestelijke maaltijd voor iedereen bereid. Het was heel leuk om
iedereen zo bezig te zien, zich verheugend op de
avond. ‘s Avonds waren alle kinderen mooi aangekleed en waren alle moeders, leraren en stafleden
aanwezig om met elkaar het nieuwe jaar in te
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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:

Pukkiekleding,
baby en
kindermode
uit Beverwijk
organiseerde rond
de kerstdagen een
loterij voor alle
klanten. De loterij
bracht 100 euro op.
Dank u wel voor
de gift en het leuke
initiatief.

Mevrouw Marleen Kehri uit Den Haag schonk 625 euro ter
gelegenheid van haar 40-jarig dienstjubileum bij SNS Reaal/ASN
bank. Veel dank voor de bijdrage en alsnog van harte gefeliciteerd.

Yogastudio Puur uit
Amersfoort schonk de
vrijwillige bijdragen van
deelnemers aan door
hen georganiseerde
stiltewandelingen aan
onze stichting. We
mochten 140 euro ontvangen. Wat een mooie
opsteker.

Mevrouw Van Zutphen uit Rotterdam vierde in maart haar
verjaardag en vroeg haar gasten een bijdrage voor onze kinderen in plaats van een geschenk. We mochten een prachtig
bedrag van 240 euro ontvangen. Heel veel dank daarvoor en
de beste wensen voor uw nieuwe levensjaar.

De Saswitha Opleiding voor Yoga en Wijsbegeerte (de oudste yogaopleiding van Nederland) te Bilthoven gaf eveneens op Wereld
Yoga Dag 2015 belangeloos een 2,5 uur
durende yogales. Ook hier doneerden de
deelnemers aan de les een vrijwillige bijdrage
voor onze stichting. We mochten 870 euro
ontvangen! Geven en ontvangen: wat werkt
het mooi samen!

In Baarn heeft Ellen Geljon, yogadocente en eigenaar van yogastudio Shantoga, belangeloos een 2 uur durende yogales gegeven in het kader van Wereld
Yoga Dag 2015. De deelnemers aan de
les doneerden een vrijwillige bijdrage
aan de yogadocent en de opbrengst,
een prachtig bedrag van 840,60 euro
is naar Stichting Kinderhulp Bodhgaya
gegaan. Hartverwarmend!

Een mevrouw uit Lent, die
niet met name genoemd wil
worden, schonk weer 1.000
euro voor onze kinderen.
Reuze bedankt voor uw gift!

Ons bestuurslid
Elisabeth Zedlitz gaf
afgelopen winterperiode weer bridgelessen en schonk
haar honorarium aan
onze stichting. We
mochten 1.300 euro
ontvangen.

Mevrouw Anna Pastor gaf
ter gelegenheid van de
verjaardag van de koning
een Koningsdagborrel en
zamelde hiermee 30 euro
in. Dank je wel Anna voor
dit leuke initiatief!

Als bestuur zijn we heel blij met deze spontane
bijdragen voor ons kinderdorp. Geeft u ook een feest
of heeft u een leuk idee om inkomsten te generen
voor Stichting Kinderhulp Bodhgaya? Wij hebben
promotiemateriaal beschikbaar om uw actie te ondersteunen en helpen u graag.

Jaarstukken 2014
Stichting Kinderhulp Bodhgaya heeft haar jaarverslag
en jaarrekening 2014 uitgebracht. In het jaarverslag is
aandacht besteed aan de missie, visie en doelstellingen
van de stichting, de behaalde

resultaten en tegenvallers in
India, de marketing, communicatie en PR en de plannen
voor het te voeren beleid
in 2015. In de jaarrekening
wordt verantwoording
afgelegd over de besteding

van de middelen in 2014.
De staat van baten en lasten
over 2014 vindt u hieronder
weergegeven. De accountantscontrole van de jaarrekening is geheel pro Deo
verricht door VWG Nijhof,
accountants en belastingadviseurs te Nijmegen. Het
volledige jaarverslag met de
jaarrekening is te lezen op

onze website: www.kinderhulpbodhgaya.helpt.nl
Wilt u graag een papieren
versie van de jaarstukken
of een versie op CD thuis
ontvangen tegen kostprijs?
Dat kan. Stuur een e-mail
met uw verzoek en NAW
gegevens naar: kinderhulpbodhgaya@helpt.nl

Staat van baten en lasten over 2014
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Subsidies en fondsen
Goossens Holding (Beter Leven) uit
Erp stelde € 6.000 ter beschikking voor
levensonderhoud van de kinderen.
Stichting Leaf uit Nijmegen ondersteunde ook dit jaar ons werk met een
gift van € 750.
De ASN Foundation te Den Haag stelde
€ 2.500 beschikbaar voor groot onderhoud van de kinderhuizen.
Kringloopwinkel De Groene Ezel uit
Heemskerk schonk € 1.000 te besteden
aan schoolkosten.
Stichting Vraag en Aanbod uit Wijchen
stelde € 500 ter beschikking.
Stichting Mia Keulaerds Fonds uit
Heerlen droeg bij in de schoolkosten van de kinderen met een gift van
€ 2.445.
Stichting Jade Tara uit Utrecht schonk
wederom € 200 voor de kinderen.
Van de Charity Stichting Rob Beers te
Nootdorp mogen we een bedrag van
€ 2.250 tegemoet zien ter dekking van
schoolkosten.
Een stichting uit Limburg die niet met
name genoemd wil worden schonk
€ 2.000 voor de kinderen.
De Congregatie van de broeders van
Johannes de Deo voteerde € 1.500 voor
het medisch centrum.

Sponsoring bedrijven
en instellingen
HHS Uitgeverij te Grave heeft ook
deze editie van onze nieuwsbrief geheel
belangeloos opgemaakt, geprint en op
eigen kosten verzonden.
VWG Nijhof, accountants en belastingadviseurs te Nijmegen heeft
wederom onze jaarrekening pro Deo
gecontroleerd.
De Stichting Muziek voor Kinderen
te Amsterdam bekostigde de driedaagse workshop voor de kinderen in
ons kinderdorp, die verzorgd werd door
de muziekgroep ‘Manzil Mystics’ uit
Delhi, India.

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
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kfm. Elisabeth Zedlitz-Fuchs.
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In India:
Prof.dr. Rajeshwar Mishra, Director Centre for the Development of Human Initiative,
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In Nederland:
Radj. Jhinkoe, directiesecretaris ASN Bank Den Haag en ambtelijk secretaris ASN
Foundation Den Haag.
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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

