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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
In mei 2008 was het vijf jaar geleden dat we begonnen
met ons werk voor kansarme kinderen in het district
Bodhgaya, in Bihar in India. Twee jaar later stonden de
eerste gebouwen er en konden de eerste zeven kinderen
worden opvangen. Zeven kinderen: kwetsbaar, sommigen in tranen, anderen beduusd, stonden op de drempel
van wat hun nieuw huis en thuis ging worden. Nu
wonen er bijna dertig kinderen met een liefdevolle
moeder aan hun zijde en zijn we druk met de verdere
afbouw van het kinderhuiscomplex. De bouwtekeningen
voor de Community Hall zijn inmiddels klaar en een plan
voor de start van het medisch centrum dat ook toegankelijk zal zijn voor de lokale bevolking rondom het
kinderhuiscomplex is in voorbereiding. Met uw hulp is al
veel gedaan, maar er moet ook nog veel gebeuren!
In het najaar willen we het lustrum op gepaste wijze met
u vieren en wij hopen u met ons. Binnenkort hoort u er
meer over.
Wij hopen dat de inhoud van dit zomernummer van
Bodhgaya Nieuws u opnieuw weet te raken en dat u
wellicht andere mensen weet te inspireren donateur te
worden van onze stichting. Wij wensen u nog een fijne
zomer en veel leesplezier.
Werkgroep Amsterdam
Stichting Kinderhulp Bodhgaya verricht haar activiteiten
en evenementen voornamelijk regionaal. Om ook

landelijk meer bekendheid te geven aan het werk van de
stichting is besloten tot oprichting van een werkgroep
Amsterdam onder leiding van bestuurslid Mari-José
Broeckx, woonachtig in Amsterdam. De werkgroep
bestaat uit vijf leden en heeft een programma opgesteld
van activiteiten, evenementen en lezingen om zo gelden
voor het Lord Buddha Home for Children te verwerven.
In maart 2008 organiseerde de werkgroep een succesvol
benefietconcert in Kortenhoef, waarover u elders in deze
nieuwsbrief meer leest. Voor het najaar staat een
benefietoptreden gepland van een Amsterdamse
cabaretgroep.
Lezers van deze nieuwsbrief die in hun regio een
soortgelijke werkgroep zouden willen starten worden
hiertoe van harte uitgenodigd. Schroom niet en meldt u
aan via ons e-mailadres: kinderhulpbodhgaya@helpt.nl
Nieuwe vrijwilligster
Marjo van Puijenbroek uit Hoogmade heeft zich begin
dit jaar aangemeld als vrijwilligster voor Stichting
Kinderhulp Bodhgaya. Marjo nam in het najaar 2007 deel
aan een reis ‘in de voetsporen van de Boeddha’. “Het
leek me een geweldige inleiding tot het Boeddhisme”,
aldus Marjo. Bodhgaya was een van vier pelgrimsplaatsen die ze tijdens haar reis bezocht. Na daar enkele
dagen in een soort film geleefd te hebben was Marjo
diep geroerd door de onvoorstelbare armoede waarin de
mensen in en rondom Bodhgaya leven en de kracht die
de mensen uitstraalden. Een gevoel van onmacht
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overmande haar, zelfs toen ze weer terug in Nederland was.
Daarom wilde ze, naast haar promotieonderzoek en haar baan
aan de Universiteit van Leiden, graag fysiek een bijdrage
leveren aan het werk van onze stichting in Bodhgaya. Stichting Kinderhulp Bodhgaya is erg blij met de hulp van Marjo.
Marjo heeft de brochure over het werk van onze stichting al in
het Engels vertaald en haar hulp ook toegezegd bij een
Engelse vertaling van de website. Daarnaast is ze druk in de
weer het Lord Buddha Home for Children onder de aandacht
te brengen van scholen en instanties in Leiden en omgeving.
Ook heeft ze contacten gelegd met boeddhisten in Bodhgaya
met het verzoek het werk van onze stichting ter plaatse onder
pelgrims te promoten. Dat staat te gebeuren en de Engelstalige brochure van Stichting Kinderhulp Bodhgaya zal binnenkort verkrijgbaar zijn in het Mahabodhi shopping complex in
Bodhgaya.
Nieuw bestuurslid Ard Velthoven stelt zich voor
Sinds maart van dit jaar ben ik de nieuwe penningmeester van
Stichting Kinderhulp Bodhgaya. Iets over mijzelf: Ik ben 33

Subsidies en
Fondsen
Stichting Burger Weeshuis
te Warnsveld heeft besloten het Lord Buddha Home
financieel te ondersteunen.
De stichting heeft een
subsidie van 2000 euro ter
beschikking gesteld voor
de inrichting van het vierde
kinderhuis. Deze gift biedt
de mogelijkheid wederom
tien kinderen op te nemen
in het Lord Buddha Home
for Children.

jaar en woon sinds 2006 met vriendin Monika en onze dochter
Laura in het heuvelachtige Groesbeek. In het dagelijkse leven
werk ik als Private Banker bij Van Lanschot Bankiers in
Nijmegen. Begin dit jaar werd mij gevraagd als penningmeester toe te treden tot het stichtingsbestuur, ter vervanging van
Marc Kaekebeke die deze functie meer dan een jaar lang ad
interim uitoefende. Mijn beslissing was eigenlijk erg snel
genomen, omdat het voor mij een prachtige gelegenheid is om
(letterlijk) een steentje bij te bijdragen aan de ontwikkeling
van blijvende voorzieningen voor deze kansarme groep
kinderen in India. Stichting Kinderhulp Bodhgaya geeft ze
hoop en uitzicht op een betere toekomst, een toekomst die
anders moeilijk te realiseren zou zijn geweest. Ik zie het als een
eer om hieraan mee te mogen werken!
De grootste uitdaging voor mij zal zijn het werk van de
interim-penningmeester Marc Kaekebeke te kunnen evenaren.
Hij heeft de afgelopen jaren veel tijd en energie gestopt in het
opzetten en uitbouwen van een overzichtelijke en goed
functionerende financiële administratie, waarvoor veel dank.

Bijzondere giften
Het bestuur van Stichting Kinderhulp Bodhgaya werd weer verrast met giften van
organisaties of mensen die iets te vieren hadden en een gift ten behoeve van het
Lord Buddha Home for Children belangrijker vonden dan geschenken. In de
afgelopen periode waren dat:
• Een gift van 920 euro van de heer Wagenaar uit Nijmegen ter gelegenheid van
zijn 70e verjaardag. De gift is expliciet bedoeld voor het aanschaffen van speel
toestellen (schommels, wippen, glijbaan e.d.) op het terrein van het kinderhuis
complex. Een echte opsteker!
• Een gift van 50 euro van de heer Dols uit Kerkrade, bestemd als bijdrage voor
speeltoestellen. Ook van harte bedankt!
• Een gift van 1625 euro euro van de heer en mevrouw Kruijdenberg uit Nijmegen
ter ere van de inwijding van hun nieuwe huis en hun beider verjaardagen.
• Een gift van 104 euro van DJ Robin Timmers uit Nijmegen op een Party for Peace
feest op 30 mei 2008 in Burgers Eindhoven, waarbij tegelijkertijd hulp voor het
goede doel werd ingezameld. Een geweldig initiatief Robin!
• Een gift van 600 euro van de directie van het Dominicus College te Nijmegen,
ter gelegenheid van de opening van een nieuwe vleugel van de school.
Het bestuur van Stichting Kinderhulp Bodhgaya is weer heel blij met deze extra
giften! Geeft u wellicht ook een feest, heeft u iets te vieren of heeft u een ideetje
voor een gift? Denk dan aan onze kinderen in het Lord Buddha Home for Children.
U steunt ons werk met een dergelijk gebaar en geeft tegelijkertijd extra bekendheid
aan het kinderhuiscomplex. Wij, als bestuur, komen graag met presentatiemateriaal
naar u toe om te vertellen over het boeiende werk ten behoeve van het Lord
Buddha Home for Children.

Benefietconcert Barok-ensemble
Damiate Musica
Op 1 maart vond in het sfeervolle 16-eeuwse kerkje van de Hervormde Gemeente
te Kortenhoef een bijzonder concert plaats door het in 1975 in Haarlem opgerichte barok-ensemble Damiate Musica, bestaande uit Henk Vos (fluit), Marion
van Harreveld (klavecimbel), Ingrid de Vries (cello), Betty Jansen (viool) en
Ragnar van Lynden van den Heuvel (bariton). Damiate Musica is vernoemd naar
de beroemde Damiaatjes, klokjes in de hervormde Grote of Sint Bavokerk te
Haarlem, waarvan de legende vertelt dat de klokken buitgemaakt zijn tijdens de
kruistochten. In werkelijkheid zijn de klokjes pas in de 17e eeuw gegoten en door
een bisschop aan de Grote of Sint Bavokerk geschonken.
Tijdens het concert stormde het buiten, maar in de kerk brandden kaarsenluchters en maakten zonneflarden door de ramen stralende lichttaferelen op de
stenen kerkvloer. Het ensemble bracht met subtiele en warme klanken muziek van
Legrenzi, Teleman en Carl Philip Emanuel Bach ten gehore naast twee cantates
van Johan Sebastian Bach.
Een enthousiast publiek genoot niet alleen van de prachtige muziek, maar ook
van de hapjes en drankjes na afloop van het concert. Onder het toeziende oog
van de Amsterdamse notaris mr. Maarten Meijer volgde daarna een loterij met
mooie prijzen en een Amerikaanse veiling met Gonny van Oudenallen als veilingmeester. Met dank aan Damiate Musica voor het belangeloze optreden en aan de
vele sponsors van het evenement, dat die middag bijna 3000 euro opbracht!

Boerengolftoernooi 2008
Op 27 april organiseerde Stichting Kinderhulp
Bodhgaya voor de tweede maal een boerengolftoernooi. De familie Verploegen in Winssen stelde
daarvoor ook dit jaar hun terrein geheel belangeloos ter
beschikking! Bij stralend weer werden de gasten
verwelkomd met koffie, thee en krentenbrood. Daarna
werden een zestal teams geformeerd en de wei ingestuurd. De hindernissen: een schaapskudde, hoog gras,
sloten en afrasteringen, vormden echte uitdagingen
voor de deelnemers! De time-out die halverwege het
parcours werd ingelast en waarbij alle spelers een
drankje kregen aangeboden vergezeld van veel opbeurende woorden van Broer Verploegen, was dan ook zeer
welkom. Er werd fel gestreden om de eer het beste team
te zijn! Na afloop van het spel was er nog een genoeglijk samenzijn onder het genot van een hapje en een
drankje. Unaniem was men van mening dat dit evenement weer voor herhaling vatbaar is!
De opbrengst van het toernooi
bedroeg 830 euro.

Stand van zaken
in het LBHC
Blijdschap in het kinderhuiscomplex In het vorige
nummer van Bodhgaya
Nieuws konden we al
berichten dat het derde
kinderhuis was ingericht en
het eerste kindje Barthi was
opgenomen. Vol trots
kunnen we opnieuw zes
nieuwe kinderen aan u
voorstellen:
Ganesh
Zijn zusje Barthi kreeg al
eerder een plaatsje in het
Lord Buddha Home for
Children. De ouders van
Ganesh (5 jaar oud) en Barthi
kwamen om bij een
spoorwegongeluk. De
kinderen werden na het
overlijden van hun ouders

ondergebracht bij een tante,
die echter - gezien haar
sociaal economische positie
- totaal niet in staat was deze
kinderen van de meest
elementaire levensbehoeften
te voorzien. Ganesh en
Barthi voelen zich nu
gelukkig temidden van hun
nieuwe broertjes en zusjes in
het Lord Buddha Home for
Children.
Gayatri en Suryamani
Gayatri is 4 jaar oud en haar
zusje Suryamani is 6 jaar. De
vader van de kinderen
overleed aan een slangenbeet. Hun moeder raakte na
de dood van haar echtgenoot zodanig geestelijk in de
war dat ze geen enkele

Van links naar rechts: Ganesh, Sonu, Gayatri,
Bharti, Suryamani, Ranjani en Kailesh.
verantwoordelijkheid voor
haar kinderen kon opbrengen met als resultaat dat de
kinderen bedelden op straat,
de nacht doorbrachten in de
open lucht en soms te eten
kregen van dorpelingen die
zich over hen ontfermden.
Na het doorlopen van alle
noodzakelijke formaliteiten
konden beide zusjes worden
opgenomen in het Lord
Buddha Home for Children.
De huiselijke sfeer binnen
hun nieuwe gezinnetje hier
heeft hen snel doen opbloeien.

Ganesh Kumar

Gayatri Kumari

Bharti

Suryamani Kumari

Ranjani
Ranjani is 5 ½ jaar oud. Haar
vader stierf aan TBC, een
zwangere vrouw met twee
kinderen achterlatend.
Moeder stierf vervolgens
tijdens de bevalling van een
dood kindje. Grootmoeder
ving de kinderen op maar er
was geen geld voor eten en
drinken. Het oudste kind,
een jongen van 11 jaar,

Rajani Kumari

Sonu Kumar

Kailesh Kumar

vertrok met de noorderzon
om als kindarbeider te gaan
werken. Om Ranjani eenzelfde lot te besparen werd
ze aangemeld voor opname
in het Lord Buddha Home for
Children. Hier voelt ze zich
veilig en gelukkig.
Sonu
Sonu is een jongen van 6
jaar oud wiens vader vertrok
naar Bombay om de dagelijkse kost te verdienen. Hij
bleek besmet met HIV/AIDS
en stierf daar. Zes maanden
later onderging zijn moeder
eenzelfde lot. Een broer van
de moeder ving Sonu op,
maar ook niet meer dan dat.
Zodra de oom hoorde van
het Lord Buddha Home for
Children meldde hij Sonu aan
voor een opname. Sonu
voelt zich erg thuis tussen
zijn nieuwe broertjes en
zusjes.

Mother Rakhika Devi

kinderen daar bijzonder trots
op zijn! Overigens zijn al
onze kinderen bevorderd
naar de volgende klas.

Kailesh
Kailesh is 5 ½ jaar. Zijn
ouders stierven aan HIV/
AIDS. Kailesh werd opgevangen door een zus van zijn
moeder maar leefde daar in
mensonterende omstandigheden. Via een plaatselijk
werkende NGO werd Kailesh
voorgedragen voor toelating
tot het Lord Buddha Home
for Children. Kailesh voelt
zich nu geborgen temidden
van de andere kinderen.
Verdriet in het kinderhuiscomplex Moeder Asfari
Khatoon, die vanaf de
opening in het Lord Buddha
Home for Children werkte
heeft het kinderhuiscomplex
vanwege persoonlijke
familieomstandigheden
verlaten. Een dramatische
gebeurtenis voor de staf
maar vooral voor de tien
kinderen die aan haar zorg
waren toevertrouwd en
enorm gehecht waren
geraakt aan hun nieuwe
moeder. De kinderen hebben
inmiddels een nieuwe
moeder, Rakhika Devi, en
krijgen de nodige begeleiding om het verlies van
moeder Asfari te verwerken.
Moeder Rakhika Devi, 32 jaar
oud en jaren terug door haar
echtgenoot in de steek
gelaten, kreeg evenals de
andere moeders een training
van een maand voordat ze
haar zorgtaak op zich nam.
Ze is erg blij met haar baan
en de kinderen beginnen

langzaam toenadering tot
haar te zoeken.
De gezondheid van de
kinderen Over het algemeen
is de gezondheidstoestand
van de kinderen goed. Vanuit
het Lord Buddha Home for
Children werd bericht dat
enkele kinderen last hadden
van verkoudheid en/of
koorts en daarvoor werden
behandeld door de arts die
wekelijks het kinderhuiscomplex bezoekt.
Pratima, het zwakbegaafde
meisje van 15 jaar, heeft,
ondanks medische begeleiding, nog altijd last van
epileptische aanvallen. Ze
kan de school niet aan maar
is zeer behulpzaam voor
haar moeder, broertjes en
zusjes. Onder de gegeven
omstandigheden gaat het
goed met haar, al zal ze wel
altijd een zorgenkind in het
Lord Buddha Home for
Children blijven.
De schoolvorderingen van de
kinderen De kinderen gaan
naar een basisschool in
Bodhgaya en worden daar
dagelijks met een busje naar
toe gebracht en gehaald. In
maart hebben negentien van
onze kinderen overgangsexamens afgelegd; vijf van
hen werden eerste, tweede of
derde van hun klas: Sulekha,
Vikas, Sankar, Reena en
Guria. Hun namen prijken nu
op een bord voor de school
en u zult begrijpen dat de

Feesten In de afgelopen
periode zijn met de kinderen
verschillende feesten en/of
gedenkdagen gevierd.
Ditmaal was dat het kerstfeest, de herdenking van de
geboortedag van Ghandi en
Depawali, een Hindu-feest.
Aan de kinderen wordt
tijdens de viering dan ook
verteld wat deze feesten
inhouden, waardoor ze op
een speelse manier vertrouwd raken met de verschillende levensbeschouwingen in hun land.
Overige wetenswaardigheden Op het terrein
van het kinderhuiscomplex is
de verdere aanplant van
bomen en heesters ter hand
genomen. Er is een nieuwe
boekhouder aangesteld
omdat de vorige boekhouder
vertrok voor een beter
betaalde functie.

In januari 2008 bracht de
directie van NBJK het
gebruikelijke kwartaalbezoek
aan het Lord Buddha Home
for Children. Daarbij kwamen
- naast de gebruikelijke
gesprekspunten zoals de
ontwikkeling van de kinderen, de evaluatie van stafleden en het controleren van
de boekhouding - de
volgende punten aan de
orde: het aanstellen van een
tutorial teacher voor
huiswerkbegeleiding van de
kinderen; aandacht voor het
dagelijks douchen door de
kinderen en handen wassen
voor het eten; het bijhouden
van individuele dagboeken
over de vorderingen en
ontwikkelingen van de
kinderen en ten slotte het
opstellen van een inventarislijst voor de inrichting van
het vierde kinderhuis. Het
bijhouden van individuele
dagboeken heeft de bijzondere aandacht van het
bestuur van Stichting
Kinderhulp Bodhgaya.

Vrije tijdsbesteding en
uitstapjes Twee
vrijwilligsters uit Nederland,
Anke van der Heul en Sara
Teunisse hebben samen de
maand december 2007 in het
Lord Buddha Home for
Children doorgebracht.
Naast hulp aan de kinderen
bij het maken van hun
huiswerk en het doen van
spelletjes hebben zij vooral
aandacht besteed aan de
creatieve ontwikkeling van
de kinderen zoals het maken
van handpopjes van oude
sokken, kraaltjes rijgen,
borduren van zakdoekjes en
het houden van teken- en
kleurwedstrijden. Ook
hebben ze met de kinderen
en hun moeders een uitstapje gemaakt naar
Bodhgaya, waar de
Mahabodhi-tempel en de
tempeltuinen met de lotusvijver werden bezocht
gevolgd door een gezamen-

lijke maaltijd in een heus
openluchtrestaurant ter
plaatse.
In januari 2008 zijn de
kinderen, hun moeders en de
stafleden van het Lord
Buddha Home for Children
samen met de directie van
onze partnerorganisatie
NBJK drie dagen op excursie
geweest naar Hazaribag en
Ranchi. Geslapen werd in de
trainingscentra van NBJK,
ontbeten bij de directie thuis.
Er werden bezoeken gebracht aan de Birsa Animal
Zoo in Ranchi en aan een
milieuproject van NBJK. Een
zeer geslaagd uitstapje.

Jaarstukken 2007
Stichting Kinderhulp Bodhgaya heeft haar jaarverslag en jaarrekening 2007 uitgebracht.
In het jaarverslag is aandacht besteed aan de doelstellingen en
missie van de stichting, de context waarin de stichting opereert,
het wel en wee van de activiteiten van het jaar 2007, de PR en
fondsenwerving en de plannen voor het te voeren beleid in 2008.
In de jaarrekening 2007 wordt verantwoording afgelegd over de
besteding van gelden in het afgelopen jaar. De financiële verslaglegging is hieronder verkort weergegeven. De jaarrekening 2007 is
geheel belangeloos gecontroleerd door Ernst & Young, Accountants en Belastingadviseurs te Nijmegen, waarvoor veel dank.
Het volledige jaarverslag en jaarrekening zijn te lezen en/of te
downloaden via onze website www.kinderhulpbodhgaya.helpt.nl.
Als geprinte versie kunt u de jaarstukken ook bestellen tegen
kostprijs. Mail uw verzoek dan naar:
kinderhulpbodhgaya@helpt.nl

Balans per 31 december 2007 (in euro’s)
31 december 2007

31 december 2006

Activa
Debiteuren
Liquide middelen

1.677,34
65.781,58

6.041,63
62.258,28

Totaal Activa

67.458,92

68.299,91

Passiva
Stichtingsvermogen
Crediteuren

66.215,28
1.243,64

67.629,87
670,04

Totaal Passiva

67.458,92

68.299,91

Baten
Rentebaten
Overige baten

2007
1.677,34
22.992,52

2006
380,34
53.574,51

Som der baten

24.669,86

53.954,85

Lasten
Projectbestedingen
Organisatiekosten
Overige kosten

23.060,63
3.023,82

2.178,00
1.673,93
4.884,78

Som der lasten

26.084,45

8.736,71

-/- 1.414,59

45.218,14

Staat van baten en lasten 2006 (in euro’s)

Resultaat

Sponsoring
bedrijven en instellingen
Ernst & Young, Accountants en
Belastingadviseurs te Nijmegen heeft, geheel pro
Deo, de accountantscontrole over de jaarrekening 2007 van Stichting Kinderhulp Bodhgaya
uitgevoerd.
Broer en Mien Verploegen uit Winssen stelden
geheel belangeloos hun ‘Boer-en-Golf’ faciliteiten beschikbaar voor het boerengolftoernooi
2008 van onze stichting.
Osage/communicatie en Ontwerp te Utrecht
verzorgde gratis ontwerp en opmaak van de
uitnodiging voor het boerengolftoernooi.

Colofon
Stichting Kinderhulp Bodhgaya geeft financiële steun aan
kasteloze kinderen in het district Bodhgaya 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
Mr. Ine le Blanc, secretaris
Drs. Ard Velthoven, penningmeester
Leden: Mr. Mari-José Broeckx, drs. Arnold van der Heijden,
dr. Marc Kaekebeke, dipl.kfm Elisabeth Zedlitz-Fuchs.

Adviseur
Emex BV te Wijchen heeft de kosten verbonden
aan het organiseren van het boerengolftoernooi
volledig gesponsord.

Prof.dr. Rajeshwar Mishra, Director Centre for the Development of
Human Initiatives, Jalpaiguri, West Bengalen, India.

Comité van Aanbeveling
HHS Uitgeverij te Grave heeft voor de negende
maal het opmaken, printen en verzenden van de
nieuwsbrief ‘Bodhgaya Nieuws’ geheel voor
eigen rekening genomen.
Notariskantoor Otten en Gerritsen te Gemert
heeft de kosten voor het opmaken en passeren
van akten van periodieke schenking ten gunste
van Stichting Kinderhulp Bodhgaya ook in 2007
geheel voor eigen rekening genomen.
De volgende sponsoren stelden geld en/of
goederen beschikbaar voor het benefietconcert
te Kortenhoef:
Barokensemble Damiate Musica uit Haarlem:
muziek;
Kerk van de Hervormde gemeente Kortenhoef:
korting op huurprijs kerk;
Dries Lugt te Baambrugge: restant huurprijs
kerk;
Osage/Communicatie en Ontwerp uit Utrecht:
ontwerp en opmaak van uitnodiging en programma;
Fokker Printing, Amsterdam: drukwerk uitnodiging en programma;
Ratatouille Traiteur, Amsterdam: korting op de
kosten van de catering;
Frank Groen te Amsterdam: restant kosten van
de catering;
Martha Schouten, Baambrugge: bloemstukken;
Lisette Huijbregts, Gonny van Oudenallen,
Maarten Meijer, Frank Groen, Truus Steinmetz,
StadsschouwburgAmsterdam, Chocolaterie
Artichoc, die loterij en Amerikaanse veiling
mogelijk maakten.

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 voormalig lid hoofdbestuur Stichting Wereldkinderen, Sneek.

Secretariaat
Bovensteweg 32, 6585 KD Mook
Telefoon: 024-6962930
E-mail: kinderhulpbodhgaya@helpt.nl
Website: www.kinderhulpbodhgaya.helpt.nl
Kamer van Koophandel Centraal Gelderland, dossiernummer
09.13.57.0
Wilt u Stichting Kinderhulp Bodhgaya steunen? De stichting is
erkend als ANBI. Uw gift is fiscaal aftrekbaar en meer dan welkom
op rekeningnummer 18.16.59.573 ten name van Stichting
Kinderhulp Bodhgaya Mook. 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.

