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Bodhgaya Nieuws
Stichting Kinderhulp Bodhgaya, opgericht 19 mei 2003, zet zich in om de kwaliteit van het dagelijkse leven en de zelfstandigheid van kasteloze wezen en verlaten kinderen in en rondom
Bodhgaya, in Bihar, de meest arme deelstaat van India, te verbeteren.
In samenwerking met de Indiase Non Gouvernementele Organisatie Nav Bharat Jagriti Kendra wordt
een kinderhuiscomplex voor deze kinderen gerealiseerd. Opvang, basisgezondheidszorg, onderwijs
en opleiding staan daarbij centraal. In overeenstemming met de plaatselijke cultuur heeft het kinderhuiscomplex de naam gekregen ‘Lord Buddha Home for Children’.

Van het bestuur
Het loopt weer tegen het einde van het jaar. Voor velen is
dit een tijd van bezinning en feest; voor het bestuur van
Stichting Kinderhulp Bodhgaya weer tijd voor het
jaarlijkse bezoek aan het project in India. Dit jaar gaan
onze bestuursleden Arnold van der Heijden en Harrie
Bakker. Zij zullen ter plaatse, samen met de mensen van
Nav Bharat Jagriti Kendra de vele facetten samenhangend met de bouw en exploitatie van het kinderhuiscomplex onder de loep nemen en evalueren. Daarnaast
zullen ze aandacht besteden aan de plannen voor de
komende jaren en met onze Indiase partner van gedachten wisselen over mogelijkheden die er toe kunnen
leiden dat het Lord Buddha Home for Children na
verloop van tijd zichzelf kan bedruipen. Dat is belangrijk
want uw en onze hulp moet ten goede komen aan de
kinderen voor wie het bedoeld is, met een uiteindelijke
verankering van het project in de lokale gemeenschap.
Uiteraard zouden onze bestuursleden het liefst al in dit
nummer van Bodhgaya Nieuws hun bevindingen in het
Lord Buddha Home for Children én de plannen voor de
toekomst aan u willen vertellen, maar dat is helaas, om
druktechnische redenen, niet mogelijk. U houdt die
informatie dan ook tegoed tot de volgende nieuwsbrief.
In deze nieuwsbrief maken we u weer deelgenoot van het
reilen en zeilen binnen het kinderhuiscomplex gedurende
het afgelopen half jaar. Nog maar een jaar geleden werd
het Lord Buddha Home for Children officieel geopend en
startten we met zeven kinderen. Nu zijn dat er twintig!
Kinderen, die mede door uw hulp, een huis en een
liefdevol thuis hebben gekregen, gewoon ‘zoals andere

kinderen’ naar school gaan, huiswerk maken, spelen en
met elkaar ravotten.
Als bestuur voelen we ons in Nederland vaak moderne
bedelaars maar we weten waar we het voor doen: een
nieuw toekomstperspectief voor kasteloze wezen en
verlaten kinderen in en rondom Bodhgaya. We zijn
dankbaar voor uw hulp en we doen onze uiterste best
om iedere euro die u voor de kinderen geeft, op een zo
goed mogelijke wijze aan de kinderen in India te besteden. Dat zijn we aan u en aan ‘onze’ kinderen verplicht!
Ons bestuur, maar óók de kinderen, hun ‘moeders’ in het
Lord Buddha Home for Children en de mensen van Nav
Bharat Jagriti Kendra wensen u tot slot een vredig
kerstfeest 2006 en alle goeds voor het nieuwe jaar!

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

mango, guave, granaatappel,
citroen en kokosnoot.

De kinderen

Stand van zaken in het Lord
Buddha Home for Children
De bouw van de vijf wooneenheden voor de kinderen
en hun moeders kon, zij het
met een vertraging van ruim
twee maanden, in november
worden afgerond. De
vertraging in de bouw
ontstond tijdens de
moessonperiode van
augustus. Er was sprake van
zó’n hevige regenval dat de
Falgurivier waaraan
Bodhgaya ligt, buiten zijn
oevers trad en de weg naar
Sjilouna, waaraan ons
kinderhuiscomplex gelegen
is, onbegaanbaar maakte.
Hierdoor werd het kinderhuiscomplex zes dagen van
de buitenwereld afgesloten.
Na de moesson waren er
geen werklui te vinden voor
de bouw, omdat deze het
inzaaien van hun land op dat
moment belangrijker vonden
dan het metselwerk voor het
Lord Buddha Home for
Children.
Er zijn nu vijf wooneenheden. Iedere wooneenheid is geschikt voor
bewoning door tien kinderen
met een moeder. Naast de
vijf wooneenheden zijn er
vier stafruimtes waarvan er
inmiddels een bewoond is

door de projectcoördinator
Shakil Ahmed, de tweede
door het staflid Rahi. Eén
stafruimte is nog vrij, terwijl
de vierde voorlopig is
ingericht als gastenverblijf.
Tegen een geringe vergoeding kunnen pelgrims en
andere toeristen die
Bodhgaya bezoeken, daar
overnachten. Het exploiteren
van een gastenverblijf op het
terrein van het kinderhuiscomplex is hopelijk een
eerste stap op weg naar het
verwerven van eigen
inkomsten voor het Lord
Buddha Home for Children.
Slaagt men daarin dan zal in
de tweede planperiode van
het project een definitief
gastenverblijf gebouwd
worden. Op het terrein is nog
een ‘ huisje‘ gebouwd om de
generator voor de stroomvoorziening voor het
kinderhuiscomplex. Dat was
nodig om geluidsoverlast te
voorkomen en de generator
tegen regen te beschermen.
Zoals u zich wellicht herinnert was het kantoor annex
medisch centrum al gereed in
oktober 2005. Binnenkort zal
de Community Hall gebouwd
gaan worden, een multifunc-

tionele ruimte waar allerlei
activiteiten voor de kinderen
kunnen plaatsvinden, zoals
yoga, meditatielessen,
binnenspelen, creatieve
therapieën, toneelvoorstellingen en dergelijke
meer.
Het speelveld voor de
kinderen is geëgaliseerd. De
kinderen kunnen daar nu
joggen, cricket spelen en
voetballen. Binnenkort zullen
er nog speeltoestellen
geplaatst worden.
Nadat in het voorjaar een
gedeelte van de tuin al
beplant werd met bloeiende
planten en struiken kon in
het najaar een begin gemaakt
worden met de aanplant van
bomen, waaronder mahonia’s
en voor Nederland onbekende bomen, zoals de
sheesham, de gamhar en de
sagwan en als fruitbomen:

Er wonen nu 20 kinderen in
het Lord Buddha Home for
Children: 16 jongens en 3
meisjes tussen de 2,5 en 7
jaar oud en één meisje van 12
jaar oud. Deze laatste is
zwakbegaafd. Zij kon bij
aankomst nauwelijks praten
en was zich weinig bewust
van haar omgeving. Het
meisje werd, aanvankelijk
tijdelijk, op dringend verzoek
van een non in het kinderhuis opgenomen om te
voorkomen dat zij op straat
in ‘verkeerde handen’ zou
vallen. Zij is nu een half jaar
in het Lord Buddha Home for
Children en gaat goed
vooruit. Ze spreekt duidelijker en kan tot 40 tellen, ze is
echter nog niet in staat ook
maar een letter op papier te
schrijven. Zij gaat glimlachend samen met de andere
kinderen naar school, hoewel
zij de lessen niet kan bijbenen. Het voordeel daarvan
is echter dat zij dan in het
gezelschap van de andere
kinderen is en zij zich
daardoor óók meer bewust is
van haar omgeving.De
overige kinderen in het
kinderhuiscomplex hebben
het meisje op een ongedwongen manier geaccepteerd en zien haar als een
ouder zusje. Ook op school
zijn de kinderen alleraardigst
voor haar.
De kinderen vinden hun
schoolwerk leuk, maar soms
ook erg veel. Sommige

kinderen leren snel en goed,
maar er zijn er ook die hun
achterstand maar moeilijk
inhalen. De kinderen worden
bij hun huiswerk geholpen
door de ‘reservemoeder’
mevrouw Manju Pandey die
extra aandacht geeft aan
trage leerlingen. De onderwijzers van de school zijn
onder de indruk van de
vorderingen die de kinderen
maken.
Hoewel wij als bestuur, bij
het maken van de plannen
voor het kinderhuiscomplex
als voorwaarde hebben
gesteld dat er minimaal
evenveel jongens als meisjes
in het kinderhuiscomplex een
plaatsje dienen te krijgen,
blijkt de praktijk weerbarstiger dan de werkelijkheid.
Ondanks het feit dat onze
Indiase partner deze voorwaarden duidelijk communiceert met ziekenhuizen,
politiebeambten, verpleegposten en dergelijke, lijken er
in het district Bodhgaya
nauwelijks weesmeisjes te
vinden. Mogelijk heeft dit te
maken met de achtergestelde
positie van meisjes en
vrouwen in de Indiase
samenleving. Als bestuur
houden we echter richting
India vast aan deze voorwaarde.

Voeding en
medische zaken
De moeders streven naar
een evenwichtige voeding
voor de kinderen en letten er
op dat de kinderen geen
over- of ondergewicht
hebben. Ook zorgen ze
ervoor dat alle kinderen
voldoende sporten en
spelen.
Met de komst van het
regenseizoen werden bijna
alle kinderen ziek en dat
betekende veel extra zorg
voor de moeders. De kinderen kregen koorts en hoestten flink. Enkele kinderen
werden daarvoor behandeld
bij een specialist in Gaya.
Eén jongetje bleek zelfs TBC
te hebben, waarvoor hij met
medicijnen én extra voeding,
zoals melk en eieren, wordt
behandeld. Gelukkig is de
jongen nu aan de beterende
hand.
Een ander driejarig jongetje
brak tijdens het spelen een
van zijn handbotjes waardoor het handje moest
worden gegipst. Het gips is
nu weer verwijderd en het
handje is prachtig genezen.
Regelmatig bezoekt een
homeopathisch arts het Lord
Buddha Home for Children
om kleine kwaaltjes te
verhelpen.

Feesten
Op 15 augustus werd, zoals
overal in India, in het Lord
Buddha Home for Children
de Onafhankelijkheidsdag
gevierd. Na het hijsen van de
vlag en het uitdelen van
lekkernijen werden er
wedstrijden georganiseerd
tussen de kinderen van ons
kinderhuiscomplex en de
kinderen van een privé
educatief centrum uit de
buurt, zoals hardlopen,
hinkelen, koekhappen,
stoelendans en schrijf- en
tekenwedstrijden. De
winnaars kregen leuke
prijsjes zoals schriften,
pennen en potloden.
Op 14 oktober werd een
Iftaarfeest georganiseerd ter
gelegenheid van het eenjarig
bestaan van het Lord

Buddha Home for Children.
Het Iftaarfeest is een feest
ter gelegenheid van de
Ramadan, de heilige maand
voor de moslims. Voor
aanvang van het feest werd
aan de kinderen de betekenis
van de Ramadan verteld. Het
feest zelf werd gevierd met
de kinderen, de moeders en
de bewoners van de omliggende dorpjes bij het
kinderhuiscomplex.
Overigens ziet men er in het
Lord Buddha Home for
Children op toe dat al de
kinderen zowel in theorie als
praktijk met alle godsdiensten die in India beleden
worden, in aanraking komen,
zodat ze ook op religieus
gebied elkaar leren kennen
en begrijpen.

Acties
Zandsculptuurwedstrijd
Onder het motto ‘Verstand van Zand: Samen bouwen voor
een goed doel’ vond in september 2006 in Gelderland een
zandsculptuurwedstrijd plaats. Een groepje vrienden wilde
iets doen voor Stichting Kinderhulp Bodhgaya en bouwde
van zand een prachtige olifant in de vorm van de Taj Mahal.
De Taj Mahal, een van de zeven wereldwonderen en gebouwd
uit liefde voor de mens wordt ook wel het Ivoren Paleis
genoemd. Omdat ieder kind in het Lord Buddha Home for
Children een eigen Ivoren Paleis verdient waar het zich
geborgen kan voelen, koos de groep voor uitbeelding van de
Taj Mahal. De wedstrijd trok uiteraard veel bekijks en Stichting Kinderhulp Bodhgaya maakte daar gebruik van door het
publiek informatie te verschaffen over het werk van de
stichting. De bouw van de Taj Mahal behaalde de publieksprijs; de geldprijs verbonden aan de wedstrijd werd door de
jury aan een ander bouwwerk toegekend.

Foto’s Hans Hebbink

Cross Your Borders,
Dominicus College
Nijmegen
Op 22 juni 2006 vond er een ‘Cross Your Borders’ project
plaats op het Dominicus College te Nijmegen. Het Cross Your
Borders project is een driedaags, innovatief onderwijsproject
met vraagstukken over ontwikkelingshulp voor leerlingen van
de hogere klassen van het voortgezet onderwijs. Binnen het
onderwijsproject praten leerlingen met elkaar over mondiale
onrechtvaardigheid en ze enthousiasmeren elkaar om hiertegen in actie te komen. Het Dominicus College had voor het
Cross Your Borders project de twee goede doelen uitgekozen
waarvoor dit College zich al jaren inzet, te weten Stichting
Kinderhulp Bodhgaya en Stichting Suryodaya die onderwijsprojecten financiert in Bangalore, in Zuid-India. Vanuit beide
stichtingen werden door bestuursleden voorlichting en
informatie verstrekt over de projecten. Tijdens de laatste
projectmiddag presenteerden leerlingen het Lord Buddha
Home for Children door middel van een fake NOS-journaal
waarin ‘Gerard Arninkhof’ twee bestuursleden van onze
stichting interviewde. De leerlingen brachten ook een prachtige Indiase dans ten tonele in speciaal daarvoor door de
school aangeschafte sari’s. Daarna volgde een groot
sponsorsporttoernooi.
Omdat het Dominicus College zich al jaren inzet voor zowel
Stichting Kinderhulp Bodhgaya als voor Stichting Suryodaya
heeft men afspraken gemaakt over het gelijk te bedelen van
beide stichtingen. Omdat de opbrengst van de kerstactie 2004
geheel naar onze stichting was gegaan, werd afgesproken dat
de totale opbrengst van het sponsorsporttoernooi naar
Stichting Suryodaya ging. Voor volgende jaren zullen de
opbrengsten van acties binnen het Dominicus College fifty/
fifty over de twee goede doelen verdeeld worden.

Charity dinner:
‘Lovely night for
Bodhgaya-child’
Op 17 november vond een bijzondere avond plaats op Landgoed Holthurnse Hof in Berg en Dal. Onder het motto
‘Lovely night for Bodhgaya-child’ schaarden 70 mensen zich
voor een bedrag van 125 euro per couvert aan feestelijk
gedekte tafels voor een diner met entertainment. De avond
stond in het licht van het thema ‘evenwicht’ vanuit de gedachte dat de opbrengst van de avond meer evenwicht brengt
tussen mensen in het rijke westen en de kinderen in het
Lord Buddha Home For Children.
Tussen de gangen door
vonden diverse optredens
plaats. Turnvereniging De
Hazenkamp Nijmegen zette
een show op en om de
evenwichtsbalk neer, de
Indiase dansgroep Indikala
danste op sfeervolle Indiase
muziek en zanger Harrie

Straten zette de gasten
spontaan aan tot meezingen.
De bekende Nijmeegse
schrijver Thomas Verbogt
amuseerde de gasten met
een tweetal verhalen rond
het thema evenwicht. Het
Salonorkest Duo Retro
verzorgde de muziek op zo’n

animerende wijze, dat de
gasten zich al snel uitgenodigd voelden te gaan
dansen. De ‘opperstalmeester’ Huug Duin praatte op
onnavolgbaar geestige wijze
tussen de gangen van het
diner de verschillende
onderdelen aan elkaar. Alle
artiesten traden geheel
belangeloos op voor het
goede doel!
Aan het eind van de avond
was er een loterij met

prachtige prijzen. De hoofdprijs was een belangeloos ter
beschikking gesteld schilderij in gemengde techniek van
de Amsterdamse kunstenares Martine Groen. De
opbrengst van de loterij
werd nog omhoog gestuwd
omdat sommige winnaars
hun prijs onmiddellijk weer
inzetten om door Huug Duin
te veilen onder de gasten.
Dank zij de vele sponsors
van dit evenement, die geld
en/of goederen ter beschikking stelden, konden de
kosten van deze avond voor
onze stichting laag worden
gehouden, om zo de grootst
mogelijke opbrengst voor de
kinderen in het Lord Buddha
Home for Children te realiseren.
Het werd inderdaad een
‘Lovely night’ én voor de
aanwezigen én voor de
‘Bodhgaya’ kinderen: de
netto-opbrengst van de
avond bedroeg maar liefst

11.776 euro!

Het Comité
van Aanbeveling helpt
Stichting Kinderhulp Bodhgaya wordt bij haar werkzaamheden
ondersteund door een Comité van Aanbeveling. De leden van dit
comité verbinden niet alleen hun goede naam aan onze stichting
maar treden waar mogelijk ook op als ambassadeur. Eén van hen is
drs. Cathy van Beek, lid van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Zorgautoriteit. Hieronder vertelt zij waarom zij plaats heeft
genomen in het Comité van Aanbeveling.
“Ik vind het erg belangrijk
dat we onze rijkdom delen.
Kansen creëren voor
kasteloze weeskinderen doet
een appel op iedereen die
weet wat kinderen nodig
hebben: fysieke en psychologische veiligheid. Dat zijn
basisbehoeften van ieder
mens. Zijn die er niet dan
begint een kind zijn leven al
met een enorme achterstand.
De kinderen, waarvoor
Stichting Kinderhulp
Bodhgaya zich inzet, zijn als
het ware dubbel gehandicapt: ze hebben geen ouders

en nabije familie meer, ze
staan echt alleen op de
wereld. Daar komt dan nog
bij dat zij kasteloos zijn en
daardoor primaire zorgrechten als onderwijs en
gezondheidszorg ontberen.
Om daar wel voor te zorgen
doen gelukkig steeds meer
mensen een handreiking!
Wij geven als leden van het
Comité van Aanbeveling
onze naam aan Stichting
Kinderhulp Bodhgaya en
onderstrepen daarmee dat
we de doelstelling van de
stichting een zeer warm hart

toedragen. Ook kunnen we
voor de stichting contacten
leggen in ons netwerk; zo
hebben we bij voorbeeld ook
kaarten voor het Charity
dinner verkocht.
Tegen (potentiële) donateurs
en sponsors zou ik willen
zeggen: volg je hart! Voor
een bedrijf kan het werk van
de stichting ook een
betekenisvol bindmiddel zijn
voor het personeel. Ik weet
uit ervaring dat als een
bedrijf het personeel betrekt
bij een sponsordoel en de
activiteiten daarvoor, dit

goede doel enorm gaat leven
onder personeelsleden.
Bedrijven kunnen bijvoorbeeld een deel van de vaste
activiteiten sponsoren.
Stichting Kinderhulp
Bodhgaya zou dan informatie en foto’s kunnen leveren
voor het personeelsblad, of
de kinderen uit het Lord
Buddha Home for Children
zouden iets kunnen maken
voor dat bedrijf. Bedrijven
kunnen financieel sponsoren
maar ook in natura. En
maatschappelijke instellingen, zoals bijvoorbeeld
onderwijsinstellingen,
kunnen activiteiten ondernemen als sponsorlopen en
dergelijke. Dat zijn allemaal
mogelijkheden om fondsen
te werven om het Lord
Buddha Home for Children te
steunen.
Aan de lezers van deze
nieuwsbrief zou ik een
Bijbeltekst willen meegeven:
‘Het is beter te geven dan te
ontvangen.’ U doet enerzijds
goed en daar worden de
kinderen beter van; anderzijds voelt dat goed omdat u
bijdraagt aan een betere
wereld voor de weeskinderen
en verlaten kinderen!”

Vrijwilligers aan het werk

heeft, wil ze zich blijven
inzetten voor Stichting
Kinderhulp Bodhgaya.

Op de oproep voor vrijwilligers in de vorige nieuwsbrief, in diverse media en bij de Vrijwilligerscentrale

Heeft u ook interesse?

Nijmegen heeft een aantal enthousiaste mensen zich
aangemeld. Eén van hen stellen we als bestuur aan u
voor.
Farida Abdoelgafoer is nu
Kinderhulp Bodhgaya. Een
ruim vier maanden als
match van haar eigen cultuur
vrijwilligster werkzaam bij
en achtergrond met die van
Stichting Kinderhulp
India zag ze wel zitten. Ze
Bodhgaya. Farida verhuisde
meldde zich aan als vrijwilligvorig jaar met haar man van
ster omdat ze graag iets
Enschede naar Nijmegen.
wilde betekenen voor en
Dat betekende voor haar ook
wilde bijdragen aan het
het zoeken naar een nieuwe
boeiende werk van Stichting
baan in de administratieve
Kinderhulp Bodhgaya.
sector. Via de VrijwilligersMomenteel werkt Farida vol
centrale Nijmegen kwam ze in enthousiasme aan het
contact met Stichting
opzetten van database

bestanden en daarnaast
verricht ze een aantal
administratieve werkzaamheden. Farida is blij dat ze als
vrijwilligster een steentje kan
bijdragen aan een betere
toekomst van kansarme
kinderen. Ook als ze straks
betaald werk gevonden

Stichting Kinderhulp
Bodhgaya kan nog hulp van
enkele vrijwilligers gebruiken.
Zo wordt momenteel onze
website vernieuwd. Als
bestuur zouden we de tekst
van de website ook graag in
het Engels vertaald willen
zien. Meldt u aan als u
hiervoor belangstelling
heeft. Dat kan via een e-mail
met uw naam, adres en
telefoonnummer:
kinderhulpbodhgaya@helpt.nl
Een van onze bestuursleden
neemt dan snel contact met u
op!

Bijzondere giften

Subsidies

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
viertal giften:

De Goede Doelencommissie van Royal
Haskoning BV te Nijmegen heeft
besloten het Lord Buddha Home for
Children blijvend te gaan ondersteunen.
Jaarlijks mag ons bestuur rekenen op
een bijdrage van 1000 euro voor de
bekostiging van onderwijsactiviteiten.

een gift van een bruidspaar uit Nijmegen van maar
liefst 8500 euro;
een gift van bijna 1300 euro van een mevrouw uit
Nijmegen ter gelegenheid van haar 60ste verjaardag;
een gift van 500 euro van een arts uit Beuningen ter
gelegenheid van haar 63ste verjaardag;
een gift van 1000 euro van een echtpaar uit BeekUbbergen ter gelegenheid van hun gouden bruiloft.
Het bestuur van Stichting Kinderhulp Bodhgaya is 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 graag met
documentatiemateriaal en/of een powerpointpresentatie
naar u toe om te vertellen over het boeiende werk ten
behoeve van het Lord Buddha Home for Children.

Sponsoring
bedrijven en
instellingen

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’.

HHS Uitgeverij te Grave heeft voor de

Samenstelling bestuur

zesde maal het opmaken, printen en
verzenden van de nieuwsbrief ‘Bodhgaya
Nieuws’ geheel voor eigen rekening
genomen.

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.

De volgende bedrijven stelden geld
en/of goederen beschikbaar voor
het Charity-dinner ‘Lovely night for
Bodhgaya-child’:
Dex Partyverhuur te Boxmeer;
Landgoed Holthurnse Hof te Berg en Dal;
Athlon Car Lease Nederland BV te
Almere;
Fotografie Markim te Nijmegen;
De Lage Landen te Nijmegen;
De Laak Delicatessen en Wijnen te
Nijmegen;
Ouwehands Dierenpark te Rhenen;
Bloemen van Johannes te Beuningen;
Lady Paula Bloemsierkunst te Nijmegen;
Verhees reclameproductie BV te Nijmegen;
Guido Berbers van Wijnclub Amsterdam;
Boudewijn van den Biggelaar van
Prismaat makelaars Amsterdam;
Tchong Woe, makelaar te Amsterdam;
Artichoc Chocolaterie te Amsterdam;
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.

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.

