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Bodhgaya Nieuws
Stichting Kinderhulp Bodhgaya, opgericht 19 mei 2003, zet zich in om de
kwaliteit van het dagelijks 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 krijgt de naam: ‘Lord Buddha Home for Children’.

Van het bestuur
Voor u ligt de derde uitgave van Bodhgaya Nieuws, de
nieuwsbrief van Stichting Kinderhulp
Bodhgaya. Vlak na het verschijnen van onze tweede
nieuwsbrief werd de hele wereld op tweede kerstdag
2004 opgeschrikt door een natuurramp van een omvang
die men tot nu toe niet kende. De ramp trof vijf miljoen
mensen, vooral armen, die in bouwvallige hutjes langs
de kust woonden, mensen, die geen schijn van kans
hadden tegen het aanstormende water.
De Samenwerkende Hulporganisaties (SHO) haalden met
hun actie ‘Help slachtoffers aardbeving Azië’ gigantische bedragen binnen. Ook veel particuliere initiatieven
met plannen voor wederopbouw werden ruimschoots
financieel ondersteund. De wederopbouw van het
getroffen gebied verloopt moeizaam. De aanpak van
hulporganisaties blijkt niet goed op elkaar afgestemd. Er
is niet of nauwelijks overleg met de plaatselijke bevolking. Er wordt geld gedoneerd voor door buitenlanders
bedachte projecten welke totaal overbodig blijken te zijn.
De desastreuze natuurramp in Azië heeft veel kwetsbare
kinderen getroffen. De ramp maakt weer eens schrijnend
duidelijk hoe belangrijk structurele hulp is. Ook in het
noordoosten van India, waar Stichting Kinderhulp
Bodhgaya werkzaam is, wonen honderden kasteloze
wezen en verlaten kinderen die op langdurige hulp
vertrouwen. Stichting Kinderhulp Bodhgaya biedt
structurele hulp in nauw overleg met onze Indiase
zusterorganisatie Nav Bharat Jagriti Kendra, die al 34 jaar
ervaring heeft op het terrein van hulpverlening aan de
meest armen onder de armen. Uw steun in de vorm van

een eenmalige dan wel structurele gift aan onze stichting
blijft daarbij van groot belang, zodat we meer kasteloze
kinderen een thuis en een toekomst kunnen geven!
Het bestuur hoopt dat u ook deze nieuwsbrief met
plezier zult lezen. Wij raden u aan om, als u daartoe
gelegenheid heeft, ook onze website
www.kinderhulpbodhgayahelpt.nl te bekijken. Hier
presenteren we regelmatig nieuwe informatie over het
kinderhuiscomplex. Hebt u vragen, opmerkingen,
suggesties? U kunt die altijd naar ons toesturen via ons
e-mailadres: kinderhulpbodhgaya@helpt.nl

Website
www.kinderhulpbodhgaya.helpt.nl

e-mail:
kinderhulpbodhgaya@helpt.nl

Stichting Kinderhulp Bodhgaya

Stand van
zaken
kinderhuiscomplex
De bouw van het kinderhuiscomplex verloopt voorspoedig.
De gehele ommuring van het
één hectare groot terrein is
gereed. In India is het
belangijk om eigendom door
middel van ommuring af te
bakenen. Hoe onaangenaam
we dit als bestuur vinden,
realisme gebiedt dat veiligheid hierbij een rol speelt.
Ook de toegangspoorten tot
het terrein zijn geplaatst,
waarna bleek dat de aangrenzende openbare weg te laag
lag ten opzichte van het
terrein. Daarom is in overleg
met de plaatselijke autoriteiten de openbare weg
gedeeltelijk verlegd en
opgehoogd.
De bouw van de eerste vijf
wooneenheden waarin de
kinderen zullen worden
gehuisvest vordert gestaag.
Het buitenmetselwerk is klaar
en er wordt hard gewerkt aan
het afwerken van de binnenruimten. Het kantoorgebouw
en het medisch centrum zijn
eveneens op schema. De
stafruimten en de meditatiehal inclusief recreatieruimte

staan in de steigers en het
hoogste punt is nagenoeg
bereikt. Verder is er een
tijdelijk gebouw neergezet
dat dient als opslagruimte
voor bouwmaterialen, een en
ander ter voorkoming van
diefstal van bouwmaterialen.
Bij alle bouwwerken wordt
gebruik gemaakt van duurzame bouwmaterialen en de
gebouwen ademen een
aangename sfeer waarin de
kinderen en het aan te
trekken personeel zich zeker
thuis zullen gaan voelen.
De gehele bouwplanning ligt
op schema en de opening
van het ‘Lord Buddha Home
for Children’ is vastgelegd
op 11 oktober 2005. Bestuursleden van Stichting
Kinderhulp Bodhgaya zullen
bij de opening aanwezig zijn.

Personeel
Naast de bouwactiviteiten
heeft Nav Bharat Jagriti
Kendra ook een begin
gemaakt met het werven van
personeel. De eerste acht
weeshuismoeders zijn
geselecteerd. Deze moeders
lopen thans stage bij SOS
kinderdorp New Dehli. Ze
worden niet alleen geschoold in huishoudelijke en
verzorgende taken, maar
ontvangen daarnaast
bijscholing op het gebied
van omgaan met
getraumatiseerde kinderen,
sociale kinderhygiëne en
boekhouden.

Bezoek
Prof. Dr. R. Mishra
aan Nederland
In verband met deelname aan
een internationale conferentie bij de technische Universiteit te Delft in februari 2005
combineerde de adviseur
van onze stichting Prof. Dr.
Rajeshwar Mishra zijn
bezoek aan Nederland met
een verblijf van tien dagen in
Nijmegen met het oog op het
verrichten van werkzaamheden voor Stichting Kinderhulp Bodhgaya.
Allereerst was Prof. Mishra
aanwezig bij de opening van
de praktijkschool in Bemmel
waar ook de schilderijen,
gemaakt door leerlingen van
de Praktijkscholen uit
Wijchen, Bemmel en
Nijmegen overhandigd
werden aan de kopers van
deze kunstwerken. Uiteraard
hield Prof. Mishra bij deze
gelegenheid een boeiende
toespraak over het belangrijke werk van Stichting
Kinderhulp Bodhgaya
waardoor ook nog een groot
aantal van onze CD’s
verkocht werd.
Prof. Mishra verzorgde
daarnaast een aantal

boeiende workshops voor
leerlingen van de hoogste
klassen VWO van het
Lindenholt College en het
Dominicus College te
Nijmegen.
Met docenten van het
Lindenholt College werd
gesproken over ‘Sharings
Schools’, een uitwisselingsprogramma via internet, dat
gericht is op verruiming van
het blikveld tussen kinderen
vanuit het rijke westen en
derde wereldlanden. Prof.
Mishra sprak over dit
programma ook met de
minister van Onderwijs en
Wetenschappen, mevrouw
Maria van der Hoeven. Op
het Dominicus College werd
van gedachten gewisseld
over de opzet van een ‘Cross
your Boarders’ project dat
leerlingen en docenten van
deze instelling in 2006
entameren ten gunste van
Stichting Kinderhulp
Bodhgaya.
Daarnaast vond een bespreking plaats met de directie
van de faculteit Gedrag,
Gezondheidszorg en Maat-

schappij van de Hogeschool
van Arnhem en Nijmegen en
hoofden van opleidingen
over het plaatsen van
studenten/stagiaires vanuit
deze instelling bij het ‘Lord
Buddha Home for Children’.
Deze plaatsing is voorzien
per het studiejaar 2006/2007.
Met twee bestuursleden van
de stichting werd door Prof.
Mishra opnieuw bezoek
afgelegd bij Stichting
Kinderpostzegels Nederland.
Deze medefinancieringsorganisatie zal de M(ulty)
A(ctivity) C(entres) gaan
bekostigen. Vanuit het
kinderhuiscomplex zal
overleg plaatsvinden met en
programma’s worden
aangeboden aan de bevolking ter plaatse op het
gebied van voeding, medische check-ups, persoonlijke
hygiëne, recreatieve voorzieningen voor kinderen en

Nederlands Informatiecentrum
Fondsenwervende Organisaties
Per 1 november 2004 is Stichting Kinderhulp Bodhgaya ingeschreven in het
Register van de Raad van Toetsing voor fondsenwerving in de Non for
Profitsector (NIFO). Deze inschrijving houdt in dat de fondsenwervende
activiteiten van Stichting Kinderhulp Bodhgaya onder toezicht van deze
raad vallen. Het lidmaatschap waarborgt een verantwoorde fondsenwerving
volgens de richtlijnen Gedragscode Fondsenwerving in de Non for Profitsector. De inschrijving waarborgt ook tegenover onze sponsors en
donateurs een maximale openheid over besteding van gelden en welke
tegenprestaties daarvoor geleverd zijn.

dergelijke. Daardoor zal er
een vertrouwensband
ontstaan tussen het personeel en de kinderen van het
‘huis’ en de plaatselijke
bevolking en zullen het
personeel, de kinderen en de
plaatselijke bevolking allen
over en weer een bijdrage
kunnen leveren aan een meer
sociale en rechtvaardige
samenleving. Deze uitbreiding van het programma
wordt door Stichting Kinderhulp Bodhgaya en Stichting
Kinderpostzegels Nederland
gezien als vernieuwende
elementen in de oplossing
van de bestaande problematiek van wezen en verlaten
kinderen in en rondom
Bodhgaya en geeft een
belangrijke meerwaarde aan
het project. Ten behoeve van
financiering door Stichting
Kinderpostzegels Nederland
zal Prof. Mishra het programma ter plaatse verder
uitwerken.
De laatste dag van het
verblijf van Prof. Mishra bij
Stichting Kinderhulp
Bodhgaya was gewijd aan
ongedwongen carnavalsplezier en waar kon dat beter
dan in Oeteldonk! Alles
bijeen een zeer geslaagd en
perspectiefrijk overleg met
onze Indiase adviseur!

Jaarverslag 2004
Stichting Kinderhulp
Bodhgaya heeft haar
jaarverslag over 2004
uitgebracht. Dit jaarverslag
legt publieke verantwoording af om daarmee een juist
en volledig beeld te geven
van de stichting in het
afgelopen jaar. In het
jaarverslag is aandacht
besteed aan de missie en de
doelstelling van Stichting
Kinderhulp Bodhgaya, de
context waarin de stichting
opereert, de in het verslagjaar geëntameerde activiteiten, de werving van fondsen, vrienden/donateurs, de
verkoop van producten, de
relatie tussen de stichting en
onze zusterorganisatie in
India en de plannen voor het
te voeren beleid in de
komende jaren.
Het jaarverslag is te lezen via
onze website. Wilt u liever
een exemplaar van het
jaarverslag (digitaal dan wel
per post) ontvangen. Mail
uw verzoek naar
kinderhulpbodhgaya@helpt.nl

Jaarrekening 2004
Stichting Kinderhulp
Bodhgaya financiert de
bouw, inrichting en exploitatie van het ‘Lord Buddha
Home for Children’ te
Shiljouna, Bodhgaya, India
waarvoor de middelen
afkomstig zijn uit verschillende bronnen, zowel
particuliere donaties als
overheidsbijdragen en
bijdragen van medefinancieringsorganisaties.
Stichting Kinderhulp
Bodhgaya vindt het daarom
belangrijk dat in de financiële
verslaglegging duidelijk een
antwoord gevonden kan
worden op vragen over de
besteding van de gelden.
De financiële resultaten over
het verslagjaar 2004 zijn
hieronder verkort weergegeven. De hele jaarrekening is
te vinden op onze website.
Wilt u liever een exemplaar
van de jaarrekening (digitaal
of per post)?
Mail dan naar
kinderhulpbodhgaya@helpt.nl
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Niet uit de balans blijkende
inkomsten:
Stichting Kinderhulp
Bodhgaya heeft in het
boekjaar 2004 een aantal
acties gevoerd onder de vlag
van Wilde Ganzen
Hilversum. Op 1 januari 2005
bedroeg het opgebouwde
tegoed bij Wilde Ganzen in
totaal 21.338 euro. De
opgebouwde tegoeden bij
Wilde Ganzen worden
rechtstreeks
overgemaakt
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maakte gelden wordt gevoerd door Wilde Ganzen,
waarbij een strenge verantwoording van de bestedingen wordt vereist.
De jaarrekening 2004 van
Stichting Kinderhulp
Bodhgaya is gecontroleerd
dor BERK Accountants en
Belastingsadviseurs te
Nijmegen. Er is een
accountantsverklaring
afgegeven waarin staat
vermeld dat de accountants
van oordeel zijn dat de
jaarrekening een getrouw
beeld geeft van de grootte
en de samenstelling van het
vermogen per 31 december
2004 en van het resultaat
over 2004 in overeenstemming met in Nederland
algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële
verslaglegging en voldoet
aan de wettelijke bepalingen
inzake de jaarrekening.
Stichting Kinderhulp
Bodhgaya zal op basis van
de jaarstukken 2004 en de
accountantsverklaring een
keurmerk voor goede doelen
aanvragen bij het Centraal
Bureau Fondsenwerving
(CBF-keurmerk).

De perfecte fietsreis!
De perfecte race, de perfecte
toespraak, zelfs de perfecte
misdaad; allemaal voorbeelden van gepassioneerde
droombeelden die bijna
onmogelijk gerealiseerd
kunnen worden. De gelukzaligheid van het volmaakte
laat zich immers niet afdwingen.
Wim Zegers, directielid van
het Lindenholt College te
Nijmegen fietst samen met
zijn vrouw El en nog elf
Nederlanders van 9 tot en
met 25 september 2005 de
Karokoram Highway, een
1200 kilometer lange weg
dwars door twee van de
hoogste bergketens ter
wereld, de Panir en de
Karokoram. De weg loopt
van het Pakistaanse Gilgit
via de 4730 meter hoge
Khunjrabb Pas naar het twee
millennia oude Kashgar in
China en weer terug. Voor El

en Wim Zegers bijna de
perfecte fietsreis. Bijna!
Voor El en Wim Zegers
eindigt de reis niet wanneer
ze de Karokoram Highway
per fiets hebben ontdekt.
Integendeel!
Wim Zegers is namelijk ook
bestuurslid van Stichting
Kinderhulp Bodhgaya. Vanaf
25 september zetten El en
Wim Zegers hun tocht
fietsend door van Islamabad
via Lahore naar Amritza in
het noordwesten van India.
Daarna zoeken zij hun weg
naar het land van de
Buddha, het oosten van
India, naar Varanasi, Patna
met als einddoel Bodhgaya.
Hier eindigt de perfecte
fietsreis! In totaal een
afstand van ongeveer 1000
kilometer. Het is de bedoeling dat El en Wim Zegers op
10 oktober 2005 arriveren in
Bodhgaya om zo op 11

oktober de officiële opening
te kunnen bijwonen van ons
kinderhuiscomplex ‘Lord
Buddha Home for Children’.
Wie wil kan sponsor worden
voor de fietstocht van El en
Wim Zegers door het land
van de Buddha met één
eurocent per kilometer.
Meer mag natuurlijk ook!
Stort uw sponsorgeld op
bankrekening 18.16.59.573
ten name van Stichting
Kinderhulp Bodhgaya
Nijmegen, onder vermelding
van ‘de perfecte fietsreis’.
De opbrengst van de gelden
welke gestort worden voor

de perfecte fietsreis komt
uiteraard ten goede aan het
kinderhuiscomplex.

Zoekt U een geschenk
Subsidies
Stichting Overal, een stichting te Nijmegen die
gebruikte goederen inzamelt en verkoopt ter
ondersteuning van projecten in ontwikkelingslanden, heeft een berdrag van 250 euro gevoteerd ten
gunste van het kinderhuiscomplex.
Stichting LEAF te Nijmegen heeft besloten het
kinderhuiscomplex financieel te ondersteunen. Voor
2005 heeft deze stichting een bedrag van euro
250,00 ter beschikking gesteld.

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!
Boven een afbeelding van de zeefdruk van de Griekse
kunstenaar Angelos Tassopoulos.

Indiadag op
28 augustus 2005
Stichting Kinderhulp
Bodhgaya houdt op zondag
28 augustus een spetterende
en verrassende Indiadag
voor jong en oud. Deze dag
zal gehouden worden op het
Lindenholt College in
Nijmegen en zal duren van
12.00 tot 17.00 uur. Tijdens
deze dag zullen de bezoekers
omringd worden door
Indiase sferen, zowel in de
schoolgebouwen als daarbuiten.

Stichting Kinderhulp
Bodhgaya wordt bij de
voorbereiding en de organisatie van de dag zelf belangeloos bijgestaan door leden
van GTV De Hazenkamp,
studenten van de Hogeschool van Arnhem en
Nijmegen, leerlingen en
personeel van het Lindenholt College Nijmegen en een
groot aantal enthousiaste
vrijwilligers!
Er worden tal van activiteiten
op touw gezet: sport- en
spelworkshops, een kunsten antiekveiling, muziek- en
dansoptredens, een historische fietstocht door de wijk
Lindenholt, een rad van
avontuur, riksja rijden,
verkoop van Indiase artikelen, een kinderrommelmarkt,
haren vlechten, schminken
en mandala’s kleuren.
Daarnaast is er een fototentoonstelling over
Bodhgaya en de bouw van

Straatmuziek voor
straatkinderen:
Het damesorkest ‘Tutto Piacere’ uit EttenLeur gaf onder het motto ‘Straatmuziek voor
straatkinderen in Bodhgaya’, in het tweede
half jaar 2004 straatoptredens op de
zaterdagmiddag of op koopavonden in
Antwerpen, Breda, Etten-Leur, Oosterhout
(NBr) en Roosendaal.
Het winkelende publiek kon luisteren en/of
meezingen en giften deponeren in de
accordeonkist welke als geldkist gebruikt
werd. Het orkest wist met de premie van
Wilde Ganzen een bedrag van 2500 euro
bijeen te spelen!

het kinderhuiscomplex,
worden er dia- en filmvoorstellingen gegeven, kan
men zich laten fotograferen
in een echte sari en is er
natuurlijk volop gelegenheid
ook de inwendige mens te
versterken.
De Nationale Commissie
voor Duurzame Ontwikkeling
en Internationale Samenwerking (NCDO) betaalt de
reiskosten verbonden aan
het laten overkomen van de
directeur van onze Indiase
zusterorganisatie Nav Bharat
Jagriti Kendra, de heer Girija
Satish en onze adviseur Prof.
Dr.Rajeshwar Mishra. Zij
zullen de hele dag aanwezig
zijn om bezoekers te informeren over het project en
vragen te beantwoorden. De
feestelijke opening van de
dag
geschiedt door niemand
minder dan de burgemeester
van Nijmegen, mevrouw
Guusje ter Horst. Uiteraard
zal in de media de komende
tijd ruimschoots aandacht
geschonken worden aan het
gebeuren.
Wilde Ganzen laat zich niet
onbetuigd en zal de opbrengsten van de Indiadag

verdubbelen!
Uiteraard komen alle opbrengsten ten goede aan het
kinderhuiscomplex.
Wij verwachten een grote
opkomst. Noteer de datum
van onze Indiadag nu al in
uw agenda!

Stichting
Praktijk
Onderwijs
Nijmegen
Op maandag 29 november 2004
hebben 16 leerlingen van de verschillende locaties van de Praktijkscholen
in Bemmel, Wijchen en Nijmegen naar
hartelust geschilderd voor hun
kansarme leeftijdgenootjes van het
‘Lord Buddha Home for Children’. Zij
deden dit onder de bezielende leiding
van de bekende kunstenaar Hans
Kuys uit Leveroy, die zich voor dit
evenement geheel belangeloos inzette.
De materialen voor deze dag werden
gratis ter beschikking gesteld door de
Stichting Praktijk Onderwijs te
Nijmegen.
Het resultaat mocht er zijn: 16 prachtige, kleurrijke schilderijen die vervolgens door de praktijkscholen van
Nijmegen en Bemmel aan de man
werden gebracht.
Op 26 januari 2005 werden de schilderijen aan de kopers overgedragen. Dat
gebeurde tijdens de officiële opening
van het nieuwe schoolgebouw in
Bemmel en in aanwezigheid van onze
adviseur Prof. Dr. R. Mishra uit India.
Met de premie van Wilde Ganzen
bedroeg de opbrengst van het
kunstprojectplan 5500 euro!

Bijzondere giften
In het afgelopen half jaar werd het bestuur van Stichting Kinderhulp Bodhgaya wederom verrast met een aantal bijzondere giften.
Zo waren er giften van mensen die iets te vieren hadden en een
gift aan onze stichting belangrijker vonden dan geschenken. In
dat kader mocht het bestuur een gift ontvangen van 2100 euro ter
gelegenheid van een 62e verjaardag en een gift van bijna 2500
euro ter gelegenheid van een 60e verjaardag.
Uiteraard liet ook Stichting Wilde Ganzen zich met een extra
premie op deze giften niet onbetuigd!
Marant Educatieve Dienst in Nijmegen schonk onze stichting ter
gelegenheid van het kerstfeest 2004 een bedrag van 750 euro.
Ter gelegenheid van het kerstfeest 2004 ondersteunden een aantal
congregaties het werk voor onze kwetsbare kinderen: we ontvingen van de Zusters Dominicanessen van de Heilige Familie te
Neerbosch een gift van 1000 euro, van de Zusters Urselinen van
Sint-Salvator te Roermond euro 100,00, van de Zusters Dochters
der Wijsheid te Berg en Dal 250 euro en van de Congregatie De
Kleine Zusters van de Heilige Joseph te Heerlen een bedrag van
1000 euro.
Het bestuur van Stichting Kinderhulp Bodhgaya is dankbaar voor
al deze extra ondersteuning!
Heeft ook u iets te vieren of wilt u ter gelegenheid van een
bijzondere gebeurtenis een schenking doen? Plaats deze dan in
het teken van het ‘Lord Buddha Home for Children’.
Bestuursleden komen graag met documentatiemateriaal naar u toe
om u, uw gasten of uw medewerkers te informeren over het
boeiende werk van onze stichting.

The Joy zingt
Dominicus College
Nijmegen
Het Dominicus College te Nijmegen organiseerde in december
2004 een succesvolle kerstactie. Voorafgaande aan de actie werd
door een tweetal bestuursleden informatie verstrekt over het werk
van de stichting. De opbrengst bedroeg met de premie van Wilde
Ganzen ruim 2500 euro.

Het koor The Joy uit Bennekom, 100
personen sterk, heeft op 18 december
2004 een sfeervol kerstconcert, getiteld
‘For you and for me’ uitgevoerd in de
Brinkstraatkerk te Bennekom.
Het koor deed een beroep op de gasten
om Stichting Kinderhulp Bodhgaya via
een gift, groot of klein, te steunen.
Daartoe werd er bij het verlaten van de
kerk gecollecteerd.
Stichting Kinderhulp Bodhgaya is trots
op het resultaat. De collecte bracht 900
euro op!

Sponsoring
bedrijven en
instellingen
EMEX BV te Wijchen heeft de kosten van
1300 euro, verbonden aan de controle van de
jaarrekening 2004 van onze stichting door
Berk accountants en belastingadviseurs te
Nijmegen, betaald.
BREMDERMEER BV te Wijchen besloot het
werk van onze stichting te ondersteunen met
een gift van 2500 euro.
HUYBEN BV te Vijlen schonk onze stichting
een bedrag van 100 euro.
OSAGE, communicatie en ontwerp te Utrecht
heeft geheel belangeloos banners en buttons
ontworpen voor plaatsing op internetportals
met links naar de website van Stichting
Kinderhulp Bodhgaya.
WALLSTREETWEB, een internetsite voor
online beleggen, heeft geheel belangeloos
een animated banner geplaatst, welke gratis
ontworpen is door onze webmaster Terry
Teunissen.
Wallstreetweb zal eveneens de zogenoemde
stoppers, welke eerder belangeloos werden
ontworpen door OSAGE, communicatie en
ontwerp te Utrecht, gratis plaatsen in de
nieuwsbrief van Wallstreetweb, welke een
oplage heeft van ruim 20.000 exemplaren.
SERVERON Internet Hosting Nijmegen heeft
met ingang van 1 mei 2005 de gratis
sponsoring van onze website op zich genomen.
HHS Uitgeverij te Grave heeft wederom het
opmaken, printen en verzenden van onze
nieuwsbrief ‘Bodhgaya Nieuws’ geheel voor
eigen rekening genomen.

U ziet, bedrijven en instellingen blijven onze
stichting met hun belangeloze inzet ondersteunen in onze strijd voor een meer rechtvaardige wereld van kansarme kinderen in
India. Het bestuur van Stichting Kinderhulp
Bodhgaya is hen hiervoor bijzonder erkentelijk!

Colofon
Stichting Kinderhulp Bodhgaya geeft financiële steun
aan kasteloze kinderen in de deelstaat Bihar in India en
investeert in armoedebestrijding, basigezondheidszorg,
onderwijs en opleiding. Stichting Kinderhulp Bodhgaya
kent geen overhead-kosten, het werk wordt verricht door
vrijwilligers die administratie- en reiskosten 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 Heijden, Ed Peters, dipl.kfm
Elisabeth Zedlitz-Fuchs en Wim Zegers
Adviseur
Prof. dr. Rajeshwar Mishra, Director Centre for the
Development of Human Initiatives, Jalpaiguri, West
Bengal, India
Comité van Aanbeveling
Mw. drs. Cathy van Beek, Raad van Bestuur
St. Maartenskliniek, Nijmegen
Dr. Julien Dony, gynaecoloog/consultant, Nijmegen
Mgr. Huub Ernst, emeritus bisschop van Breda
Prof. dr. André Grotenhuis, hoogleraar en
hoofd instituut neurochirurgie Universitair Medisch
Centrum St. Radboud Nijmegen
Mw. Rita Kok, textielkunstenares Amsterdam
Ing. Harry Koorstra, Raad van Bestuur TNT-postgroep
Naarden
Dr. Ad Lansink, oud-lid Tweede Kamer der Staten
Generaal
Drs. Maerten Verstegen, oud-directeur Canisius Wilhelmina Ziekenhuis Nijmegen en oprichter Instituut voor
Sponsoring en fondsenwerving (ISFG) Nijmegen
Secretariaat
De Kluyskamp 12-89. 6545 JK Nijmegen
Telefoon/fax: +31-(0)24-3779861
Stichting Kinderhulp Bodhgaya is ingeschreven in het
stichtingenregister van de Kamer van Koophandel onder
nummer 09813570
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
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.

