winter 2005

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
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voor deze kinderen gerealiseerd. Opvang, basisgezondheidszorg, onderwijs en opleiding staan
daarbij centraal. Het kinderhuiscomplex heet ‘Lord Buddha Home for Children’.

Van het bestuur
Voor u ligt al weer de vierde nieuwsbrief van Stichting
Kinderhulp Bodhgaya met het bijna ongelofelijke nieuws
dat de eerste fase van het Lord Buddha Home for
Children er staat!
Mijn zoon zei toen hij de eerste foto’s zag van het stuk
grond dat onze Indiase zusterorganisatie had aangekocht: “Oh leuk, zeker ergens bij Almere in de buurt.”
Vlak en kaal, hij had gelijk. Toen ik er kwam, in november
2004, was ik blij met de bomen in de omtrek, met de
dorpjes Shilounja en Sjuhata in de nabijheid en de
interesse voor het kinderhuiscomplex van de mensen die
daar wonen. Als bestuur willen we immers niet dat het
Lord Buddha Home for Children geïsoleerd is van zijn
omgeving, dat het iets elitair Hollands wordt. Wij, als
bestuursdelegatie, betrapten ons er toen op dat we ‘Rie
Cramer-achtige’ beelden van gebloemde gordijntjes voor
de ramen uit het hoofd moest bannen: ‘in Rome as the
Romans’, hielden we elkaar voor.
We sputterden nog wat tegen de beveiligingstralies die
op de bouwtekeningen waren te zien voor ramen en
deuren van de verschillende gebouwen, waarop door de
architect en de directie van Nav Bharat Jagriti Kendra
lichtelijk verbluft werd gereageerd dat in India alle ramen
en deuren beveiligingstralies hebben. Voor we als
bestuursdelegatie weer huiswaarts gingen heb ik een lint
gebonden om de enige palmboom die op het terrein staat
van ons kinderhuiscomplex met ‘niet omhakken tijdens
de bouw’.
Op 14 oktober 2005 was het openingsfeest van de eerste
bouwfase van het kinderhuiscomplex. U ziet het op de
foto’s en u leest er over in deze nieuwsbrief. De eerste
gebouwen staan er - geen gordijntjes, wel beveiligings-

tralies. Er is een projectcoördinator aangesteld, Shakil
Ahmad, die resoluut en integer overkomt. Er zijn moeders opgeleid en er zijn nu dertien kinderen. De palmboom staat er gelukkig nog. De bouw gaat door, stapje
voor stapje bereiken we als bestuur onze doelstellingen,
mede dank zij allen die hierin energie en/of euro’s
gestoken hebben. Hartelijk dank daarvoor!
Als bestuur beraden we ons nu over de vraag op welke
wijze we op de (middel)lange termijn de jaarlijkse exploitatiekosten van ons kinderhuiscomplex van 35.000 euro
bijeen krijgen.
De Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling (NCDO), NOVIB-Oxfam
the Netherlands en Wilde Ganzen subsidiëren infrastructuur en daar hebben we als stichting veel profijt van
gehad. Nu is het zaak andere bronnen aan te boren om
het Lord Buddha Home for Children te exploiteren tot
het op eigen benen kan staan.
Dat is immers de uiteindelijke doelstelling! Daarvoor
hebben we uw hulp nodig: uw creativiteit, uw ideeën en,
het moet gezegd worden, ook nog steeds uw euro’s.
Daarom vragen wij u om te bezien of in uw omgeving
acties mogelijk zijn, of vrijwilligers iets willen ondernemen, om uw adresboek in te duiken voor adressen voor
nieuwe vrienden/donateurs, om ons suggesties aan de
hand te doen, kortom alles wat kan bijdragen aan een
gezonde exploitatie tot aan de verzelfstandiging van het
kinderhuiscomplex. Laat het ons weten via ons
e-mailadres!
Vrede is de Kerstboodschap, geluk en succes de
Nieuwjaarsboodschap. Het bestuur van Stichting
Kinderhulp Bodhgaya wenst u dat alles toe.
Mari-José Broeckx, voorzitter

Stichting Kinderhulp Bodhgaya

Subsidies
Stichting Jobena heeft ook dit
kalenderjaar 1000 euro subsidie
ter beschikking gesteld voor het
Lord Buddha Home for Children.

De Paul Tensen
Stichting heeft
besloten Stichting
Kinderhulp
Bodhgaya te
ondersteunen.
Voor 2005 is

Stichting Trifud Trust
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2006

gesteld.

2500 euro te voteren ten
gunste van het kinderhuiscomplex.

Er waren weer mensen die iets te vieren hadden

Bijzondere giften
Ook gedurende het tweede half jaar van 2005 werd
het bestuur van Stichting Kinderhulp Bodhgaya
verrast met een aantal bijzondere giften.

en een gift aan onze stichting belangrijker vonden
dan een geschenk. Zo ontving het bestuur ter
gelegenheid van een 75e verjaardag een gift van
200 euro en ter gelegenheid van de 60e verjaardagen van een echtpaar 540 euro.

TNT postgroep Nederland draagt
het werk van onze stichting een
warm hart toe. TNT postgroep
doet dit in de vorm van een gift
van 10.000 euro.

De goede doelencommissie van
E & S, advies en managementbureau te
Leeuwarden heeft 750 euro ter beschikking
gesteld. Het geld is bedoeld voor de
inrichting van het expertisecentrum van het
Lord Buddha Home for Children.

Het bestuur van Stichting Kinderhulp Bodhgaya is uiteraard zeer 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 dit in het teken van het ‘Lord Buddha Home for Children’.
Bestuursleden komen graag met documentatiemateriaal naar u toe om u, uw gasten
en/of uw medewerkers te informeren over het boeiende werk voor de kasteloze
wezen en verlaten kinderen in en rondom Bodhgaya.

Indiadag
Het stralende zomerweer van zondag 28 augustus 2005
bracht veel mensen op de been richting Lindenholt College
in Nijmegen om deel te nemen aan een speciale Indiadag,
georganiseerd door het bestuur van Stichting Kinderhulp
Bodhgaya in samenwerking met studenten van de opleiding
Culturele en Maatschappelijke vorming van de Hogeschool
van Arnhem en Nijmegen.
De dag werd op ludieke wijze
geopend door de locoburgemeester van Nijmegen,
de heer Paul Depla. Hij
bracht per fietsriksja een
bijzondere gast mee naar het
gebeuren, Ir. Girija Satish,
algemeen directeur van onze
Indiase zusterorganisatie
Nav Bharat Jagriti Kendra.
De komst van deze gast uit
India werd mogelijk gemaakt
door de Nationale Commissie
voor Internationale Samenwerking en Duurzame
Ontwikkeling (NCDO), die de
reiskosten voor de heer Girija
Satish voor haar rekening
had genomen. De locoburgemeester stelde in zijn
openingswoord niet alleen
het belang van hulpverlening aan kansarme kinderen
in Derde Wereldlanden aan
de orde, maar ook het
initiatief van de Stichting
Kinderhulp Bodhgaya om
via het organiseren van een
speciale Indiadag in Nederland de inwoners van
Nijmegen en daarbuiten te
betrekken bij het bijzondere
werk van de stichting. Girija
Satish onderstreepte de
woorden van de locoburgemeester nog eens en
hield een boeiend verhaal
Tijdens de opening. Met de
bloemenkransen: de locoburgemeester van Nijmegen,
Paul Depla (li), en Ir. Girija
Satish, algemeen directeur
van onze Indiase zusterorganisatie Nav Bharat
Jagriti Kendra (re).

over de positieve ontwikkelingen in en rondom
Bodhgaya, welke dankzij de
inzet van Stichting Kinderhulp Bodhgaya plaatsvinden. De openingsceremonie
werd omlijst door een ludiek
optreden van de voorman
van het Nijmeegs orkest
‘Kladderats’, Peter Freijsen.
De Indiadag zelf bood een
leuk en afwisselend programma, zoals een fototentoonstelling over het
werk van de stichting,
diavoorstellingen over het
leven en de cultuur in India,
informatiestands van
kleinschalige ontwikkelingsprojecten, verkoop van
Indiase kunstnijverheidartikelen, een rommelmarkt,
een speelgoedbeurs, het rad
van avontuur met fraaie
prijzen, kantklossen en riksja
rijden. Kinderen werden
speciaal bezig gehouden met
mandala’s kleuren, schminken, het zetten van henna
tatoeages en haren vlechten.
De historische fietstocht
door de wijk Lindenholt
mocht zich verheugen in veel
deelnemers, die al dan niet in
groepjes vanuit het Lindenholt College op verkenning

gingen in oud Lindenholt
met zijn historische boerderijen en andere gebouwen.
Bij het startbureau kregen de
deelnemers aan deze fietstocht hierover informatie,
werden oude kaarten
geprojecteerd en kregen de
deelnemers op hun speurfietstocht een vragenlijst met
fotomateriaal mee. Voor een
luttel bedrag kon eveneens
een CD met historische
gegevens worden aangeschaft.
Het promotieteam van
turnvereniging De Hazenkamp verzorgde gedurende
de hele dag demonstraties,
waaronder de adembenemende springsalto’s door
brandende hoepels.
Er waren, geheel belangeloos, betoverende optredens
door de Haagse dansgroep
Kamal Roshan en de
IndiKala Dance Group
Arnhem. De hele dag werd
bovendien omlijst met
muziek van de bands ‘Under
Koffer’ en ‘Shakeled’. En ook
dit alles natuurlijk belangeloos.
Ook voor de inwendige mens
was er veel te kiezen: het
Indiase theehuis, een
openlucht restaurantje met
Indiase hapjes, een barbecue, snoeperijen en een bar
met frisdranken en alcoholi-

sche versnaperingen.
Vermoeide voeten konden de
hele dag worden opgepept in
de Indiase voetmassagesalon!
Het slotstuk van de Indiadag
was een veiling van veelal
fraaie en (antieke) waardevolle goederen. Door de
veelheid aan activiteiten
gedurende de Indiadag
resteerde er (helaas) onvoldoende tijd om alle goederen
te veilen. Daarom werd in
overleg met de veilingmeester besloten de veiling
van de resterende goederen
naar een later tijdstip, in de
loop van 2006, te verplaatsen. Uiteraard zal het bestuur
van Stichting Kinderhulp
Bodhgaya vrienden en
donateurs tijdig informeren
over de nieuwe datum voor
dit veilinggebeuren!
Al met al kan, dankzij de
inspanningen van bedrijven,
organisaties, particulieren en
de vele vrijwilligers teruggekeken worden op een
geslaagd Indiafestijn.
Nijmegen én India kwamen
op deze dag een stap
dichterbij elkaar. De opbrengst van de Indiadag
bedroeg met steun van de
Wilde Ganzen 9000 euro.

De perfecte fietstocht!

deze hectische cultuur je
eigen weggetje te zoeken en
te vinden.

Bodhgaya
Fietservaringen van ons
bestuurslid Wim Zegers en
zijn vrouw El in India.
(20 september 2005 tot 16
oktober 2005).

Hunza-vallei
Begin september 2005, net
voor de grote aardbeving in
Pakistan, hebben we met de
organisatie Tropical Cyclist
twee weken lang door het
bijzonder mooie gebied
‘Northern Areas Pakistan’
(de Hunza-vallei) gefietst met
daarbinnen een driedaags
uitstapje naar China.
Direct daarna zijn El en ik op
eigen houtje India in gefietst.
Elke dag 35 graden, met als
doel 1000 kilometer fietsen
en Bodhgaya halen.
De bevolking in India is erg
behulpzaam, bijzonder
aardig, diep gelovig (boeddhisten, hindu’s etc.) én
tolerant, zeker ook in Bihar!
We hebben geen enkele
‘frictie’ ervaren. De weg
vinden, ook in de stedelijke
verkeerschaos, bleek niet
echt moeilijk. De aanwezige
hotels en restaurants waren
– voor een appel en een ei –
onze vaste ‘ankerpunten’.
We hebben niet de hele

route kunnen fietsen omdat
er soms tussen twee steden
onvoldoende veilige eet- en
slaapgelegenheid was.
Daarom hebben we een stuk
afgelegd met de trein, met de
bus en twee keer met een
auto. Onderweg hebben we
genoten van de cultuur en
historie van het land zoals
Agra met de Taj Mahal,
Amritsar met het Gouden
Tempelcomplex en Varanasi
met de lijkverbrandingen en
het onderdompelen van
mensen in de smerige
Ganges als klapstuk. Ook het
ouderlijk huis van de
Nheru’s, Anand Bhavan in
Allahabad, dat ooit het
symbool van de nationale
vrijheidsstrijd was en door
Indira Ghandi aan de staat
werd geschonken, was
indrukwekkend.

Bekijks
In India heb je steeds veel
bekijks. Je drinkt even wat
op een plek waar het rustig
is. Binnen een minuut heb je
een stuk of drie, vier mensen
om je heen, binnen twee
minuten een dozijn, binnen
vijf minuten een groep van
een stuk of vijftig en in een

dorp kan dat oplopen tot
rond de honderd. Ook als je
de weg vraagt, direct veel
bekijks en binnen een minuut
politie aan je zijde met de
vraag of alles wel veilig is.
Drie vragen worden door de
mensen aan de lopende band
en in gebrekkig engels
gesteld: “Where are you
going?” “Where are you
come from?” en “How much
is this byke?”

Ontwikkeling
naast armoede
We zagen onderweg een
forse economische ontwikkeling naast veel armoede.
Overal computers, auto’s,
mobiele telefoons, nieuwe
snelwegen naast de dagelijkse uren durende stroomuitval, heel veel krotwoningen, levensgrote gaten
in het wegdek, middeleeuwse
buffeltaferelen, simpele
waterpompen en veel
gewoon langs de weg
slapende mensen. En de
grondhouding van India is,
gemeten naar onze maatstaven, ‘vies’. Alles gewoon
weggooien, alles laten
vallen, nauwelijks toiletten
en vaak open riolen. Elke
ochtend zijn
het de kasteloze mensen
die alles
moeten
opruimen!
Toch wen je er
snel aan en het
is een leuke
ervaring om in

Wim en El
Zegers bij hun
aankomst in
Bodhgaya.

De duizend kilometer hebben
we op een haar na gefietst en
Bodhgaya hebben we
gehaald!
Vaak om 05.00 uur gestart om
op het heetst van de dag gas
terug te kunnen nemen en
om toch meer dan honderd
kilometer per dag te kunnen
fietsen.
In Bodhgaya waren we bij de
opening van het kinderhuiscomplex ‘Lord Buddha Home
for Children’ waarover u in
een ander artikeltje in deze
nieuwsbrief meer leest.
Daarbij werken we nauw
samen met onze Indiase
vrienden van Nav Bharat
Jagriti Kendra. In het
kinderhuiscomplex krijgen
vijftig weeskinderen een
thuis, basisgezondheidszorg,
onderwijs en een opleiding.
Het lijkt een speldenprik in
dit overbevolkte land. We
hebben wel gemerkt dat we
niet de enige zijn. Veel
buitenlandse organisaties
zijn, ieder op eigen wijze, in
de weer om India te helpen in
hun groei naar meer welvaart. Daarbij wordt ons
Lord Buddha Home for
Children in de wijde omtrek
van Bodhgaya gezien als een
goed voorbeeld voor andere
binnen- en buitenlandse
organisaties.

Dank
Al degenen, die onze
fietstocht naar Bodhgaya
gesponsord hebben: dank je
wel!
De totale opbrengst voor het
‘Lord Buddha Home for
Children’ overtreft de 1500
euro en voor Indiase begrippen is dat bedrag het
tienvoudige waard!
El en Wim Zegers

Uitbreiding
Comité van
Aanbeveling
Stichting Kinderhulp
Bodhgaya mag zich
verheugen in de toetreding van een nieuw lid
tot het Comité van
Aanbeveling. Het betreft
dr. Kees Zijlstra, oud-lid
Eerste en Tweede Kamer
der Staten Generaal en
voormalig lid van het
hoofdbestuur van
Stichting Wereldkinderen.

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.

Kunst en kids op Emmausschool Heesch
Geen kunst en kitsch, maar kunst en kids. Alle kinderen van basisschool
Emmaus in Heesch waren in juni 2005 een week lang echte kunstenaars. Er was een programma samengesteld met tal van activiteiten,
onderwerpen en workshops waarbij het thema kunst van alle kanten
werd belicht. Zo konden de kinderen kalligraferen, beeldhouwwerken
maken uit zeepsteen, kregen ze les in vouwkunst en konden naar
hartelust tekenen en schilderen. Gedurende de kunstweek waren
bestuursleden van Stichting Kinderhulp Bodhgaya op de Emmausschool
aanwezig om voorlichting te geven over ontwikkelingssamenwerking in
het algemeen en over de kasteloze wezen en verlaten kinderen in en
rondom Bodhgaya in het bijzonder. Zo leren kinderen beseffen dat er
over de hele wereld kinderen zijn die leven in heel moeilijke omstandigheden en dat alles niet zo vanzelfsprekend is als in Nederland. Aan het
eind van de week werden alle kunstwerken tentoongesteld op een
kunstmarkt en werden ze te koop aangeboden. De opbrengst van de
kunstmarkt was bestemd voor het ‘Lord Buddha Home for Children’ en
bracht met ondersteuning van de Wilde Ganzen ruim 1250 euro op.

Bezoek aan India en opening
‘Lord Buddha Home for Children’
Op 10 oktober 2005 was het
weer zover! De delegatie van
het bestuur van Stichting
Kinderhulp Bodhgaya werd
op het station in Gaya met
bloemen welkom geheten
door vertegenwoordigers
van de Indiase zusterorganisatie Nav Bharat
Jagriti Kendra. Het begin van
het jaarlijkse werkbezoek (op
eigen kosten) van drie
bestuursleden: Elisabeth
Zedlitz, Wim Zegers met zijn
vrouw El en Ine Buma met
haar partner Harm
Kruijdenberg, aan het project
in India. El Zegers en Harm
Kruijdenberg wilden wel
eens met eigen ogen zien
waar zij anders over hoorden
en lazen en waren daarom
bereid de vreugden en de
ontberingen van de reis te
delen. Bovendien bleek Harm
Kruijdenberg bereid om, op
verzoek van het bestuur, mee
te denken en te adviseren
over het project. Het werkbezoek was ditmaal echt
bijzonder en wel om een
tweetal redenen: de fietstocht van Islamabad (aan de
grens met Pakistan) naar
Bodhgaya van Wim Zegers
en zijn echtgenote El,
waarover u elders in deze
nieuwsbrief kunt lezen en
natuurlijk als hoogtepunt de
opening van het Lord
Buddha Home for Children.
De Nederlandse delegatie

was, na aankomst in
Bodhgaya, zó nieuwsgierig
naar de stand van zaken
rondom het kinderhuiscomplex, dat daar nog
diezelfde dag een bezoek
(per fiets!) aan werd gebracht. Het kantoorgebouw,
het medisch centrum, de
stafruimten en de huizen
voor de kinderen nog volop
in het stof, overal hopen
grond. In het kantoorgebouw zijn timmerlui druk
doende met het timmeren
van bedden voor de eerste
kinderen die over enkele
dagen een warm thuis zullen
vinden in het kinderhuiscomplex. Alle gebouwen
maken wel een chique indruk
door de marmeren vloeren (in
India geen luxe materiaal),
het fraaie tegelwerk en het
warme schilderwerk in de
kleuren wit en zachtgeel. Ook
de ommuring van het terrein
heeft een verfbeurt gekregen
in zacht grijs met helder
oranje. Een schril contrast
met het primitieve gebouwtje
in het midden van het terrein,
bestemd voor werklui en
voor opslag bouwmaterialen.
Dag twee van ons bezoek
was allereerst gewijd aan een
bezoek aan de beroemde
Mahaboddhi-tempel in
De feesttent met de genodigden voor de opening van het
kinderhuis.

Bodhgaya, een meditatie
onder de boddhiboom, een
mijmering bij de lotusvijver
en een wandeling door het
tuinencomplex. De rust van
de tempel nam al snel bezit
van ons en we beloofden
elkaar, hier nog vaak terug te
zullen komen. Na het tempelbezoek volgde een overleg
met de projectcoördinator
Shakil Ahmad over de
selectie en de komst van de
eerste kinderen in het Lord
Buddha Home for Children.
Daarna schoven vertegenwoordigers van Nav Bharat
Jagriti Kendra aan voor de
invulling van de openingsceremonie op de 14e oktober.
Op de derde dag van ons
verblijf waren uitstapjes
gepland. Om 7.00 uur in de
ochtend werden we al
opgehaald om, in het
voetspoor van de Boeddha
een bezoek te brengen aan
Rajgir en Nalanda. In Rajgir
werden niet alleen boeddhistische heiligdommen
bewonderd maar ook de

heetwaterbronnen en
prachtige hindoetempels. In
Nalanda werd een bezoek
gebracht aan een van de
grootste kloosteruniversiteiten van de
Oudheid. Over een oppervlakte van meer dan 15
hectaren liggen hier de
ruïnes van een zestal
tempels, elf kloosters en
gebedshallen, gebouwd in
de 5e eeuw voor Christus
door keizer Asoka. Tot in de
12e eeuw na Christus bleef
het complex een bloeiend
centrum van wetenschap. In
de ruïnes zijn nog steeds
beeldhouwwerken, basreliëfs en fresco’s te zien. We
genoten van de bezoeken en
moe maar voldaan kwamen
we laat in de avond weer in
Bodhgaya aan.
De volgende dag besloten
we een onverwacht bezoek
te brengen aan het dorp van
kastelozen: Shilounja,
slechts een halve kilometer
van ons kinderhuiscomplex
verwijderd. Wat opviel was
de troosteloze armoede die
dit dorp uitstraalde, hutten
van leem, stoffige paden,
modderpoelen en kinderen
uit alle hoeken en gaten.
Kinderen in de bloei van hun
leven die, naar later bleek,
geen school bezochten om
de eenvoudige reden dat die
er niet was. Het enige
onderwijs dat ze kregen werd
enkele uren per dag gegeven
door één onderwijzer die het
dorp rijk was. Het salaris van
deze onderwijzer is voor
(slechts) drie jaar beschik-

baar en geschonken door
een Amerikaan die het dorp
bezocht had en begaan was
met het lot van deze kinderen. Hoe het daarna verder
moet wist niemand.
In de middag vond een
bespreking plaats met de vijf
moeders van het Lord
Buddha Home for Children.
Pittige vrouwen! Ze vertelden aanvankelijk dat ze erg
verbaasd waren geweest dat
ze voor hun nieuwe baan
vier maanden op training
moesten bij SOS kinderdorp
in Delhi, omdat ze immers zelf
kinderen hadden grootgebracht. Ze kwamen echter
enthousiast terug van de
training! Wat hadden ze daar
veel geleerd, vooral hoe ze
om moesten gaan met
getraumatiseerde weeskinderen. Ze keken uit naar de
komst van ‘hun’ kinderen die
later in de middag zouden
arriveren. Het overleg werd
beëindigd met de verzekering
van de kant van de moeders
dat ze het vertrouwen dat wij
én onze Indiase zusterorganisatie in hen stellen,
niet zouden beschamen. Is er
een beter begin voor ‘onze’
kinderen in het Lord Buddha
Home for Children denkbaar?
Tot laat in de avond vond er
vervolgens een vergadering
plaats met bestuursleden en
directie van Nav Bharat
Jagriti Kendra, de projectcoördinator van het Lord
Buddha Home for Children
en onze adviseur Prof.
Rajeshwar Mishra. Gesproken werd onder meer over de
voortgang van de bouw, de
psychologische en de
onderwijskundige begeleiding van de kinderen,
verzekeringen rondom
opstallen en inboedels en
geldtransport, energiezuinige
maatregelen,
fundraisingactiviteiten in
India etc.
En dan was daar eindelijk de

grote dag! De officiële
opening van het Lord
Buddha Home for Children.
Een kleurrijke tent midden op
het terrein. Meer dan 700
genodigden en andere
belangstellenden. Journalisten van (regionale) kranten,
radio en tv, vertegenwoordigers van NGO’s uit de regio
en natuurlijk ‘onze’ eerste
kinderen. Voorafgaand aan
de plechtigheid vond er een
ceremonie plaats van het
aansteken van kaarsen in
een enorme kandelaar. De
officiële opening werd
verricht door Sri Kalicharan
Yadav, president van het
Bodhgaya Tempel Management Committee. Daarna
mocht een van de bestuursleden een lint doorknippen,
volgden er vele speeches en
optredens van zang-, dansen toneelgroepen. Door
Elisabeth Zedlitz werd
namens het bestuur van
Stichting Kinderhulp
Bodhgaya op ludieke wijze
een geldbedrag van 500 euro
aangeboden voor het
inrichten van een heuse
kinderboerderij op het terrein
van het kinderhuiscomplex.
Ons bestuurslid Wim Zegers
hield een kleurrijke toespraak
in Hindi(!) over de fietstocht
van hem en zijn vrouw El
door het land van de Boeddha waarna zijn vrouw de
directie van Nav Bharat
Jagriti Kendra een cheque
van 1500 euro overhandigde,
zijnde het geldbedrag dat zij
met hun fietstocht (waarover
u elders in onze nieuwsbrief
meer kunt lezen) hadden
weten te verzamelen. Onze
kinderen die een ereplaats
Boven: Kantoor en medisch
centrum.
Elders op het terrein is de
bouw nog in volle gang.
De eerste kinderen met hun
‘moeders’ bezoeken het
complex.

hadden gekregen op het
feestpodium vonden al het
gedoe maar zozo, zij kwamen
pas los toen zij door de
bestuursdelegatie verwend
werden met cadeautjes:
autootjes, poppen, knuffels,
bellenblaaspijpen, kleurpotloden, kleurboeken,
vouwblaadjes etc. Een warm
en ontroerend moment.
Het openingsfeest duurde
tot diep in de namiddag en
dat alles bij een drukkende
warmte van 35 graden. ’s
Avonds werd nog gezamenlijk gedineerd met een aantal
genodigden en dat betekende al weer het einde van
het verblijf van onze

bestuursdelegatie in
Bodhgaya. Terugkijkend op
de reis is de bestuursdelegatie van oordeel dat het
bezoek aan Bodhgaya zeer
zinvol, nuttig én aangenaam
is geweest. Men heeft
vertrouwen in de leiding van
het kinderhuiscomplex én in
de moeders. De voortgang
van de bouw loopt iets
achter op de planning, maar
dat kan in Nederland ook
gebeuren.De gebouwen die
er staan, staan als een huis!
Er is dan ook geen enkele
reden om te twijfelen aan
goede vervolgresultaten. Er
wordt nu al uitgekeken naar
de reis in 2006.

Colofon

Sponsoring
bedrijven en
instellingen
De volgende bedrijven stelden geld en/
of goederen beschikbaar voor de
Indiadag van 28 augustus:
Hanos Horeca groothandel Nijmegen,
Sligro groothandel Nijmegen, Boekhandel Hilarion Nijmegen, Boekhandel
Roelants vh De Oude Mol Nijmegen,
Van der Stad gereedschappen,
ijzerwaren, koken en tafelen Nijmegen,
Snoek beenmode Nijmegen,
Woningbouwvereniging Portaal
Nijmegen, Osnabrugge Leo van
Schaijik electrowarenhuis Nijmegen,
Tuincentrum Overvecht Beuningen,
Kool trouwauto’s en riksja’s Nieuwegein, Berk Accountants en
Belastingadviseurs Nijmegen, Van de
Wal marktkramen, podia en partytenten Nijmegen, Transcontinenta BV
Nieuw-Vennep, Rabobank Nijmegen,
Exel Nederland Hoofddorp, Kookschool en Cateringbedrijf V.O.F. Au
bain marie Rotterdam, Mark-Up Multi
Media Nijmegen, Verhees
Reclameproductie Nijmegen en Axi
Traxi Malden.
HHS Uitgeverij in Grave heeft voor de
vierde maal het opmaken, printen en
verzenden van onze nieuwsbrief
‘Bodhgaya Nieuws’ geheel voor eigen
rekening genomen.
Uitgeverij Compact Nijmegen heeft
geheel belangeloos een artikel over de
fietstocht van El en Wim Zegers
opgenomen in ‘Tour Special 2005’, een
blad dat jaarlijks wordt uitgegeven
over alle ins en outs rondom de Tour
de France.
U ziet, bedrijven en instellingen blijven
onze stichting met hun belangeloze
inzet ondersteunen in onze strijd voor
een meer rechtsvaardige wereld voor
kansarme kinderen in India. Het
bestuur van Stichting Kinderhulp
Bodhgaya is hen hiervoor bijzonder
erkentelijk.

Stichting Kinderhulp Bodhgaya geeft financiële steun aan
kasteloze kinderen in de deelstaat Bihar en investeert in
armoedebestrijding, huisvesting, 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 het project/programma’s via
het regelmatige verschijnende ‘Bodhgaya Nieuws’.

Samenstelling bestuur
Voorzitter: mr. Mari-José Broeckx
Secretaris: mr. Ine Buma-le Blanc
Penningmeester: Hans Heijltjes
Leden: drs. Arnold van der Heyden, 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 bisdom Breda;
Prof. Dr. André Grotenhuis, hoogleraar en hoofd instituut
neurochirurgie Universitair Medisch Centrum
St. Radboud, Nijmegen;
Mw. Rita Kok-Roukema, textielkunstenares, Amsterdam;
Ing. Harrie Koorstra, Raad van Bestuur TNT-postgroep,
Naarden;
Dr. Ad Lansink, oud-lid Tweede kamer der Staten Generaal,
Nijmegen;
Drs. Maerten Verstegen, oud-directeur Canisius Wilhelmina
Ziekenhuis Nijmegen en oprichter Instituut voor Sponsoring
en fondsenwerving (ISF) Nijmegen;
Dr. Kees Zijlstra, oud-lid Eerste en Tweede Kamer der Staten
Generaal en voormalig lid hoofdbestuur van Stichting
Wereldkinderen, Sneek.

Secretariaat
De Kluyskamp 12-89, 6545 JK Nijmegen
Telefoon/fax: + 31- (0)24-3779861
e-mail: kinderhulpbodhgaya@helpt.nl
website: www.kinderhulpbodhgaya.helpt.nl
Stichting Kinderhulp Bodhgaya is ingeschreven in het
stichtingenregister van de Kamer van Koophandel onder
nummer 09813579.
Wilt u Stichting Kinderhulp Bodhgaya steunen? Uw gift is
fiscaal aftrekbaar en meer dan welkom op rekeningnummer
18.16.59.573 t.n.v. Stichting Kinderhulp Bodhgaya Nijmegen.
Stichting Kinderhulp Bodhgaya beschikt over een brochure.
Deze is evenals een aanmeldingskaart om vriend en
donateur te worden verkrijgbaar bij het secretariaat of via het
e-mailadres.

