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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
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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 heet ‘Lord Buddha Home for Children’.

Van het bestuur
Voor u ligt al weer de vijfde nieuwsbrief van Stichting
Kinderhulp Bodhgaya waarin we u graag deelgenoot
maken van onze activiteiten gedurende het afgelopen
half jaar en het reilen en zeilen binnen ons kinderhuiscomplex.
Allereerst de bestuurssamenstelling: Statutair eindigde
de benoeming van drie bestuursleden die overigens
terstond herbenoembaar waren. Onze penningmeester
Hans Heijltjes kon zijn functie van bestuurslid/penningmeester niet langer combineren met zijn drukke werkzaamheden en heeft zijn zetel ter beschikking gesteld. Hij
heeft toegezegd zich als ambassadeur te blijven inzetten
voor Stichting Kinderhulp Bodhgaya. Mari-José Broeckx
stelde zich herkiesbaar voor een nieuwe bestuursperiode, zij het niet langer als voorzitter doch als gewoon
bestuurslid. Ook Ine Buma-le Blanc stelde zich beschikbaar voor een nieuwe bestuurstermijn en als secretaris
van de stichting. Gelet op de vele taken en werkzaamheden waarvoor het bestuur zich gesteld ziet is besloten
per mei 2006 het bestuurscollege uit te breiden met twee
zetels. Het bestuur mocht drs. Harrie Bakker verwelkomen, die op grond van zijn grote bestuurlijke ervaring
binnen het bedrijfsleven en de politiek tot voorzitter
werd benoemd en dr. Marc Kaekebeke. Als nieuwe
penningmeester is drs. Pieter-Bas Annink R.C. benoemd.
In deze nieuwsbrief stellen twee nieuwe bestuursleden
zich aan u voor. De penningmeester zal dat in de volgende nieuwsbrief doen.
In de nieuwsbrief willen we u weer graag informeren over
nieuwtjes rondom het kinderhuiscomplex: u leest hoe de

kinderen gedijen, ‘thuis’ en op school en over de
vorderingen rondom de bouw. Loek van Heumen,
stagiaire van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen,
vertelt over haar ervaringen in het Lord Buddha Home
for Children.
U ziet dat we met uw hulp bijdragen aan een gelukkige
toekomst van kansarme kinderen in India. Heel hartelijk
dank daarvoor en veel leesplezier!

Nieuwsbrief
per
e-mail
Om kosten te sparen en zo geld te
kunnen doneren aan de stichting
zelf, stellen de producenten van de
nieuwsbrief voor om deze zo veel
mogelijk per e-mail toe te zenden.
Als u deze nieuwsbrief nog per post
krijgt maar deze wel per e-mail wilt
ontvangen, stuurt u dan s.v.p. een
mailtje aan: info@hhsuitgeverij.nl

Stichting Kinderhulp Bodhgaya

Subsidies
ATOS ORIGIN, Derde Wereld Fonds heeft besloten
het Lord Buddha Home for Children te ondersteunen. Het fonds heeft 3750 euro ter beschikking
gesteld voor het kinderhuiscomplex.
Het geld is bestemd voor de aanleg van drinkwatervoorzieningen op het terrein.

Nieuwe bestuursleden
stellen zich voor
Harrie Bakker
Mijn werkterrein heeft zich
afgespeeld op het gebied
van Human Resource
Management (HRM), waarbij
personeelsvoorzieningen en
begeleiding, functieontwikkeling en onderwijs,
organisatieverandering en
arbeidsrecht belangrijke
aspecten waren. De laatste
jaren heb ik gewerkt als
adviseur HRM, hoofdzakelijk
in de gezondheidszorg.
De Derde Wereld heeft altijd
mijn interesse gehad, zelfs
zozeer dat ik lang plannen
heb gehad daar te gaan
werken. In die periode waren
John F. Kennedy, paus
Johannes XXIII en Mahatma
Gandhi mensen die hoop
gaven voor een meer
rechtvaardige wereld. Eén zin
van John F. Kennedy is mij
altijd bij gebleven: “vraag
niet wat het land voor jou
kan doen, maar wat jij voor
het land kunt doen.”
Er wordt veel gedaan
richting Derde Wereld, door
veel mensen en organisaties.
Stichting Kinderhulp
Bodhgaya sprak mij echter
vooral aan omdat gewerkt
wordt met het uitgangspunt
dat iedere euro die voor het
Lord Buddha Home for
Children wordt gegeven,
daar ook terug te vinden

moet zijn. Dit in tegenstelling
tot veel andere organisaties.
Reden genoeg om, nu ik met
pensioen ben, mij in te zetten
voor Stichting Kinderhulp
Bodhgaya.

Marc
Kaekebeke
Ik studeerde theoretische
natuurkunde in Groningen
en rondde deze studie in
1978 af met het behalen van
de doctorsgraad. Hierna
vervulde ik gedurende bijna
twintig jaar verschillende
functies op het terrein van
algemeen management.
Sedert medio 1999 heb ik een
eigen bureau Raido Consult.
Daarnaast vervul ik een
aantal bestuurlijke en
maatschappelijke functies.
Met Stichting Kinderhulp
Bodhgaya maakte ik voor het
eerst kennis via een
verjaardagsuitnodiging van
een vriendin. Zij vroeg in
plaats van cadeautjes
donaties voor de stichting.
Op de website van de
stichting vond ik wat meer
informatie en wat me daarin
vooral aansprak was, zoals ik
dat maar noem, het ‘vele
vliegen in één klap’ karakter
van het project. Enige tijd
later vertelde dezelfde

Bijzondere giften
Ook de afgelopen zes maanden werd het bestuur van
Stichting Kinderhulp Bodhgaya weer verrast met giften
van mensen die iets te vieren hadden en een gift aan
onze stichting belangrijker vonden dan geschenken. In
dat kader ontving onze stichting een tweetal giften:
* een gift van 750 euro ter gelegenheid van een afscheid. Deze gift werd nog door Wilde Ganzen
opgehoogd met een premie van 70%;
* een gift van 2000 euro door een echtpaar, zijnde de
jaaropbrengst van een ‘spaarvarken’ in hun appartement te Parijs waarbij gasten/logés gevraagd worden
een bijdrage voor ons kinderhuiscomplex te doneren.
Uiteraard is het bestuur van Stichting Kinderhulp
Bodhgaya weer uitermate dankbaar voor deze giften.
Geeft u wellicht ook een feest, heeft u iets te vieren of
heeft u een ideetje voor een gift? Denk dan aan onze
stichting. U steunt ons werk met dit gebaar en geeft
tegelijkertijd extra bekendheid aan het Lord Buddha
Home for Children! Het bestuur komt op uw feest graag
met documentatiemateriaal naar u toe om een presentatie
te geven over het boeiende werk van onze stichting.

vriendin dat het bestuur van
de stichting behoefte had
aan een website, opgezet als
een content management
systeem (CMS). Gelet op
mijn ervaring met het
bouwen van websites gaf ik
als commentaar dat het
omzetten van de bestaande
website naar een CMS
systeem een behoorlijke klus
zou zijn en wel wat veel
gevraagd zou zijn van een
vrijwilliger die daarmee geen
ervaring heeft en een en
andere naast zijn dagelijkse
werk moet doen.
Afgelopen voorjaar benaderde dezelfde vriendin mij
met de vraag of ik in het
bestuur van Stichting
Kinderhulp Bodhgaya wilde
versterken. Daar heb ik ja op
gezegd en, u raadt het al, ik
zal me gaan bezighouden met
de opzet van een nieuwe
website.
Ik zie dat als een leuke

uitdaging om mijn steentje
aan het boeiende werk van
de stichting bij te dragen. Ik
hoop u dit najaar de resultaten daarvan te kunnen laten
zien.

Stage in het Lord Budda
Home for Children
Op 31 januari 2006 vertrok
Loek van Heumen naar India
voor een stage van tien
maanden in het Lord Buddha
Home for Children, in het
kader van haar opleiding
Sociaal Pedagogische
Hulpverlening aan de
Hogeschool van Arnhem en
Nijmegen.
Ze vloog naar Calcutta en
vandaar naar Patna in Bihar
waar ze werd welkom
geheten door de directie van
onze Indiase zusterorganisatie Nav Bharat
Jagriti Kendra om van
daaruit gezamenlijk door te
reizen naar Hazaribag, de
hoofdvestiging van deze
organisatie. Loek verbleef
hier vier weken en bezocht
diverse projecten van Nav
Bharat Jagriti Kendra, die
een grote indruk op haar
achterlieten.
Sinds maart 2006 woont en
werkt ze in het Lord Buddha
Home for Children.
Hier volgt het relaas van
Loek over de eerste periode
van haar stage:
“De eerste drie maanden zijn
erg indrukwekkend, spannend maar vooral ook leuk

geweest. Een totaal andere
omgeving met totaal andere
gebruiken en gewoonten. De
mensen, het weer, het eten,
de kinderen, de grote rol van
het geloof verweven in het
dagelijkse leven, alles zo
anders als thuis.
De eerste dag in het Lord
Buddha Home for Children
werd ik erg hartelijk ontvangen. Zowel de moeders als
de kinderen waren erg
nieuwsgierig en vonden mij
maar een beetje vreemd.
Maar al snel leerden we
elkaar beetje bij beetje
kennen en werd het erg
gezellig.Vooral het contact
met de kinderen was meteen
heel leuk. Ze zijn erg open en
gaan overal met vol enthousiasme op in. Al was de taal
een barrière, het is nooit echt
een probleem geweest. Al
snel heb ik een aantal
basiswoorden Hindi geleerd.
Dit samen met het aanpassen
van de activiteiten zorgde
ervoor dat ik alles duidelijk
genoeg kon maken.
De eerste weken heb ik
vooral impulsief kleine
activiteiten gedaan: namenspelletjes, liedjes zingen,

kleine dramaspelletjes, etc.
Door ook veel mee te spelen
in het spel van de kinderen,
bijvoorbeeld mee gaan
stoeien of buiten spelen en
veel te observeren, leerde ik
de kinderen steeds beter
kennen.De laatste weken heb
ik me vooral bezig gehouden
met mijn werk voor school. Ik
heb een aantal activiteiten
op papier uitgewerkt die ik
na de kennismakingsperiode
hier wil gaan uitvoeren. Al
snel kwam ik er achter dat de
kinderen weinig tot geen
idee hebben van ‘spelen’.
Hun spel bestaat eigenlijk
alleen uit stoeien en achter
elkaar aanrennen. Dit komt
ook omdat er nog geen
spelmateriaal voor hen
aanwezig is. Tijdens mijn
stage wil ik me gaan richten
op het leren spelen: Wat is
spel? Ik krijg hier hulp bij
door enthousiaste reacties
vanuit mijn school in de
vorm van een bijdrage voor
het aanschaffen van spel/
knutselmateriaal. Mijn
activiteiten zullen zich
richten op: Drama, Sport en
Spel en Beeldende Vorming.
Dit vindt plaats in een aparte
ruimte waar ik
gezellig met de
kinderen aan de
slag kan gaan.
Beetje bij beetje zie
ik de dingen om mij
heen veranderen.
De bouw schiet
aardig op, het
gastenverblijf is
bijna gereed en er
komen steeds meer
huizen voor de
kinderen en hun
moeders. Kleine
maar erg belang-

rijke vooruitgangen voor de
moeders zijn bijvoorbeeld
het koken op biogas in
plaats van op kleine vuurtjes. Gelukkig wordt ook de
mogelijkheid van het gebruik
maken van de elektriciteit
steeds groter. De aankleding
van het terrein verandert
door het aanleggen van
groen. En misschien wel de
grootste verandering voor
mijzelf is het weer. In het
begin trok ik nog wel eens
mijn vest aan, nu loopt de
temperatuur wel op tot 42
graden Celsius!
De eerste weken waren erg
wennen, aftasten, kijken en
uitproberen. Soms heb ik met
verbazing zitten kijken hoe
de moeders met de kinderen
omgaan, hoe de dagen van
deze kinderen eruit zien, hoe
alles en iedereen hier is, hoe
het land is met al zijn positieve en negatieve dingen. Ik
heb gepuzzeld met mijzelf en
de dingen om mij heen, hoe
mij hierin te bewegen, te
gedragen, mee om te gaan. Er
was één ding waar ik sterk
op reageerde en erg veel
energie uithaalde: de reactie
van de kinderen op mij! Ik
kan er echt van genieten hoe
ze naar mij kijken, met van
die verbaasde, lieve grote
zwarte oogjes, als ik een
liedje zing. Hoe ze meteen
enthousiast meedoen met de
gebaren. Hoe ze op kunnen
gaan in een drama spelletje.
Hoe lief en vragend ze
kunnen kijken als ik iets
probeer uit te leggen, als ik
een activiteit met ze doe. Hoe
hun gezichtjes helemaal
beginnen te lachen als ik ze
aankijk en hen toelach. Hoe
vertederd ze reageren als ik
ze de hemel in prijs. Hoe ze
uiteindelijk nu op me afrennen en allemaal roepen en
vragen of ik weer voor de
zoveelste keer het liedje wil
zingen van het ‘viessjeee’
(het visje).”

Stand van zaken
kinderhuiscomplex
Bouwactiviteiten
De bouwactiviteiten zijn nog
steeds in volle gang: er
wordt hard gewerkt aan de
eerste etage van de stafruimten (vier in totaal). De
benedenetage is gereed en
één van deze ruimten is
tijdelijk ingericht als gastenverblijf, onder meer voor
onze stagiaire Loek van
Heumen. Zodra de stafruimten klaar zijn wordt een
begin gemaakt met de bouw
van de meditatieruimte annex
recreatiezaal. Ook is een
gedeelte van de tuin aangelegd met bloeiende planten.
Op een later tijdstip zullen
ook bomen geplant worden
op het terrein om het geheel
zo een vriendelijke aanblik te
geven. In de hal van het
kantoorgebouw zijn kamerplanten neergezet die de
kinderen zelf met hulp van de
moeders mogen verzorgen.
Bewoners
In het Lord Buddha Home
for Children zijn nu al 19
kinderen verzekerd van een
nieuwe toekomst. Hun
dagelijks ritme begint met

opstaan, opfrissen en tanden
poetsen, gevolgd door
meditatieoefeningen.
Vervolgens lopen ze wat
rondjes hard omwille van
hun lichamelijke conditie.
Daarna gaan ze douchen en
ontbijten. Om 8.00 uur
arriveert de schoolbus die de
kinderen naar de kleuter- en
lagere school brengt in
Bodhgaya, waar om 8.30 de
lessen beginnen. Om 13.00
uur komen de kinderen weer
thuis, frissen zich op,
verwisselen hun schooluniform voor gewone
kleding, lunchen, gevolgd
door een pauze van twee uur.
Om 15.00 uur gaan ze
huiswerk maken onder
leiding van één van de
moeders, die er op toeziet dat
dit ook inderdaad gebeurt.
Tussendoor krijgen de
kinderen melk en fruit. Rond
de klok van 17.00 uur mogen
de kinderen spelen en
ravotten tot het donker
wordt. Sinds kort hebben de
kinderen spelmaterialen,
waaronder cricketbal,
voetbal, badminton en
natuurlijk de nodige gezel-

schapsspelletjes. De moeders zien er op toe dat al het
spelmateriaal na gebruik
weer wordt opgeruimd. Dan
volgt het avondeten, wordt
het huiswerk gecontroleerd
en overhoord. Daarna is het
bedtijd maar niet voordat ze
nog een kopje thee hebben
gekregen.
De moeders zelf staan iedere
ochtend om 5.00 uur op. Na
hun ochtendtoilet helpen ze
de kinderen bij het wassen
en aankleden. Terwijl de
kinderen meditatieoefeningen doen en hard
lopen maken de moeders het
ontbijt voor hun klaar én
een trommeltje met brood om
mee naar school te nemen.
Als de kinderen naar school

zijn beginnen de moeders
aan de dagelijkse huishoudelijke taken: het schoonmaken
van het huis, het wassen van
kleding, de voorbereidingen
voor de lunch, het avondeten etc. De boodschappen
worden op de markt in
Bodhgaya gedaan omdat in
de onmiddellijke nabijheid
van het kinderhuiscomplex
geen winkels zijn. Melk en
yoghurt worden dagelijks
vers geleverd door een
melkman uit de directe
omgeving. In het begin
moesten de moeders buiten
koken op houtvuurtjes en
gedroogde koemest. Sinds
kort hebben ze de beschikking over gas, zij het nog
mondjesmaat. Medio dit jaar
hoopt men het probleem te
hebben opgelost. Wij als
bestuur hebben veel bewondering voor de manier
waarop de moeders met hun
kinderen omgaan.
De kinderen zijn er trots op
dat ze naar school kunnen.
Ze passen zich goed aan op
school en hun vorderingen
zijn over het algemeen goed;
slechts twee kinderen
hebben speciale begeleiding
nodig. Daar staat tegenover
dat twee kinderen uit ons
huis tot de besten van hun
klas behoren!
Blijf het Lord Buddha Home
for Children dus sponsoren
want op de foto’s kunt u met
eigen ogen zien dat de
mensen in India heel goed
bezig zijn!

Kantoorgebouw annex medisch centrum

Project zonnepanelen
Wie wil ons bestuur financieel helpen met de plaatsing
van zonnepanelen op het
terrein van het Lord Buddha
Home for Children?
Iedereen die wel eens een
bezoek gebracht heeft aan
India kent het probleem van

de slechte elektriciteitsvoorzieningen in dit land.
Meerdere malen per dag
stroomuitval is de gewoonste zaak van de wereld.
Binnen het Lord Buddha
Home heeft men er veel last
van. Bijna iedere dag en

vooral ’s avonds is men
aangewezen op andere
energiebronnen zoals
zaklampen, kaarsen en
dergelijke. Wij als bestuur
vinden dat daar zo snel
mogelijk verandering in moet
komen. De installatie van

Vrijwilligers gevraagd
Wie zoeken we?
We zoeken enthousiaste mensen die kansarme kinderen in de
Derde Wereld een warm hart toedragen. Iedereen, jong of oud,
kan iets bijdragen aan het werk van onze stichting in Nederland.
We hebben vrijwilligers nodig voor secretariaatswerkzaamheden, het werven van sponsors en donateurs, het
bedenken en organiseren van activiteiten, het promoten van het
werk van de stichting, het opbouwen van tentoonstellingen, het
geven van voorlichting op scholen etc.
We zoeken zowel mensen die het hele jaar door vrijwilliger
willen zijn als mensen die in de weken voorafgaande aan een
activiteit van de stichting en op zo’n dag zelf de handen uit de
mouwen willen steken. Het is afhankelijk van de werkzaamheden welke capaciteiten een vrijwilliger in huis zal moeten hebben.
Wat bieden we?
U werkt samen met een enthousiaste groep mensen aan leuke
activiteiten en evenementen. U kunt ervaring opdoen op verschillende werkterreinen. U draagt een steentje bij aan een betere
toekomst voor kansarme kinderen in het Lord Buddha Home for
Children.
Stichting Kinderhulp Bodhgaya is trots op haar vrijwilligers en u
kunt er van verzekerd zijn dat uw hulp en inzet hoog worden
gewaardeerd. Gemaakte onkosten worden vergoed.
Interesse?
Hebt u interesse om vrijwilliger te worden bij onze stichting of
kent u iemand in uw directe omgeving die hiervoor belangstelling heeft? Laat het ons weten en neem contact op met ons
secretariaat of stuur een e-mail met uw naam, adres en telefoonnummer en eventueel het soort werk waar uw voorkeur naar uit
gaat naar: kinderhulpbodhgaya@helpt.nl

zonnecellen staat wel in het
projectplan van het Lord
Buddha Home maar in de
begroting van de eerste fase
is daarin niet voorzien. De
installatie lijkt ook een goede
zaak uit oogpunt van milieuen energiedoelstellingen, is
educatief voor de kinderen,
het personeel en bezoekers
en daarnaast ook economisch gezien een goede zaak.
De investeringen zijn
gunstiger dan de variabele
kosten van brandstof en
elektra en bieden veel meer
comfort en faciliteiten voor
de bewoners van het
kinderhuiscomplex.
De totaalkosten voor aanleg
en onderhoud van
zonnepanelen bedraagt
echter 46.000 euro. Het
bestuur heeft al een
subsidieverzoek neergelegd
bij de Nationale Commissie
voor Internationale Samenwerking en Duurzame
Ontwikkeling (NCDO).
NCDO is bereid 50% van de
kosten te subsidiëren op
voorwaarde dat Stichting
Kinderhulp Bodhgaya de
andere 50% via sponsoring
bijeenbrengt.
Helpt u ook mee om de
zonnepanelen te kunnen
plaatsen? Maak dan een gift
over op bankrekeningnummer 18.16.59.573 van
Stichting Kinderhulp
Bodhgaya Nijmegen, onder
vermelding van
zonnepanelen.

Financieel Verslag 2005
Hieronder vindt u een uittreksel uit het financiële verslag 2005 conform de accountantsverklaring van Ernst &
Young, accountants en belastingadviseurs te Nijmegen.

Balans per 31 december 2005 (in euro’s)

ACTIVA
Vlottende activa

31-12-2005

31-12-2004

1.232

337

Te vorderen rente/
Liquide middelen

51.949

56.884

Totaal

53.181

57.221

Stichtingsvermogen

22.411

12.978

Kortlopende schulden/
Nog te betalen bedragen

30.770

44.243

Totaal

53.181

57.221

PASSIVA

Niet uit de balans blijkende inkomsten:
Stichting Kinderhulp Bodhgaya heeft in het boekjaar 2005 een aantal acties gevoerd onder de vlag van Wilde
Ganzen. De inkomsten worden door Wilde Ganzen (onder aftrek van 9% organisatiekosten van Wilde Ganzen)
gestaffeld en via een premiering tot maximaal 70% opgehoogd. De inkomsten worden deels rechtstreeks overgemaakt door de actievoerders en blijven buiten de boekhouding van Stichting Kinderhulp Bodhgaya. De inkomsten
van acties die op de rekening van Stichting Kinderhulp Bodhgaya worden overgemaakt, worden doorgestort naar
Wilde Ganzen. Op 31 december 2005 bedroeg het saldo van het tegoed bij Wilde Ganzen 45.626 euro.
Het complete financiële verslag van de stichting over 2005 is opvraagbaar bij het secretariaat van de stichting en
zal binnenkort ook ter inzage staan op onze website: www.kinderhulpbodhgaya.helpt.nl
Periodieke schenking:
Wist u dat de belastingdienst u in staat stelt uw giften te verdubbelen?
Dat kan wanneer u minimaal 5 jaar lang hetzelfde bedrag aan Stichting Kinderhulp Bodhgaya schenkt en dit laat
vastleggen in een notariële akte. Uw giften zijn dan volledig aftrekbaar van de inkomstenbelasting en er geldt geen
onderdrempel en geen plafond. Notariskantoor Schepers, Gerritsen & van Nunen te Veghel verzorgt aan het einde
van ieder kalenderjaar gratis het opmaken en passeren van de akte als u jaarlijks 100,00 euro of meer schenkt aan
Stichting Kinderhulp Bodhgaya. Voor het passeren van de akte hoeft u zelf niet naar de notaris. U heeft nodig een
ingevulde volmacht (een formulier is bij deze nieuwsbrief gevoegd), een kopie van uw legitimatiebewijs en de
legalisatie van uw handtekening. Het legaliseren van de handtekening op uw volmacht kunt u bij elk notariskantoor
bij u in de buurt doen, hiervoor worden geen kosten berekend. U stuurt vervolgens de ingevulde volmacht, de kopie
van uw legitimatiebewijs en de legalisatie van uw handtekening op naar Stichting Kinderhulp Bodhgaya, De
Kluyskamp 12-89, 6545 JK Nijmegen. Aan het einde van het kalenderjaar ontvangt u de akte van onze notaris en
vanaf dat moment zijn de schenkingen in hun geheel fiscaal aftrekbaar.
Uw voordeel is ook ons voordeel: u steunt voor minimaal 5 jaar het werk van Stichting Kinderhulp Bodhgaya en
daardoor zorgt u voor de continuering van het kinderhuiscomplex en uitvoering van de bijhorende activiteiten en
ontwikkelingsplannen. Namens de kinderen hartelijk dank!

Acties
Benefietoptreden van de
coverband Roy & the Rodjers
In café Merleyn aan de Hertogstraat te Nijmegen vond 21
december 2005 een benefietoptreden ten gunste van Stichting
Kinderhulp Bodhgaya plaats van de bekende coverband Roy
& the Rodjers. Zij speelden een hele avond lang onder meer
covers van Elvis Presley, Herman Brood en the Rolling
Stones. Naast het ten gehore brengen van muziek werden ook
CD’s en T-shirts van de band bij opbod verkocht voor het
goede doel. Met steun van de Wilde Ganzen bedroeg de
opbrengst van de avond maar liefst 2720 euro.

Kunstverkoop Open Academie Bemmel
Cursisten van de Open Academie te Bemmel hielden op 11
december 2005 een geslaagde verkoop van door hen gemaakte
kunstwerken. Aan het einde van de dag mocht onze stichting
een bedrag van 960 euro in ontvangst nemen. De cursisten
waren zo enthousiast over de verkoop én het goede doel dat
besloten is in 2006 wederom een dergelijk evenement voor ons Lord Buddha Home for Children
te organiseren.

Kerstmarkt
Werkenrode
Groesbeek
Leerlingen van de Groenopleidingen van de Pluruyn
Werkenrodegroep te
Groesbeek hielden op 14 en
15 december 2005 een
kerstmarkt voor Stichting
Kinderhulp Bodhgaya waar
allerlei zelfgemaakte en
bijzondere producten werden
verkocht. Daarnaast konden
er ter plekke kerststukjes
worden gemaakt. Ook
vonden er optredens van
professionele koren en
muziekgezelschappen plaats.
Stichting Kinderhulp
Bodhgaya was eveneens op
de kerstmarkt aanwezig met
een voorlichting/verkoopstand. Met hulp van de
Wilde Ganzen bedroeg de
opbrengst van de kerstmarkt
1700 euro.

Sponsoring bedrijven
en instellingen
OSAGE/communicatie en ontwerp
te Utrecht heeft geheel belangeloos
het ontwerp van de nieuwe brochure
van Stichting Kinderhulp Bodhgaya
gemaakt.
Drukkerij Mail Street te Deventer
heeft het drukwerk van de nieuwe
brochure van onze stichting
gesponsord.
Rede Consultancy BV te Ede heeft
besloten voor een periode van vijf jaar
de kosten van de website van Stichting
Kinderhulp Bodhgaya te voldoen.
HHS Uitgeverij te Grave heeft voor
de vijfde maal het opmaken, printen en
verzenden van onze nieuwsbrief
‘Bodhgaya Nieuws’ voor haar rekening genomen.
Ernst & Young, accountants en
belastingadviseurs te Nijmegen
heeft geheel pro Deo de accountantscontrole over de jaarrekening 2005
van Stichting Kinderhulp Bodhgaya
uitgevoerd.
Notariskantoor Schepers,
Gerritsen & van Nunen te Veghel
nemen de kosten voor het opmaken en
passeren van akten van periodieke
schenking ten gunste van Stichting
Kinderhulp Bodhgaya geheel voor
eigen rekening.

U ziet, ook bedrijven en instellingen
blijven het werk van onze stichting een
warm hart toedragen. Met hun belangeloze inzet steunen ze Stichting
Kinderhulp Bodhgaya in de strijd voor
een meer rechtvaardige wereld voor
kansarme kinderen in India. Stichting
Kinderhulp Bodhgaya is hen hiervoor
bijzonder erkentelijk.

Colofon
Stichting Kinderhulp Bodhgaya geeft financiële steun aan
kasteloze kinderen in de deelstaat Bihar, India 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 via het
regelmatige verschijnende ‘Bodhgaya Nieuws’.

Samenstelling bestuur
Drs. Harrrie Bakker, voorzitter
Mr. Ine Buma-le Blanc, secretaris
Drs. Pieter-Bas Annink R.C., penningmeester
Leden: Mr. Mari-José Broeckx, drs. Arnold van der Heijden, dr.
Marc Kaekebeke, 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
Bengalen, India.

Comité van Aanbeveling
Drs. Cathy van Beek, Raad van Bestuur Nederlandse
Zorgautoriteit, 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 Stichting Wereldkinderen, Sneek.

Secretariaat
De Kluyskamp 12-89, 6545JK Nijmegen
Telefoon/Fax: + 31(0)24-3779861
e-mail: kinderhulpbodhgaya@helpt.nl
website: www.kinderhulpbodhgaya.helpt.nl
Kamer van Koophandel Centraal Gelderland, dossiernummer 09.13.57.09
Wilt u Stichting Kinderhulp Bodhgaya steunen? Uw gift is
fiscaal aftrekbaar en meer dan welkom op rekeningnummer
18.16.59.573 ten name van Stichting Kinderhulp Bodhgaya
Nijmegen. Stichting Kinderhulp Bodhgaya beschikt over een
brochure. Deze is evenals een aanmeldingskaart om vriend/
donateur te worden aan te vragen bij het secretariaat of via
het emailadres.

