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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 is alweer een half jaar geleden dat de vorige nieuwsbrief ‘Bodhgaya Nieuws’ is uitgekomen. In de tussentijd
is er weer veel gebeurd. Het werkbezoek van onze
bestuursleden aan India, eind november 2006, ligt achter
ons en er is veel informatie verzameld over de voortgang
van de bouw van het kinderhuiscomplex en over de
kinderen d ie daar een warm thuis vinden. Dit alles kan
alleen gerealiseerd worden dank zij de vele bijdragen van
al diegenen die het ‘Lord Buddha Home for Children’ een
warm hart toedragen en waar wij als bestuur meer dan
dankbaar voor zijn. Want zonder uw hulp, in welke vorm
dan ook, kunnen we ons werk immers niet voortzetten!
In deze nieuwsbrief treft u veel fotootjes aan van de
kinderen waar u het allemaal voor doet. U kunt er van
verzekerd zijn dat ook de kinderen u een warm hart
toedragen!
Ook in Nederland gaat ons werk door. De begroting 2007
is opgesteld, de jaarstukken 2006 zijn gereed en de
statutaire herbenoeming van drie bestuursleden te weten
Ed Peters, Elisabeth Zedlitz-Fuchs en Wim Zegers heeft
onlangs plaatsgevonden. Zij zijn bereid weer drie jaar
hun schouders te zetten onder het werk van onze

stichting. Helaas heeft onze voorzitter Harrie Bakker, om
persoonlijke redenen, het bestuur verlaten. Ook PieterBas Annink kon, vanwege een nieuwe drukke baan én
privé-omstandigheden, geen tijd vinden voor het beheer
van de financiële portefeuille. Het bestuur zoekt daarom
versterking. Wellicht zijn er onder onze donateurs
gegadigden voor deze functies? Aarzel niet en laat het
ons weten via de telefoon of via ons e-mailadres! Tot
slot wensen we u veel leesplezier.

Wekelijks onderzoek van de kinderen door de dokter

Stichting Kinderhulp Bodhgaya

Stand van zaken in het
Lord Buddha Home for Children
De bouw van de laatste drie
wooneenheden voor de
kinderen is nagenoeg
gereed, er moeten nog wat
deuren en kozijnen worden
afgehangen en geschilderd.
Daarna kan begonnen
worden met de inrichting en
de plaatsing van nog eens
dertig kinderen. Dit laatste
zal gebeuren in nauw overleg
met het District Welfarekantoor in Gaya.
De elektrische installaties
zijn van overheidswege
gecontroleerd. Dit heeft ook
geleid tot suggesties om
elektriciteitskosten te
besparen. Omdat we als
bestuur geconfronteerd
werden met forse hogere
bouwkosten als gevolg van
de stijgende prijzen in India
gedurende de afgelopen
twee jaar zal de verdere
planning helaas wat bijgesteld dienen te worden. Dit
betekent dat de inrichting
van het medisch centrum
nog even wordt uitgesteld
evenals de bouw van de

Community Hall, omdat we
als bestuur onze eerste
prioriteit willen leggen bij de
opvang van de kinderen, de
daarbij behorende kosten
van exploitatie en de aanleg
van de sport- en speelvelden
voor de kinderen. We zullen
echter onze uiterste best
doen om extra fondsen te
werven voor een zo snel
mogelijke afbouw van de
nog beoogde bouwkundige
voorzieningen.
De projectcoördinator Shakil
Ahmad stuurde een rapportage over de vorderingen en
het gedrag van de kinderen
op school. Hij meldde kleine
probleempjes, zoals het
elkaar knijpen, ruziën, uit
elkaars lunchbox pikken of
vuile kleren na het spelen.
Daarnaast werd ook gemeld
dat het voor vier kinderen
noodzakelijk is extra lessen
te krijgen om het tempo op
school te kunnen bijhouden.
Een aantal kinderen scoorde
lager dan eerder in het
schooljaar. Toch zijn allen,

op drie na, bevorderd naar
een volgende klas. De
schoolboeken en andere
schoolbenodigdheden voor
het nieuwe schooljaar zijn
aangeschaft. De rapportage
was voor het bestuur
aanleiding te informeren naar
het lessenpakket en het
schoolsysteem in India. De
kinderen krijgen les in Hindi,
Engels, rekenen, schrijven
dictee, algemene kennis en
‘everyday science’, tekenen
en handvaardigheid. Ze
worden daarnaast getest op
verantwoordelijkheids-

gevoel, ijver, zelfvertrouwen
en een verzorgd uniform. Het
schooljaar in India loopt van
april tot april. Kinderen gaan
vanaf de leeftijd van twee
jaar naar de ‘Pre-nursery’ en
blijven daar een half jaar.
Daarna gaan ze nog een half
jaar naar de ‘Nursery’.
Daarna volgt een kleuterschoolperiode van twee jaar,
onderverdeeld in een ‘Lower
Kindergarten’ en een ‘Upper
Kindergarten’. De lagere
school periode begint op
vijfjarige leeftijd, duurt zes
jaar, dus tot aan de leeftijd
van 11 jaar. Daarna volgt een
toelatingsexamen voor het
middelbaar onderwijs dat vijf
jaar duurt, gevolgd door een
universitaire studie voor hen
die daartoe de capaciteiten
hebben. Zover zijn de
kinderen in het Lord Buddha
Home for Children echter
nog lang niet. Nu is het
allereerst van belang dat zij
het onderwijs kunnen
bijbenen en er plezier in
hebben.

Boven: het staf- en gastenverblijf daaronder het speel en
sport veld en links het deels nog in aanbouw zijnde kinderverblijf

Bezoek bestuursdelegatie
aan het project
Tussen 20 november en 4
december 2006 bezochten de
bestuursleden Harrie
Bakker en Arnold van der
Heijden het Lord Buddha
Home for Children. Hieronder volgen hun bevindingen.
Gedurende de tien dagen
van ons verblijf in Bodhgaya
hadden we onze intrek
genomen in het gastenverblijf van het
kinderhuiscomplex.Dat had
als voordeel dat we dag en
nacht ter plekke konden
meemaken wat er gebeurde.
Consequentie daarvan was
een matig comfort, we
sliepen op houten britsen en
aten van een heel eenvoudige keuken. We voerden in
totaal 15 besprekingen,
onder meer met projectcoördinator Shakil Ahmad,
met de directeur van Nav
Bharat Jagriti Kendra Satish
Girija, met onze adviseur
Prof. Rajeshwar Mishra, met
de arts die de kinderen met
enige regelmaat bezoekt en
tenslotte met het hoofd van
de school waar de kinderen
les krijgen.
Wat de nu aanwezige twintig
kinderen betreft viel op dat
ze er over het algemeen goed
uitzien. Ze gedroegen zich

gedisciplineerd. Gezien hun
vaak traumatische ervaringen ligt er veel nadruk op
structuur. Om 6.00 uur in de
ochtend begint de yogales
en ochtendgymnastiek,
daarna wordt er ontbeten en
rond de klok van 8.00 uur
vertrekken de kinderen naar
school. Vroeg in de middag
komen ze weer thuis, dan
volgen een rustpauze, eten,
de moeders helpen, spelen
en huiswerk maken.
Vanwege de taal was het
moeilijk te communiceren met
de kinderen; we observeerden ze veel tijdens hun
dagelijkse bezigheden en af
en toe hebben we met hen
gesport.
Ook hebben we met de
kinderen en het personeel
een daguitstapje gemaakt
naar Rajgir en Nalanda. Voor
zover we dat konden zien
genoten de kinderen hiervan.
Ze waren wel stil in de bus,
er werd bijvoorbeeld niet
gezongen zoals dat in
Nederland vaak het geval is.
Wel hielpen ze elkaar bij het
in- en uitstappen. Bij het
bezoek aan de tempel op de
berg Rajgir liepen ze keurig
achter elkaar naar boven.
Onderweg genoten ze van

Overleg bestuursleden met directeur Nav Bharat Jagriti Kendra.

het door ons aangeboden
etentje in een heus restaurant.
Een apart punt van zorg dat
we besproken hebben betreft
de ondervertegenwoordiging
van meisjes in het kinderhuiscomplex. Daaraan zal,
nog meer dan voorheen,
extra aandacht worden
besteed.
Van de wooneenheden voor
de kinderen zijn er twee in
gebruik, de overige drie
waren bijna gereed. Het
stafgebouw, bestaande uit
vier units wordt deels
bewoond door stafleden en
is deels in gebruik als tijdelijk
gastenverblijf (ook voor
stagiaires). Het kantoor is
gereed evenals het medisch
centrum. Dit centrum is nog
niet in gebruik en wordt
tijdelijk benut als huiswerkruimte voor de kinderen. De

voortgang van de bouw, de
oorzaken van vertraging in
de bouw evenals oplossingen hiervoor werden uitgebreid besproken.
Bij ons bezoek aan de school
van de kinderen viel op dat
de kinderen geen aparte
status hadden, ze werden
behandeld zoals alle andere
kinderen. De school telt 400
leerlingen en twaalf leerkrachten. De kinderen zitten
opgepropt in kleine klassen
met velen op een schoolbankje. De directeur bleek
een enthousiaste, krachtige
vrouw met veel onderwijservaring. Ze heeft hart voor
de zaak en vindt dat er in
India veel geld verloren gaat
door corruptie in alle lagen
van de bevolking. Het blijkt
in India niet gebruikelijk dat
ouders naar school komen,
laat staan dat ouders

Subsidies en
Fondsen
Kinderen aan het eten in de huiskamer.
meehelpen. Met de projectcoördinator van het Lord
Buddha Home for Children
worden wel regelmatig
gesprekken gevoerd over de
voortgangsresultaten van de
kinderen.
Er is diepgaand en in alle
openheid gesproken over de
financiën. Dit heeft veel
duidelijkheid gebracht in de
door ons en door Nav Bharat
Jagriti Kendra gehanteerde
systematiek. Hun kijk op
bouwen is een andere dan
die ons bestuur voor ogen
stond. Er is veel degelijker
gebouwd en dus duurder en
de prijzen voor materialen
zijn in India de afgelopen
jaren sterk gestegen. Hoewel
er daardoor budgetoverschrijdingen waren, naast
een geringe achterstand in
de bouw, werd uit de besprekingen duidelijk dat, ondanks de financiële consequenties die voortvloeien uit
de prijsstijgingen, de
toekomst met vertrouwen
tegemoet gezien kan worden.

Tenslotte hebben we na ons
verblijf in het Lord Buddha
Home for Children nog de
kantoren bezocht van Nav
Bharat Jagriti Kendra in
Hazaribag en Ranchi en
enkele van hun andere
projecten, waaronder een
oogkliniek in Chouparam
(waar we een staaroperatie
mochten bijwonen) en in
Ranchi een zelfhulpgroep
voor vrouwen, een technisch
trainingscentrum in aanbouw
en een compostfabiek
opgezet in het kader van hun
Clean Jarkhand Project.
Alles bijeen was het een
intensieve reis maar meer
dan de moeite waard.
Iedereen heeft zich ingespannen het ons naar de zin
te maken!

De Yoga en ochtendgymnastiek. Boven: de
bus waarmee het uitstapje gemaakt is.

Demes Beheer BV te Dokkum heeft besloten het Lord
Buddha Home for Children te ondersteunen met maar
liefst 15.000 euro. Het bedrag is bestemd voor de bouw
van de Community Hall. Als het gebouw gereed is zal
het logo van Demes Beheer BV op de gevel van het
gebouw worden aangebracht.
Het Goede Doelen Fonds van
E & S Advies en Management te Apeldoorn heeft in
2007 weer een bedrag van 750 euro gedoneerd ten
behoeve van het werk van Stichting Kinderhulp
Bodhgaya.
Stichting De Goeie Doelen te Delft heeft een bedrag van
1000 euro geschonken aan Stichting Kinderhulp
Bodhgaya.

Bijzondere giften
Ook in het eerste halfjaar 2007 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. Het betrof:
• Een gift van 450 euro van de Nijmeegse afdeling van de
Vereniging van Vrouwen met een Hogere Opleiding.
• Een gift van een moeder uit Nijmegen van 125 euro ter
gelegenheid van de verjaardag van haar dochtertje.
• Een gift van 1000 euro van een echtpaar uit Rosmalen ter
gelegenheid van hun beider verjaardagen. Deze gift is
vastgelegd in een periodieke notariële schenkingsakte.
• Een gift van 500 euro van de Ladies Circle 13 Land van
Cuijk.
Het bestuur van Stichting Kinderhulp Bodhgaya is weer erg
blij met 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 zo’n gebaar en
geeft tegelijkertijd extra
bekendheid aan het Lord
Buddha Home for Children.
Wij, als bestuur, komen
graag met presentatiemateriaal en/of een
powerpoint presentatie naar
u toe om te vertellen over
het boeiende werk ten
behoeve van het Lord
Buddha Home for Children!

Jaarstukken 2006
2006 is weer een bewogen
jaar geweest voor Stichting
Kinderhulp Bodhgaya. Daar
wil het bestuur samen met u
even bij stil staan om
verantwoording af te leggen
van alle belangrijke momenten in dat jaar en van het
financiële reilen en zeilen van
de stichting. In het bestuursjaarverslag is aandacht
besteed aan de missie en de
doelstellingen van de
stichting, de context waarin
de stichting opereert, de
geëntameerde activiteiten,
PR en fondsenwerving en de
planning voor 2007.

De financiële resultaten over
het verslagjaar 2006 zijn
inmiddels gecontroleerd én
goedgekeurd door Ernst &
Young, Accountants en
Belastingadviseurs te
Nijmegen. Een korte samenvatting vindt u hierna.
Bestuursjaarverslag en
jaarrekening zullen ten tijde
van het uitkomen van deze
nieuwsbrief op onze website
te raadplegen zijn (www.
kinderhulpbodhgaya.helpt.nl).
Wilt u liever de jaarstukken
per post ontvangen, stuur
dan een e-mail naar:
kinderhulpbodhgaya@helpt.nl

Balans per 31 december 2006 (in euro’s)
Activa
Debiteuren
Liquide middelen

31 december 2006

31 december 2005

6.041,63
62.258,28

1.232,34
51.949,39

Totaal Activa

Passiva
Stichtingsvermogen
Crediteuren

68.299,91

67.629,87
670,04

Totaal Passiva

53.181,73

22.411,73
30.770,00
68.299,91

53.181,73

Staat van baten en lasten 2006 (in euro’s)
Baten
Rentebaten
Overige baten
Buitengewone baten

2006
380,34
53.574,51

Som der baten
Lasten
Projectbestedingen
Organisatiekosten
Overige kosten
Som der lasten
Resultaat

2005
1.232
36.068
44.243
53.954,85

2.178,00
1.673,93
4.884,78

81.543

40.000
1.340

8.736,71

41.340

45.218,14

40.203

Donateurs aan het woord

Ontwikkelingshulp is nogal
omstreden in Europa:
geldverspilling en bureaucratie van de NGO’s, bilaterale
hulp van land tot land vooral
om economische motieven
van het donorland, multilaterale hulp (via internationale
organisaties van de VN) die
niet voldoende functioneert,
etc. Kortom, het lijkt een
grote ellende. Wij hebben
deze verhalen vaak kunnen
optekenen, omdat we het
geluk hadden veel van deze
landen te bezoeken in zowel
Azië, Afrika als Latijns
Amerika. De kroon spande
de Nederlandse Antillen,
waar we in de jaren zeventig
op Curacao hebben gewerkt
en in de jaren negentig op St.
Maarten. Aranka als verpleegkundige, ik als docent
aardrijkskunde op een Havo/
VWO. De Nederlandse
Antillen hebben sinds de
jaren zestig het hoogste
bilaterale bedrag van de hele
wereld aan ontwikkelingshulp per hoofd van de
bevolking ontvangen. Het
resultaat is minimaal gebleken. De armoede op Curacao
is nu zelfs nog groter dan in
de jaren zestig! We zijn dus
een beetje cynisch geworden
over dergelijke vormen van

ontwikkelingshulp. Toch
kunnen landen vaak niet
voldoende sparen om grote
noodzakelijke projecten op
allerlei gebied uit te voeren.
De internationale samenleving kan daarbij helpen,
bijvoorbeeld door bescherming van eigen markten af te
bouwen, door mensen in die
landen eerlijke prijzen te
betalen voor hun producten,
etc. Kortom, ontwikkelingshulp moet hervormd worden!
Dat wil echter niet zeggen
dat je particulier niets zou
kunnen doen omdat deze
hervorming een kwestie is
van de grote internationale
politiek. Iedere keer als we
ontwikkelingslanden bezochten kwamen we via vrienden
in contact met kleine particuliere initiatieven. We zagen
dat ze werkten zonder
bureaucratie en zonder zich
in te laten met fraudegevoelige politieke structuren in zo’n land. We zagen
hartverwarmende resultaten,
weliswaar op kleine schaal,
maar toch…….
Natuurlijk, het zijn vaak
druppels op een gloeiende
plaat. Maar in zo’n specifieke
situatie betekenen ze heel
veel voor die weliswaar
kleine groep mensen. En dat

is alleen maar toe te juichen.
Een van die voorbeelden van
dergelijke kleine projecten is
voor ons het Lord Buddha
Home for Children van
Stichting Kinderhulp
Bodhgaya. Een particulier
initiatief van een vriendin
van ons. Het ‘Bodhgaya
project’ was voor ons direct
heel concreet en werkt snel
en efficiënt voor de allerarmste weeskinderen in en
rondom een bedevaartsoord
in India. Dit is echt zo’n
kleinschalig project dat
volgens onze normen
gesteund dient te worden!
We zijn dan ook donateur
geworden en Aranka werd
direct ambassadrice. Ze
kwam op het idee om
vrienden, die een koperen,
zilveren of gouden bruiloft
gingen vieren, over te halen
een aparte cadeautip voor te
stellen in de vorm van een
enveloppe met inhoud ten
gunste van Stichting
Kinderhulp Bodhgaya. We
zijn 65-plussers met een
goed pensioen en hebben

alles wat ons hartje begeert.
Deze oproep voor een
alternatieve cadeautip was
en is nog steeds een succes
en verdient navolging.
Aranka kwam ook nog op
een ander idee om geld te
genereren voor het project.
Onze generatie heeft vaak
geïnvesteerd in een tweede
huis. Een kleine verhoging
van de huur voor dit goede
doel wordt door gasten als
sympathiek ervaren. Een
prima middel om een enveloppe mee vol te krijgen!
Zo zijn er met een beetje
creativiteit in onze leeftijdscategorie nog wel wat
afromingen te verzinnen van
onze welvaart. We zijn er van
overtuigd dat de goede
gaven uitstekend terecht
komen bij het programma
van Stichting Kinderhulp
Bodhgaya.
Voor ons werken deze
kleinschalige projecten
overigens ook als een
tegenkracht voor het
cynisme dat we opgebouwd
hadden met de ‘grote
ontwikkelingshulp’.
Aranka en Herman Grote

Acties
Open Academie Bemmel
Leerlingen van de Open Academie in Bemmel
hielden in december 2006 voor het tweede jaar
een kerstverkoop ten gunste van Stichting
Kinderhulp Bodhgaya. De opbrengst van de
kerstverkoop bedroeg 185 euro.

ROC A12 Ede
Medewerkers van het ROC A 12 te Ede mochten begin
december 2006 bij de directie goede doelen aandragen
waaraan zij vonden dat het geld voor de kerstattenties
moest worden besteed. In een daarop volgende periode
van tien dagen konden de medewerkers stemmen op de
voorgedragen goede doelen. Ieder voorgedragen doel
ontving een percentage van het totaalbedrag ter hoogte
van het percentage stemmen dat het desbetreffende goede
doel had gekregen. Stichting Kinderhulp Bodhgaya was
een van de genomineerde goede doelen en behaalde ruim
4% stemmen. Dit betekende 431 euro voor de Stichting
Kinderhulp Bodhgaya.

Boerengolftoernooi
Slechte weersvoorspellingen voor tweede Pinksterdag deed een
aantal mensen afhaken. Gelukkig waren er nog genoeg belangstellenden over om in Winssen boerengolf
te spelen. In een schitterend open landschap, met op de achtergrond de Bergharense heuvelrug, tussen schapen en sloten, werd
genoten van deze veelzijdige sport.
Na ontvangst in de schaapskooi met koffie en krentenbrood, werd
uitleg gegeven over het spel waarna de teams werden geformeerd.
Iedere speler werd uitgedost met een bonte boerenzakdoek en een
boerenclub. Met deze club, een massieve klomp verbonden
aan een steel, moet een bal zo ver mogelijk naar een hole gespeeld
worden. In het weiland van Broer en Mien Verploegen waren 10
holes uitgezet in de vorm van ingegraven melkemmers, over een
parcours van ongeveer twee kilometer waarbij steeds twee teams
tegen elkaar speelden. Dolle pret alom, wanneer de bal in plaats van
in de hole in een sloot belandde wat meteen een strafpunt opleverde voor het team dat aan slag was. Halverwege het parcours
was er een time-out voor de spelers waarbij een drankje werd
aangeboden.
Rond de klok van vijf uur waren alle teams weer terug in de
schaapskooi. Daar ontving het team met het minste aantal slagen
een oorkonde ‘kampioen boerengolf’. Het team met de meeste
slagen ontving de poedelprijs. Ter afsluiting van de middag werd er
geanimeerd gegeten en gedronken én uiteraard nagepraat over het
spel. De middag die vooral bedoeld was op meer bekendheid aan
Stichting Kinderhulp Bodhgaya te geven, kende een netto-opbrengst van 175 euro. Daarnaast besloten een aantal deelnemers
donateur te worden van de stichting.

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 opleidingen. Stichting Kinderhulp Bodhgaya kent geen
overheadkosten. Het werk wordt verricht door vrijwilligers die
deze kosten uit eigen beurs betalen.
Stichting Kinderhulp Bodhgaya houdt vrienden/donateurs op de
hoogte van het verloop van het project/programma via het regelmatig verschijnende ‘Bodhgaya Nieuws’.

Samenstelling bestuur
Ed Peters, waarnemend voorzitter

Ernst & Young, Accountants en
Belastingadviseurs te Nijmegen
controleren, geheel pro Deo, de
jaarrekening 2006 van Stichting

Mr. Ine le Blanc, secretaris
Dr. Marc Kaekebeke, waarnemend penningmeester
Leden : mr. Mari-José Broeckx, drs. Arnold van der Heijden,
dipl.kfm Elisabeth Zedlitz-Fuchs en Wim Zegers.

Kinderhulp Bodhgaya.

Adviseur
HHS Uitgeverij te Grave heeft
voor de zevende maal het
opmaken, printen en verzenden
van de nieuwsbrief ‘Bodhgaya
Nieuws’ geheel voor eigen
rekening genomen.
Broer en Mien Verploegen uit
Winssen stelden geheel
belangeloos hun ‘Boer-en-Golf’
faciliteiten beschikbaar voor het
houden van een
boerengolftoernooi ten gunste van
onze stichting.

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 en
oprichter Instituut voor Sponsoring en Fondsenwerving (ISF), Nijmegen;
Dr. Kees Zijlstra, oud-lid Eerste en Tweede Kamer der Staten Generaal en

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

voormalig lid hoofdbestuur Stichting Wereldkinderen, Sneek.

Secretariaat
Lingedijk 24, 4191 VE Geldermalsen
Telefoon/fax: + 31(0)345-576028
E-mail: kinderhulpbodhgaya@helpt.nl
Website: www.kinderhulpbodhgaya.helpt.nl
Kamer van Koophandel Centraal Gelderland,
dossiernummer 09.13.57.09

Steun
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 per e-mail.

