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VOORWOORD
Stichting Kinderhulp Bodhgaya realiseert een kinderhuiscomplex voor kasteloze
wezen en verlaten kinderen in en rondom Bodhgaya, in de deelstaat Bihar, een van
de armste gebieden in het noorden van India. Het kinderhuiscomplex voorziet in
opvang, basisgezondheidszorg, onderwijs en opleiding voor deze kinderen. Het is
een kinderhuiscomplex onder lokaal management met financiële hulp uit Nederland.
Aansluitend bij de plaatselijke cultuur heeft het kinderhuiscomplex de naam
gekregen: “Lord Buddha Home for Children”. Stichting Kinderhulp Bodhgaya is er van
overtuigd dat het project alleen dan kans van slagen heeft als het wordt ingebed in
de lokale samenleving. Daarom werken we ook aan een verbetering van duurzame
sociale basisvoorzieningen voor de kasteloze bevolking uit de lokale omgeving van
ons kinderhuiscomplex.
In dit verslag geeft Stichting Kinderhulp Bodhgaya een overzicht van de activiteiten
die zowel in India als in Nederland gerealiseerd zijn in 2008 en de plannen voor
2009.
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Ook dit jaar gaat onze dank weer uit naar donateurs, vrijwilligers, het bedrijfsleven,
fondsen en organisaties en alle anderen die hebben bijgedragen aan het mogelijk
maken van onze activiteiten. Dankzij deze steun, inzet en betrokkenheid kon alles
wat in dit jaarverslag beschreven wordt, tot stand komen Het sterkt ons in de
overtuiging dat allen ons werk nuttig, nodig en waardevol vinden. Er is nog een lange
weg te gaan, maar het bestuur is ervan overtuigd dat niet alleen veel kansarme
kinderen maar ook de lokale bevolking rondom het ‘Lord Buddha Home for Children”
een betere toekomst tegemoet gaan met deze hulp uit Nederland.
De slechte economische ontwikkelingen zullen extra inspanningen vergen om ook in
de komende jaren de benodigde gelden voor ons project te genereren. Het bestuur
van Stichting Kinderhulp Bodhgaya blijft er echter op vertrouwen dat u ons wilt blijven
steunen om ons werk in India voort te zetten!

Ed Peters, voorzitter a.i.
Nijmegen, mei 2009
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ACHTERGROND
Stichting Kinderhulp Bodhgaya: hulp voor de vergeten kinderen van Boeddha!
India, bron van een duizendjarige beschaving, veel arme mensen, een handvol rijken
en een waaier van religies. India, het land van Mahatma Ghandi, van fietsen en
riksja’s en heel veel heilige koeien. India, een land even groot als heel Europa, met
ruim een miljard inwoners, een zesde deel van de wereldbevolking.
Zoals sommige mensen van kind af aan weten wat ze later willen worden, zo heb ik
mijn hele leven naar India verlangd. Waar dat gevoel vandaan komt weet ik niet,
maar in 2002 was ik in de gelegenheid iets met dat gevoel te doen; mijn eerste reis
naar India, een reis in het voetspoor van de Boeddha, met als einddoel Bodhgaya, in
de deelstaat Bihar, een van de armste gebieden in het noorden van India.
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Bodhgaya is een klein plaatsje in het zuiden van Bihar. Voor boeddhisten en hindoes
(die de Boeddha beschouwen als een incarnatie van Vishnu) is het 20.000 inwoners
tellende Bodhgaya de heiligste van alle heilige steden op aarde en een zeer
belangrijk bedevaartsoord. Bij de wereldberoemde Mahabodhi-tempel in Bodhgaya
bevindt zich de heilige bodhiboom, waaronder volgens overlevering de Boeddha ruim
2500 jaar geleden de Verlichting bereikte en zijn boodschap van vrede, geluk en
mededogen voor de wereld verkondigde.
Bihar is niet alleen het land van de Boeddha, maar ook het land van de kastelozen,
de paria’s of onaanraakbaren. Zij leven in het niets en met niets om van te leven.
Mahatma Ghandi gaf hen de naam “Harijans” dat “kinderen van God” betekent, maar
door het systeem van apartheid en door ongekende maatschappelijke uitbuiting en
vernedering voelen ze zich veel meer kinderen van een Mindere God. Zelf noemen
ze zich Dalits: het onderdrukte en gebroken volk. Kastelozen hebben geen rechten,
alleen plichten en in de ogen van de hogere kasten hebben ze niet eens reden van
bestaan. Een onrecht op wereldschaal dat zich in persoonlijke drama’s vertaalt en
waarvan vooral kinderen het slachtoffer zijn.
Mijn bezoek aan Bodhgaya was een beleving op zich! Het samen met monniken en
pelgrims mediteren over liefde, vrede en mededogen onder de bodhiboom, als de
schemering daalt over Bodhgaya, zijn kostbare momenten die leiden tot
transformatie en diepgaande verandering. Het leert je kijken in het binnenste van je
eigen ziel, je eigen weg naar innerlijke vrede. Het doet je echter ook beseffen dat er
geen liefde, vrede en medeogen op aarde zal komen door enkel in lotushouding te
mediteren onder de bodhiboom. Je zult er ook naar moeten handelen, alles komt niet
vanzelf recht.
Buiten de Mahabodhi-tempel kwam ik ogen en oren tekort, maar wat me het meest
raakte waren de kinderen van de straat. Kinderen met mooie ogen. Kinderen met
levendige gezichtjes, maar vaak ook vol wantrouwen en verdriet. Kinderen van
ongehuwde moeders, te vondeling gelegd op straat. Kinderen met polio of ernstige
geboorteafwijkingen, overgelaten aan hun lot. Meisjes, seksueel misbruikt en op de
dool geraakt in een wereld waarin schijnbaar geen plaats voor hen is. Kinderen die
smerige karweitjes opknappen in ruil voor een kommetje rijst, of bedelen om geld bij
de Mahabodhi-tempel om zo te kunnen overleven. Kinderen, die ‘s nachts slapen in
een zelf gegraven kuil of zomaar op een stuk karton op straat. Kortom, kinderen die
er alleen voor staan. Navraag in de wijde omtrek leerde dat er voor deze kinderen
geen enkele voorziening bleek te zijn. Ik werd er zó door geraakt dat ik dacht hier
moet ik iets mee doen, deze kinderen wil ik terug brengen naar wat ze mogen zijn:
kinderen!
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Terug in Nederland ging ik daarmee aan de slag. Bij een aantal mensen, gelukkig
een minderheid, die ik er over sprak riep het verhaal van de kinderen in Bodhgaya
een zekere gelatenheid op. Het was te ver van hun bed, men kon toch niet al het
ongeluk van India op de schouders nemen. Maar gelukkig waren de positieve
reacties in de meerderheid. Mensen, die geraakt werden door wat zich afspeelt onder
kinderen in India die worstelen in de modder van de werkelijkheid. Mensen, die
bereid zijn zich in te zetten om kinderen een kans te geven aansluiting bij de
samenleving te vinden. De verbetering van de leefomstandigheden van de kinderen
van Bodhgaya is de kern van mijn missie geworden, een missie die geleid heeft tot
oprichting van Stichting Kinderhulp Bodhgaya, waarin professionals uit het onderwijs
en het bedrijfsleven zich inzetten voor het wel en wee van kansarme kinderen in en
rondom Bodhgaya in hun strijd voor een rechtvaardige wereld, waarin kinderrechten
vanzelfsprekend zijn en diversiteit wordt gezien als kracht!

Ine le Blanc, oprichtster Stichting Kinderhulp Bodhgaya.
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WAAR STICHTING KINDERHULP BODHGAYA VOOR STAAT
Visie
Meer dan de helft van de bevolking in ontwikkelingslanden bestaat uit kinderen onder
de 18 jaar. 40% van hen, meer dan een half miljard kinderen, moet elke dag zien
rond te komen met minder dan één euro. Geen rekening houden met hun rechten en
noden sluit een effectieve en structurele armoedebestrijding bij voorbaat uit.
Kinderen zijn niet alleen de grootste slachtoffers van armoede in de wereld. Eenmaal
volwassen geven ze de armoede opnieuw door aan hun kinderen waardoor de
vicieuze cirkel van armoede en onwetendheid in stand blijft. Gezien de extra
kwetsbaarheid van kinderen is het van groot belang aandacht te besteden aan
voorzieningen voor kinderen en hen alle kansen te bieden die ze nodig hebben om
zich volledig te ontplooien. Investeren in kinderen is daarom het beste middel in de
strijd tegen armoede en ongelijkheid. Met relatief weinig middelen kunnen particuliere
initiatieven voor kinderen een wereld van verschil maken op lokaal niveau.
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Missie
Stichting Kinderhulp Bodhgaya wil een fundamentele bijdrage leveren aan de
ontwikkeling van voorzieningen voor kinderen met een schijnbaar uitzichtloze
toekomst, in het district Bodhgaya, in Bihar, de meest arme deelstaat van India.
Deze kinderen hebben ernstig te leiden onder de erbarmelijke omstandigheden
waarin ze noodgedwongen leven en hun lichamelijke en geestelijke ontwikkeling
wordt ernstig ondermijnd. Het betekent een schending van de meest elementaire
rechten van het kind: namelijk het recht op zorg, liefde en erkenning.
Daarbij wil Stichting Kinderhulp Bodhgaya de problematiek van deze kinderen onder
de aandacht brengen van de plaatselijke bevolking en hen, via het aanbieden van
community empowerment programma’s, zodanig mobiliseren dat zij deze
problematiek leren aanpakken als zijnde een eigen verantwoordelijkheid.
Tenslotte wil Stichting Kinderhulp Bodhgaya de Nederlandse samenleving meer
betrekken bij de dagelijkse strijd van kastelozen in India voor een meer sociale en
rechtvaardige samenleving.

Strategie
Stichting Kinderhulp Bodhgaya operationaliseert haar visie en missie in nauwe
samenwerking met Nav Bharat Jagriti Kendra, een lokale partner die een jarenlange
band heeft met de kastelozen in Bihar en bekend is met de lokale context.
Nav Bharat Jagriti Kendra speelt een centrale rol bij de randvoorwaarden, het
ontwerpen, uitvoeren en evalueren van het project. De duurzaamheid van het project
maakt integraal onderdeel uit van deze strategie.

Doelstellingen
Stichting Kinderhulp Bodhgaya wil de kwaliteit van het dagelijkse leven en de
zelfstandigheid van kasteloze wezen en verlaten kinderen en hun ouders in de regio
Bodhgaya, in de deelstaat Bihar, een van de armste gebieden in India bevorderen,
met name op het gebied van huisvesting, medische zorg, onderwijs, opleiding
voeding en arbeid. De stichting maakt daarbij geen onderscheid naar ras, religie of
geslacht.
Stichting Kinderhulp Bodhgaya laat zich leiden door de volgende doelstellingen:
•

Het financieren van de bouw en exploitatie van een kinderhuiscomplex met
bijbehorende infrastructuur voor kasteloze wezen en verlaten kinderen.
Opvang, basisgezondheidszorg, onderwijs en vakopleidingen staan daarbij
centraal.
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•

Kasteloze kinderen met een verhoogd risico op ontsporing, daarvan mogelijk
te vrijwaren door deze kinderen en hun ouders ondersteuning en advies aan
te bieden vanuit het kinderhuiscomplex en de daar aanwezige voorzieningen,
waar wenselijk en mogelijk ook voor hen open te stellen.

•

Het ondersteunen van de activiteiten voor een periode van ongeveer 10 jaar.
Na deze periode zal de stichting zich geleidelijk als financier terugtrekken. Nav
Bharat Jagriti Kendra dient dan geleidelijk aan op eigen kracht de activiteiten
voort te zetten.

•

Het creëren van meer bewustwording en betrokkenheid binnen de
Nederlandse samenleving voor de problematiek van kastelozen in India en in
het sterk economisch achtergebleven Bihar in het bijzonder.
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KORTE SAMENVATTING PROJECTBESCHRIJVING
Locatie
Het kinderhuiscomplex is gelegen in een kindvriendelijke omgeving, nabij het dorpje
Sjilounja, aan de oever van de Mahanerivier, ongeveer 2,5 km ten oosten van het
Boeddhistische bedevaartsoord Bodhgaya. Eind 2003 is een terrein aangekocht van
circa 1 hectare dat vervolgens volledig werd ommuurd. In november 2004 werd de
eerste steen gelegd voor realisering van het kinderhuiscomplex, dat in
overeenstemming met de plaatselijke cultuur de naam kreeg: “Lord Buddha Home for
Children”. Daarom werd ook de buitenzijde van de ommuring beschilderd met fraaie
afbeeldingen uit het leven van Lord Buddha Na het leggen van de eerste steen werd
gestart met de eerste fase van de bouw.
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Projectfase I:
De eerste fase, met looptijd 2004-2009, omvat:
• aankoop terrein en ommuring daarvan
• bouw en inrichting van een kantoor
• bouw en inrichting van een medisch centrum
• bouw en inrichting van vijf wooneenheden (cottages). Iedere wooneenheid is
bedoeld voor huisvesting van tien kinderen met een “moeder”
• bouw en inrichting van vier stafruimten, twee krijgen een tijdelijke bestemming
als gastenverblijf
• bouw en inrichting van een Community Hall (multifunctioneel centrum)
• aanleg van infrastructuur
• aanleg van sport en speelgelegenheden
• aanleg milieuvriendelijke moestuintjes
• aanstelling van personeel
• opname van 50 kinderen
• toegang tot voorzieningen basisgezondheidszorg voor lokale kasteloze
bevolking.

Projectfase II:
De tweede fase, met looptijd 2010-2013, omvat:
• bouw en inrichting van nog eens 5 wooneenheden
• bouw en inrichting van een gastenverblijf
• aankoop en ommuring van een terrein voor het starten van
onderwijsvoorzieningen
• bouw en inrichting van een school voor kleuter- en basisonderwijs
• bouw en inrichting van een leer/werkplaats voor vakgerichte opleidingen
• aanleg van infrastructuur
• aanstelling personeel
• opname van nog eens 50 kinderen
• toegang tot onderwijsvoorzieningen en vakopleidingen voor kasteloze
kinderen uit de lokale omgeving.

Partner Nav Bharat Jagriti Kendra
Nav Bharat Jagriti Kendra (NBJK), dat vrij vertaald betekent: “New India awakening
centre” is een officieel in India geregistreerde charitatieve instelling (NGO), opgericht
in 1971 door een viertal gepromoveerde ingenieurs van de universiteiten van Patna
en Bodhgaya. Geraakt door het lot van de kastelozen besloten zij, geïnspireerd door
grote persoonlijkheden als Mahatma Ghandi, Binoba Bhave en anderen, hun
universitaire carrière en luxe leven op te geven en zich te gaan inzetten voor de
kastelozen in Jharkhand en Bihar.
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Dit met als doel om ook voor deze mensen een wereld te creëren waarin sprake is
van een meer gelijke, sociale, economische, culturele en politieke positie.
Nav Bharat Jagriti Kendra staat niet alleen in India maar ook internationaal hoog
aangeschreven daar waar het gaat om betrouwbaarheid, integriteit en het
voortreffelijke werk dat zij tot stand brengt op het gebied van duurzame
plattelandsontwikkeling, (basis)gezondheidszorg, scholing en opleiding, rechten van
vrouwen en kinderen en microkrediet programma’s. Nav Bharat Jagriti Kendra is dus
een uitgelezen partner voor het initiëren, meedenken en uitvoeren van de missie en
doelstellingen van Stichting Kinderhulp Bodhgaya.
Stichting Kinderhulp Bodhgaya heeft op 16 januari 2004 een formele
samenwerkingsovereenkomst gesloten met Nav Bharat Jagriti Kendra. In deze
overeenkomst zijn afspraken vastgelegd over de wederzijdse verantwoordelijkheden,
rechten en verplichtingen, zowel op inhoudelijk vlak als financieel.

Plaatsing kinderen
Het “Lord Buddha Home for Children” is het eerste en enige kinderhuiscomplex tot op
heden in de regio Bodhgaya en het biedt dan ook een unieke voorziening.
Gelet op de situatie van de kasteloze kinderen in dit gebied worden de volgende
kinderen opgenomen:
• kinderen, die door diverse omstandigheden hun ouders hebben verloren,
bijvoorbeeld door overlijden, scheiding of omdat hun ouders slachtoffer zijn
geworden van geweld etc.;
•

kinderen, die zijn achtergelaten door alleenstaande (ongehuwde) moeders uit
angst voor een sociaal stigma;

•

kinderen die tot straatkind zijn verworden als gevolg van bittere armoede en
werkloosheid van hun ouders;

•

kinderen, die van huis zijn weggelopen en zijn gaan zwerven na verkrachting,
mishandeling e.d.

Het kinderhuiscomplex staat, uitzonderingen daargelaten, open voor kinderen in de
leeftijd van 0 tot 8 jaar en het is de bedoeling dat zij tot de leeftijd van 18 jaar daar
verblijven. Omwille van de sociale cohesie en de gestroomlijnde groei is besloten te
starten met een groep baby’s en kleuter/basisschool kinderen, die, naar het kunnen
nemen van eigen verantwoordelijkheid voor hun leven, toe groeit in kennis en
vaardigheden en er “van onderaf” weer kinderen bij te laten komen.
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Het opnamebeleid is er verder op gericht dat er evenveel jongens als meisjes zullen
zijn. De meisjes zullen speciale trainingsprogramma’s krijgen om hen bewust te
maken van hun rechten om zo hun positie op latere leeftijd, binnen een te stichten
gezin of op de arbeidsmarkt te versterken en hen financieel (meer) onafhankelijk te
maken. Dit alles zal de meisjes het gevoel geven dat zij wel degelijk waardevolle
mensen zijn en niet die domme nutteloze vrouwen waar de Indiase samenleving hen
voor houdt.
Tenslotte is bewust gekozen voor een gefaseerde opname van het aantal kinderen,
omdat men de handen meer dan vol heeft aan de komst van een nieuw tiental. De
nieuwe kinderen kampen vaak met grote leerachterstanden, concentratieproblemen,
angst en aanpassingsmoeilijkheden en vragen dus in het begin veel extra zorg.
Zodra een tiental is geacclimatiseerd wordt groen licht gegeven voor het starten van
adoptieprocedures voor weer tien nieuwe kinderen.

Toekenning kinderen
De officiële adoptie/toekenning van de kinderen loopt via Nav Bharat Jagriti Kendra,
de plaatselijke autoriteiten en de CARA (Central Adoption Resources Agency),
onderdeel van het Ministery of Woman and Child Development, Gov. of India. Van
ieder kind is een dossier, zij het soms heel summier omdat weinig van het kind
bekend is, beschikbaar. Adoptieprocedures lopen traag en nemen meestal maanden
in beslag.

Uitbreiding van het programma buiten het kinderhuiscomplex
Gelet op de omvang en problematiek van kasteloze kinderen in de omgeving van
Bodhgaya kunnen niet alle kasteloze kinderen in het “Lord Buddha Home for
Children” worden opgenomen. Om te voorkomen dat deze kinderen ontsporen zullen
vanuit het “Lord Buddha Home for Children” aan de gezinnen waartoe deze kinderen
behoren, community empowerment programma’s worden aangeboden op het gebied
van gezondheidszorg, onderwijs en werkgelegenheid. In dit kader is
“gezondheidszorg” de basis voor een “gezonde” bevolking. Als mensen gezond zijn,
zijn ze beter in staat onderwijs te volgen, een vak te leren en te werken aan een
beter leven.

De uitbreiding van het programma voorziet in:
• toegang
kasteloze
bevolking
uit
de
omgeving
tot
de
gezondheidszorgvoorzieningen van het kinderhuiscomplex
• het starten van multi activity centres (MAC’s), gedragen door de lokale
bevolking, waarin hen geleerd wordt meer controle te krijgen over hun eigen
gezondheid, de gezondheid van hun gezin en de verbetering van de
leefomstandigheden in hun woonomgeving
14

•
•
•

toegang kasteloze kinderen uit de omgeving tot de onderwijsvoorzieningen en
de leer/werkplaats van het kinderhuiscomplex
het aanbieden van “awareness” programma’s waarin kasteloze kinderen en
volwassenen uit de omgeving kennis wordt bijgebracht op het gebied van
emancipatie, politieke en sociale rechten
het aanbieden van sport- spel- en recreatieve activiteiten aan de kasteloze
kinderen uit de omgeving van het kinderhuiscomplex.

In schema:

MAC
MAC

MAC
Lord
Buddha
Home

MAC

MAC
MAC

Drawing showing the Home as nucleus and MACS as satellites

Uitbreiding van de voorzieningen buiten het kinderhuiscomplex wordt door Nav
Bharat Jagriti Kendra en Stichting Kinderhulp Bodhgaya gezien als vernieuwende
elementen in de oplossing van de bestaande problematiek van kasteloze
kinderen in de regio Bodhgaya en geeft een belangrijke meerwaarde aan het project.
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RESULTATEN IN INDIA
Bouw en infrastructuur
Wooneenheden
In de periode 2005 -2007 zijn vijf wooneenheden voor kinderen gebouwd. Twee
hiervan werden in 2006 en 2007 ingericht en in gebruik genomen. In 2008 gebeurde
datzelfde met de derde wooneenheid. De inrichting en ingebruikname van de andere
twee wooneenheden staat gepland voor 2009. Iedere wooneenheid biedt huisvesting
aan 10 kinderen met een “moeder”.
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Stafruimten
De bouw van de vier stafruimten werd in 2006 afgerond. Twee stafruimten bieden
huisvesting aan de projectcoördinator en de manager/counselor. De andere twee zijn
eenvoudig ingericht en dienen voorlopig als gastenverblijf voor toeristen en pelgrims
die hier tegen betaling kunnen overnachten bij een bezoek aan Bodhgaya en/of voor
huisvesting van stagiaires/vrijwilligers uit Nederland, welke op tijdelijke basis
werkzaam zijn in het “Lord Buddha Home for Children”.
Kantoorgebouw
Het kantoorgebouw kwam in 2005 klaar. Het bevindt zich direct naast de
hoofdingang, mede in verband met de registratie van in- en uitgaande bezoekers.
In het kantoorgebouw hebben de projectcoördinator, de manager/counselor en de
boekhouder hun werkplek. Verder is er een vergaderruimte waar regelmatig overleg
plaats vindt met het personeel werkzaam in het “Lord Buddha Home for Children” en
de directie van Nav Bharat Jagriti Kendra over zaken het kinderhuiscomplex
betreffende.
Medisch centrum
Het medisch centrum vormt samen met het kantoorgebouw een geheel. De bouw is
in 2006 afgerond. De voorzieningen in dit centrum bestaan uit een spreekkamer voor
de basis(huis)arts, een behandelkamer voor kleine verrichtingen en waarin ook een
tandartsunit wordt geplaatst, een apotheekruimte, een kleine ziekenboeg en een
wachtruimte. De keuze om het medisch centrum aan het kantoorgebouw te bouwen
is gemaakt omdat dit centrum in het kader van de community empowerment
programma’s ook toegankelijk zal zijn voor de lokale bevolking, woonachtig in de
directe omgeving van het kinderhuiscomplex.
In 2008 zijn de plannen voor operationalisering van het medisch centrum met de
daarbij behorende begroting voor inrichting en exploitatie opgesteld, besproken en
vastgesteld. Feitelijke inrichting en ingebruikname van het medisch centrum heeft
nog niet plaats gevonden. Dit heeft twee oorzaken:
• de ruimten worden nu gebruikt voor remedial teaching, huiswerkbegeleiding,
yoga en meditatie en creatieve activiteiten van en voor de kinderen, in
afwachting van het gereedkomen van de bouw en inrichting van de
Community Hall.
• het is Stichting Kinderhulp Bodhgaya nog niet gelukt voldoende fondsen te
genereren voor de totale inrichting van het centrum én de dekking van de
salariskosten van het aan te stellen medisch personeel.
Tot aan de ingebruikname van het medisch centrum bezoekt een antroposofisch arts
wekelijks het “Lord Buddha Home for Children” om de gezondheid van de kinderen te
controleren. Deze arts ent ook alle kinderen in tegen de meest voorkomende
kinderziekten in India. In 2008 werd voor 4 kinderen een beroep gedaan op
specialisten van het ziekenhuis in de 30 km verderop gelegen plaats Gaya.
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Met het oog op het gereedkomen van de bouw en de inrichting van de Community
Hall begin 2010, zal in 2009 verder gezocht worden naar fondsen om het medisch
centrum met ingang van 2010 operationeel te kunnen laten zijn.
Community Hall (multifunctioneel centrum)
De voorbereidingen voor de bouw van de multifunctionele Community Hall is in 2007
gestart. De bouwplannen, -tekeningen en de bijbehorende begroting zijn door Nav
Bharat Jagriti Kendra bij onze stichting ingediend. De stukken werden op verzoek
van onze stichting op hun merites getoetst door Stichting Thomas Bouwprojecten,
een Nederlandse organisatie met een jarenlange bouwervaring in India. Dit advies
heeft geleid tot een verzoek aan Nav Bharat Jagriti Kendra de bouwtekeningen op
enkele punten aan te passen en de begroting dienovereenkomstig bij te stellen. Eind
2008 waren voldoende fondsen beschikbaar om het startsein te geven voor de bouw.
Naar verwachting zal de bouw eind 2009 worden afgerond en de inrichting begin
2010.
In de Community Hall krijgen de remedial teacher een plaats en er worden
huiswerkklassen, Engelse les en computerlessen voor de kinderen georganiseerd.
Ook worden activiteiten voor de kinderen opgezet, zoals recreatieve binnenspelen,
yoga en meditatielessen, toneel, muziek, zang en danslessen en handvaardigheids
activiteiten zoals kleien, tekenen, borduren etc. Er komt een bescheiden bibliotheek
met leeshoek en een televisieruimte.
In het kader van community empowerment programma’s zullen een groot aantal
activiteiten ook toegankelijk zijn voor kasteloze kinderen uit de omgeving van het
kinderhuiscomplex.
Water
Op het terrein van het kinderhuiscomplex is een watertoren gebouwd, voorzien van
een zuiveringsinstallatie zodat deze voor drinkwater kan worden gebruikt. Op de
daken van de wooneenheden en de staruimten zijn wateropslagtanks geplaatst om in
tijden van droogte aan de benodigde hoeveelheid water te kunnen voldoen. Er is
geen warmwatervoorziening op het terrein. De aanschaf en plaatsing van geisers zou
uitkomst kunnen bieden. De huidige capaciteit van de stroomgenerator laat deze
investering helaas nog niet toe.
Biogasinstallaties
Bij de bouw van de wooneenheden zijn uit milieuvriendelijke overwegingen voor de
sanitaire voorzieningen biogasinstallaties aangelegd. Het biogas dat vrij komt is
slechts voldoende voor het koken van de maaltijden door de moeders.
Stroom
De hoeveelheid stroom vanuit de overheid om alle voorzieningen op het terrein van
elektriciteit te voorzien is, zoals vrijwel in heel India, ontoereikend. Dagelijks wordt de
stroomtoevoer van overheidswege ook nog een of meerdere malen onderbroken.
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Ter ondervanging van deze problemen is een stroomgenerator aangeschaft. Omdat
de generator nogal geluidsoverlast met zich bracht is vervolgens een gebouwtje
neergezet waarin de generator is geplaatst. Uiteraard bracht dit extra onvoorziene
kosten met zich mee. Ondanks de aanschaf van de generator blijft de
stroomvoorziening mondjesmaat.
Zonnepanelen
De plaatsing van zonnepanelen zou uitkomst kunnen bieden in de oplossing van het
probleem van de schaarse elektrische voorziening. Een voorstel voor de plaatsing
van zonnepanelen is door Nav Bharat Jagriti Kendra uitgewerkt. De kosten waren
hoog: een begroting van € 46.000. Voor de plaatsing van de zonnepanelen werd de
aanvrage in 2007 voorgelegd aan en goedgekeurd door de Nationale Commissie
voor Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling (NCDO) in het kader
van de zogenoemde “verdubbelingregeling” Dit leidde er toe dat Stichting Kinderhulp
Bodhgaya in feite slechts 50% van de benodigde gelden hoefde in te zamelen. Het is
Stichting Kinderhulp Bodhgaya echter niet gelukt de zelf te genereren fondsen bijeen
te krijgen, waardoor het project in 2008 werd afgesloten. Nu energie en
milieuvraagstukken, meer dan voorheen, hoog in het vaandel staan wil Stichting
Kinderhulp Bodhgaya in 2009 de plannen en de begroting nog eens op hun merites
toetsen en opnieuw trachten financiering te vinden voor deze voorziening.
Tuin- en groenaanleg
De beplanting van het terrein met bomen en heesters, waarmee in voorafgaande
jaren een begin werd gemaakt is in het verslagjaar 2008 verder ter hand genomen.
Er zijn plannen om samen met de kinderen milieuvriendelijke moestuintjes aan te
leggen die de kinderen dan zelf mogen onderhouden. De moestuintjes zouden
wellicht verse groenten voor dagelijks gebruik binnen het kinderhuiscomplex kunnen
opleveren. De kinderen mochten in 2008 helpen met het planten van bomen en
heesters op het terrein en met kleine tuinklusjes, zoals het knippen van hagen en het
begieten van bomen en struiken.
Transportmiddelen
Het “Lord Buddha Home for Children” heeft de beschikking over twee motorfietsen.
Deze worden voornamelijk gebruikt door de projectcoördinator en de
manager/counselor voor werkverkeer. De kinderen worden dagelijks naar school en
naar huis gebracht via bustransport van de basisschool die ze in Bodhgaya
bezoeken. Bij uitstapjes met de kinderen wordt per gelegenheid een bus gehuurd. De
kosten, die samenhangen met deze transporten zijn hoog. Aanschaf van een minibus
zou uitkomst bieden, ook in het kader van het starten van community empowerment
programma’s. In de komende jaren zal geprobeerd worden sponsors te interesseren
voor de aanschaf van een minibus.
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Onderwijs
Tot aan het gereed komen van eigen onderwijsvoorzieningen in de nabijheid van het
kinderhuiscomplex (fase II van het project), maken de kinderen gebruik van het
kleuter- en basisonderwijs van de Pre Manav Bharati National School in Bodhgaya.
Het niveau van dit onderwijs is matig tot redelijk. Onderwijzers werken liever in de
grote stad dan op het platteland en het aantrekken en behouden van goede
leerkrachten vormt vaak een probleem. De kinderen worden dagelijks met een busje
naar en van school gebracht/gehaald. Ze gaan, zoals alle kinderen in India, keurig in
uniform naar school, met ieder een eigen rugzakje, met daarin het huiswerk, een
beker drinken en een trommeltje met wat rijst en curry voor tussendoor. De kinderen
vinden het schoolwerk leuk, maar vaak ook erg veel. De onderwijzers van de school
zijn onder de indruk van de vorderingen die de kinderen maken. De meeste kinderen
leren snel en goed, sommigen behoren zelfs tot “de beste van de klas”, maar er zijn
er ook enkelen die hun achterstand maar moeilijk inhalen. Alle kinderen krijgen naast
school nog extra huiswerk- of bijlessen op het “Lord Buddha Home for Children”
Recreatie en cultuur
Het terrein voor de aanleg van de sport- en speelvelden is in 2007 geëgaliseerd en
ontdaan van kiezelstenen en andere steenslag. Plannen voor de aanleg van de
verschillende sport- en spelvoorzieningen zijn uitgewerkt en begroot. De fondsen
daarvoor zijn in 2008 beschikbaar gekomen, met de aanleg is begonnen en naar
verwachting zullen de voorzieningen medio 2009 gerealiseerd zijn. De kinderen
kunnen dan op een echt sportveld in plaats van op een zandvlakte, joggen, cricket
spelen en voetballen. In de kinderspeeltuin zullen speeltoestellen, zoals wippen,
schommels, klimrekken en glijbanen worden geplaatst.
Een breed scala aan recreatieve activiteiten wordt voorts aan de kinderen
aangeboden zoals tekenlessen, schilderen, handenarbeid en muziek. Indiase
feestdagen worden binnen het kinderhuiscomplex uitbundig gevierd. Tijdens de
festiviteiten wordt ook uitleg gegeven over de betekenis van de verschillende
feesten. De kinderen maken zo spelenderwijs kennis met de diverse godsdienstige
en politieke stromingen in hun land.
Voor de kinderen worden allerlei wedstrijden georganiseerd waarbij alle kinderen,
ook de verliezers, prijzen krijgen: voetballen, woordenboekjes, leesboekjes,
kleurpotloden of stiften. Samen met stafmedewerkers en de moeders maken de
kinderen regelmatig uitstapjes naar de vele Boeddhistische tempels van Bodhgaya.
Ook werd de dierentuin van Ranchi bezocht.
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De kinderen
Tot eind 2008 hebben in totaal 30 kinderen een warm thuis gekregen in het “Lord
Buddha Home for Children”. Adoptieprocedures voor het plaatsen van weer 10
kinderen zijn in 2008 gestart maar zullen pas in 2009 worden afgerond. De
verwachting is dat deze nieuwe kinderen per 1 juni 2009 feitelijk geplaatst worden
zodat er dan 40 kinderen zijn. Het streven is er op gericht eind 2009 het aantal van
50 kinderen te halen. Er zijn nu 3 moeders werkzaam, die vóór hun aanstelling een
training van drie maanden hebben gevolgd bij SOS kinderdorp New Delhi. Een 4e
moeder is eind 2008 aangetrokken. Ze volgt nu een training bij SOS kinderdorp New
Delhi.
Iedere moeder heeft de zorg over 10 kinderen. Een van de belangrijkste pijlers
daarbij is dat iedere moeder aan “haar” kinderen haar eigen achternaam geeft.
Hierdoor kunnen de kinderen met trots zeggen iemands dochter of zoon te zijn. Dit is
een eerste stap vooruit in het aanbieden van een zo natuurlijk mogelijke
leefomgeving aan de kinderen.
De kinderen worden opgevoed in een zo normaal mogelijke gezinssituatie, met de
nodige aandacht, liefde en respect. De moeders helpen, naast hun gewone
dagelijkse bezigheden, de kinderen ook met het huiswerk, lezen de kinderen voor en
geven extra aandacht en zorg aan zieke kinderen. Vanaf augustus 2008 leren de
moeders de kinderen ook hoe ze een maaltijd moeten bereiden en betrekken hen bij
het doen van kleine huishoudelijke werkjes in en om huis, als voorbereiding op het
later op eigen benen kunnen staan.
Veel aandacht wordt besteed aan hygiëne en persoonlijke verzorging van de
kinderen zoals het dagelijks douchen, tanden poetsen, nagels verzorgen, handen
wassen, haren kammen etc. De moeders leren de kinderen ook zorg te hebben voor
elkaar. Zo beschermen de grotere kinderen de kleintjes en helpen hen met dagelijkse
activiteiten zoals het aan- en uitkleden, spelletjes doen etc.
Van ieder van haar kinderen houden de moeders een zorgdossier bij, waarin een
groot scala aan bevindingen over de kinderen wordt genoteerd, zoals dagelijks
gedrag, ziekte en gezondheid, vorderingen op school etc. Deze verslaglegging geeft
de staf en de directie van Nav Bharat Jagriti Kendra inzicht in de operationele gang
van zaken. Op basis van de dossiers wordt voor sommige kinderen extra hulp
ingeroepen van een arts, psycholoog of remedial teacher.
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Personeel
De personele bezetting binnen het kinderhuiscomplex was eind 2008 als volgt:
• 1 full-time projectcoördinator
• 1 full-time manager/supervisor
• 1 part-time boekhouder
• 4 full-time (24-uurs) moeders
• 1 part-time tutorial teacher voor huiswerkbegeleiding en bijlessen
• 2 full-time bewakers; één voor de dag, één voor de nacht. De nachtbewaker
fungeert tevens als schoonmaker van de algemene gebouwen en het terrein.
Per 1 augustus 2007 heeft een wisseling plaats gevonden in de projectcoördinatie
omdat de eerder aangestelde coördinator een beter betaalde functie elders kreeg.
Half augustus 2008 overkwam Nav Bharat Jagriti Kendra dat nog een keer. Het “weg
kopen” van gekwalificeerd personeel door bedrijven is iets waar momenteel veel
NGO’s in India mee worden geconfronteerd. Een zorgelijke ontwikkeling!
In de zomer van 2008 heeft er ook een wisseling van een van de moeders plaats
gehad. Deze moeder, hier werkzaam vanaf het eerste uur, heeft wegens familiaire
omstandigheden het “Lord Buddha Home for Children” verlaten. Een dramatische
gebeurtenis voor de hele staf maar vooral voor de 10 kinderen die aan haar zorg
waren toevertrouwd en enorm aan haar gehecht waren geraakt. De nieuw
aangestelde moeder en de kinderen hebben de nodige extra begeleiding gekregen
om het verlies van de eerste moeder te verwerken en toenadering tot hun nieuwe
moeder te bespoedigen.
Voor alle personeelsleden zijn functieomschrijvingen opgesteld. Jaarlijks vinden
functioneringsgesprekken plaats. Voor alle personeelsleden worden regelmatig
trainingsprogramma’s opgezet.
Stagiaires/vrijwilligers
In 2005 is een stagiaire van de opleiding creatieve therapie van de Hogeschool
Arnhem/Nijmegen drie maanden en in 2007 zijn twee, uit het Wetenschappelijk
Onderwijs afgestudeerde vrijwilligsters uit Nederland voor een periode van één,
respectievelijk drie maanden werkzaam geweest in het “Lord Buddha Home for
Children”. Deze vrijwilligsters hebben vooral aandacht besteed aan recreatieve
activiteiten en uitstapjes met de kinderen. Ook in 2008 heeft Nav Bharat Jagriti
Kendra mogelijkheden geboden aan stagiaires en vrijwilligers om in het
kinderhuiscomplex te komen werken. Van deze mogelijkheid is geen gebruik
gemaakt.
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Bezoek consultant Wilde Ganzen
In augustus 2008 heeft de consultant van Wilde Ganzen in India, mr. Paul Alex, een
bezoek gebracht aan het project. De consultant beoordeelde de organisatie zowel op
inhoudelijk als financieel terrein heel positief!
Wel adviseerde de consultant de kinderen te betrekken bij dagelijkse huishoudelijke
werkjes, als voorbereiding op het later op eigen benen staan. Voor de persoonlijke
ontwikkeling van de kinderen adviseerde hij zo snel mogelijk een begin te maken met
het aanleggen van de moestuintjes en de verzorging daarvan door de kinderen.
Deze adviezen zijn overgenomen en zijn deels geïmplementeerd.
Voordelen voor kasteloze bevolking uit lokale omgeving
Besprekingen van Nav Bharat Jagriti Kendra met de lokale overheid hebben er toe
geleid dat er een verharde weg is aangelegd van Bodhgaya naar Sjilounja, de plaats
waar het kinderhuiscomplex gelegen is. Van de aanleg van deze verharde weg
profiteert ook de lokale kasteloze bevolking.
Voor de uitvoering van de bouwactiviteiten worden kasteloze mensen aangetrokken
uit de lokale omgeving. Hierdoor wordt werkgelegenheid gecreëerd. Het betekent
voor hen ook een bescheiden financiële bron van inkomsten. Het is voor hen een
eerste stap op weg om aan de vicieuze cirkel van armoede en ongelijkheid te
ontkomen.
Community empowerment programma’s
De plannen voor en de uitwerking van de community empowerment programma’s zijn
in 2008 van start gegaan. Dit gebeurt in nauw overleg met de lokale bevolking.
Reden hiervoor is dat Nav Bharat Jagriti Kendra en Stichting Kinderhulp Bodhgaya
van mening zijn dat deze programma’s alleen dan kans van slagen hebben als ze
gedragen en gevoed worden door en vanuit de lokale bevolking. Het is de bedoeling
in 2010 te starten met deze programma’s.
Continuïteit en duurzaamheid
Over de duurzaamheid van het project het volgende: Binnen het project staan de
kinderen die worden opgevangen centraal. De duurzaamheid qua doelstelling zit in
de eerste plaats in de verzorging, de basisgezondheidszorg, het onderwijs en de
beroepsopleidingen van de kinderen. Deze voorzieningen stimuleren de kinderen om
de eigen leefomstandigheden te verbeteren en geeft hen een beter perspectief op
het genereren van inkomsten en onafhankelijkheid op latere leeftijd. Daarnaast zullen
de activiteiten in het kader van de community empowerment programma’s via de
multy activity centres (MAC’s) een duurzame input hebben op de lokale bevolking.
Met betrekking tot de financiële duurzaamheid geldt uiteraard dat een opvanghuis
voor wezen en verlaten kinderen (en overigens een school en een leerwerkplaats
ook) nooit geheel inkomensgenererend zal zijn. Ook weeshuizen en
onderwijsinstellingen in Nederland zijn afhankelijk van subsidie!
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In het projectplan zijn wel enkele kleinschalige activiteiten opgenomen die het “Lord
Buddha Home for Children” deels “financieel” kunnen ondersteunen.
Continuïteit wordt nu gegarandeerd dankzij financiële steun uit Nederland, maar voor
de duurzaamheid zal Nav Bharat Jagriti Kendra zelf op termijn voor inkomsten
moeten zorgen. Daarbij zou de focus gericht kunnen worden op schenkers in India
zelf. Het is immers bekend dat India naast 377 miljoen mensen die leven onder de
absolute armoedegrens, ook 100 miljoen behoorlijke rijke mensen kent en een
opkomende welvarende middenklasse. Fondsenwerving gericht op laatstgenoemde
doelgroepen in India zouden naar de mening van Stichting Kinderhulp Bodhgaya
best wel eens succesvol kunnen zijn. Daarnaast zal Nav Bharat Jagriti Kendra zich
gaan verdiepen in aanvullende subsidiemogelijkheden welke de Indiase overheid
mogelijk te bieden heeft om op termijn (een deel van) de exploitatiekosten van het
kinderhuiscomplex te dekken. Via eigen fondsenwerving zal Nav Bharat Jagriti
Kendra nog meer bekendheid krijgen in India en hun initiatieven nog meer
daadkracht.
In 2009 zullen bestuursleden die dan het project bezoeken, de kwestie van
fondsenwerving door Nav Bharat Jagriti Kendra bespreken, mede met het oog op de
doelstelling om op termijn tot een geleidelijke financiële afbouw vanuit Nederland te
komen.
Evaluatie
De afspraken tussen Stichting Kinderhulp Bodhgaya en Nav Bharat Jagriti Kendra
zijn, zoals eerder al geschreven, vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst.
Het mission statement, de doelstellingen en de operationalisering zijn vastgelegd in
een projectplan. Het beleid dat uitgezet wordt is vraaggericht. Iedere voorgestelde
investering wordt met de grootst mogelijke zorg door het bestuur van Stichting
Kinderhulp Bodhgaya beoordeeld. Waar nodig wordt om toelichting of bijstelling
gevraagd. Feitelijke investeringen vinden alleen plaats voor zover de fondsen dit
toelaten. Iedere investering wordt achtersaf gecontroleerd.
Nav Bharat Jagriti Kendra stuurt het management van het “Lord Buddha Home for
Children”aan. Daarbij concentreert de directie zich op de realisering van het project
met invulling van alle daarbij komende aspecten van infrastructuur tot fysieke en
mentale zorg van de kinderen, basisgezondheidszorg, onderwijs, cultuur en recreatie
en van het personeel.
De projectcoördinator rapporteert wekelijks aan Nav Bharat Jagriti Kendra over het
reilen en zeilen binnen het kinderhuiscomplex. Daarnaast organiseert Nav Bharat
Jagriti Kendra eenmaal per maand besprekingen met alle teamleden over de
ontwikkeling van de kinderen op lichamelijk, psychisch en onderwijskundig gebied en
over de voortgang van de activiteiten binnen het kinderhuiscomplex. Ook het
welbevinden van het personeel staat op de agenda.
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Eenmaal per maand vindt, op onverwachte tijdstippen, controle van de financiën ter
plekke plaats door de manager financiën van Nav Bharat Jagriti Kendra.
Na afloop van ieder kwartaal rapporteert Nav Bharat Jagriti Kendra aan Stichting
Kinderhulp Bodhgaya. De rapportages bevatten in ieder geval een overzicht van de
in het afgelopen kwartaal ontvangen inkomsten en gedane uitgaven. Daarnaast
wordt een inhoudelijke rapportage uitgebracht over de voortgang van alle activiteiten
binnen het kinderhuiscomplex, het wel en wee van de kinderen en hun moeders en
de staf. Bij ieder kwartaalverslag worden foto’s ter onderbouwing van de rapportages
meegezonden.
Ondanks bovenstaande vragen de samenwerkingafspraken en het bewaken van de
uitgangspunten van het projectplan om voortdurende bijsturing en veel overleg. Een
punt van aandacht zal de vraag zijn hoe een juiste balans te vinden tussen de
“core business” activiteiten van het “Lord Buddha Home for Children” zelf en de
activiteiten in het kader van de community empowerment programma’s. Er zal vanuit
Nav Bharat Jagriti Kendra meer aandacht moeten komen voor sturing op de
middellange termijn en meerjarenbegrotingen.
Tenslotte spelen ook cultuurverschillen mee en het verschil in denk- en handelswijze
van de mensen daar en hier. “East is East and West is West, and never the twain
shall meet”. Ondanks deze verschillen is het verrassend om te zien hoe goed het
project lokaal wordt aangestuurd.
Bestuursleden reizen jaarlijks en overigens geheel op eigen kosten, naar Bodhgaya
voor overleg met Nav Bharat Jagriti Kendra, de investeringen te controleren, de
kwaliteit te bewaken en de vinger aan de pols te houden. Dit leidt tevens tot een
beter verstaan van elkaar.
Er zijn ook tegenslagen te melden, zoals:
• De lange adoptieprocedures welke in India doorlopen dienen te worden
voordat feitelijke plaatsing van de kinderen in het “Lord Buddha Home for
Children” kan plaatsvinden.
• Het traag gereedkomen van bouwplannen en projectvoorstellen uit India.
De trage voortgang in de bouw als gevolg van het inschakelen van
ongeschoolde lokale arbeidskrachten.
• Sterk gestegen bouwkosten gedurende de laatste jaren waarvoor aanvullende
financiële dekking gevonden dient te worden.
• Als gevolg van de financiële crisis zijn in India de kosten van levensonderhoud
in 2007 en 2008 schrikbarend gestegen. Dit brengt ook een forse stijging van
(een deel van) de exploitatielasten met zich mee.
Ondanks de tegenslagen is Stichting Kinderhulp Bodhgaya trots op de behaalde
resultaten. Daarbij kan nog worden vermeld dat het “Lord Buddha Home for Children”
in de wijde omtrek van Bodhgaya wordt gezien als een schoolvoorbeeld voor andere
organisaties.
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DE ORGANISATIE
De stichting
Kinderhulp Bodhgaya is een stichting met statutaire zetel in Nijmegen. De stichting is
opgericht op 19 mei 2003 door mr. F. Prick, notaris/vennoot bij Dirkzwager
advocaten & notarissen te Nijmegen. Stichting Kinderhulp Bodhgaya staat
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland onder
nummer: 0135709.

ANBI
Stichting Kinderhulp Bodhgaya staat geregistreerd als “Algemeen Nut Beogende
instelling” (ANBI), dossiernummer: 09135709. Om voor deze registratie in
aanmerking te komen dient een aanvrage te worden ingediend bij de Belastingdienst,
waarbij aan een aantal voorwaarden dient te zijn voldaan.
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Zo dient bijvoorbeeld de statutaire doelstelling en de feitelijke werkzaamheden van
de instelling een algemeen belang te beogen; mag een ANBI geen winstoogmerk
hebben en zal ieder jaar een financieel verslag aan de Belastingdienst dienen te
worden voorgelegd. Door de status van ANBI zijn schenkingen aan de stichting
(onder voorwaarden) aftrekbaar in de inkomstenbelasting en in de
vennootschapsbelasting. Verder geniet de stichting door deze status enkele fiscale
tegemoetkomingen zoals een vrijstelling voor het schenking- en successierecht.

CBF keur voor goede doelen
In verband met steeds meer regelgeving is het voor veel goede doelen noodzakelijk
of in ieder geval wenselijk om over een CBF-Keur te beschikken, bijvoorbeeld omdat
het anders niet of veel moeilijker lukt om op televisie te komen, een collecte te
kunnen houden etc. Om een dergelijk keurmerk te verkrijgen moet het goede doel
echter over een ijzeren geduld, een lange adem en een goed gevulde portemonnee
beschikken.
Het streven van Stichting Kinderhulp Bodhgaya is er lange tijd op gericht geweest om
het CBF-Keur te verwerven. Voortschrijdend inzicht bij het bestuur, versterkt door
negatieve berichtgeving over het CBF-keur in de pers van afgelopen jaren én de
verwachting dat er binnen afzienbare termijn een keurmerk komt voor kleine goede
doelen heeft er toe geleid dat het bestuur van de stichting het streven naar een CBFkeur thans minder hoog in het vaandel heeft staan. De aan het CBF-keur verbonden
kosten zouden een substantieel deel van de gegenereerde gelden vergen, waarvan
uiteindelijk de kinderen in het “Lord Buddha Home for Children” de dupe zouden zijn.

Branche organisatie VFI
Hoewel Stichting Kinderhulp Bodhgaya ondermeer vanwege het ontbreken van een
CBF-keur zich niet kan aansluiten bij de branche organisatie VFI (Vereniging van
Fondsenwervende instellingen), onderschrijft de stichting wel hun gedragscode
(Code Goed Bestuur voor Goede Doelen – Commissie Wijffels, juni 2005). De
stichting zal waar mogelijk het advies van de commissie gebruiken bij het uitzetten
van het beleid.

Klachtenprocedure
Stichting Kinderhulp Bodhgaya staat open voor vragen en klachten van individuen en
organisaties. Aangezien Stichting Kinderhulp Bodhgaya een relatief kleine stichting
is, is er nog niet voor gekozen een formele klachtenregeling op te stellen. Via het
secretariaat van de stichting is het bestuur rechtstreeks te bereiken.
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Het (e-mail) adres van de stichting is te vinden op de website, in de brochure en in de
nieuwsbrief. In het verslagjaar 2008 is één klacht ingediend die verband hield met
een automatische incasso. De klacht is direct in behandeling genomen en naar
tevredenheid van de klager opgelost.

Bestuur
Werkwijze
Het bestuur is statutair belast met het besturen van de stichting. Bepalingen over de
verantwoordelijkheden en bevoegdheden, de samenstelling en benoeming van
bestuursleden en het functioneren van het bestuur zijn vastgelegd in de statuten en
andere documenten conform de door de Belastingdienst gestelde eisen.
Alle bestuursleden hebben onbezoldigd zitting in het bestuur. Zij ontvangen geen
enkele vergoeding. Ook het afleggen van werkbezoeken aan het project in India is
geheel voor eigen rekening en risico van de bestuursleden.
Het bestuur bepaalt het te volgen beleid. Jaarlijks stelt het bestuur een
meerjarenbeleidsplan en meerjarenbegroting vast. Afwijkingen van de
plannen/begrotingen voor het lopende jaar worden in het bestuur besproken.
Voor de penvoering van het door het bestuur bepaalde beleid voor de activiteiten in
India zijn de secretaris en de penningmeester gezamenlijk verantwoordelijk. De
overige bestuursleden vervullen hierbij de rol van toezichthouder.
De stichting kent geen statutaire directie maar de bestuursleden die werkbezoeken
brengen aan het project in India treden in voorkomende gevallen op als “executieve
directie” met specifieke mandaten welke in de notulen worden vastgelegd.
Het bestuur maakt van iedere vergadering een verslaglegging, welke in de daarop
volgende bestuursvergadering wordt vastgesteld. Ook wordt een afsprakenlijst
bijgehouden waarop elk bestuurslid kan zien welke acties van hem/haar verwacht
worden.
Het bestuur maakt na afloop van ieder jaar een verslag op met daarin een overzicht
van de werkzaamheden gedurende het afgelopen jaar en stelt de door de
penningmeester opgestelde jaarrekening vast.

Werving, selectie en benoeming nieuwe bestuursleden
Het bestuur van de stichting bestaat uit negen leden. Aanvankelijk werd het bestuur
gevormd op basis van beschikbaarheid en motivatie. In 2007 werd het bestuur
geconfronteerd met het gelijktijdige vertrek van de voorzitter en de penningmeester.
Daarop is besloten functieprofielen op te stellen voor nieuw aan te trekken
bestuursleden.
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Naast motivatie en betrokkenheid wordt nu ook uitgegaan van bestuurlijke ervaring,
inhoudelijke deskundigheid op deelterreinen waarop de stichting zich beweegt, de
bereidheid het eigen netwerk aan te spreken ten gunste van het werk van de
stichting en bij voorkeur een wat jongere leeftijd.
Dit laatste onderwerp werd opgevoerd op grond van het feit dat de toenmalige
bestuurders alle ouder in leeftijd waren. Op basis van deze profielschets is de
stichting er in geslaagd in 2008 een nieuwe penningmeester te vinden, de functie van
voorzitter is nog steeds vacant, een van de bestuursleden vervult deze functie nu op
interim basis.

Samenstelling bestuur
Ed Peters (1948), voorzitter ad interim - Ed is rector van het Dominicus College te
Nijmegen en tevens voorzitter van de Contactgroep Schoolleiders Nijmegen en regio.
Daarnaast is Ed een van de initiatiefnemers van het Servicepunt Onderwijs en Bedrijf
in de regio Arnhem-Nijmegen.
Mr. Ine le Blanc(1943), secretaris - Ine is oprichtster van Stichting Kinderhulp
Bodhgaya. Ine was tot aan haar VUT-gerechtigde leeftijd onder meer werkzaam als
secretaris/juridisch adviseur van het College van Bestuur van de Hogeschool van
Arnhem-Nijmegen en nog lang daarna verbonden aan veel beroepscommissies,
zowel in het onderwijs als in de gezondheidszorg. Daarnaast vervulde Ine tal van
vrijwillige maatschappelijke en bestuurlijke functies. Ine is ook bestuurslid van
Stichting Amaidhi, een stichting met zetel in Nijmegen, die kleinschalige
ontwikkelingsprojecten uitvoert in het zuiden van India.
Drs. Ard Velthoven (1975), penningmeester – Ard is private banker bij Van
Lanschot Bankiers Nijmegen en per 1 maart 2008 toegetreden tot het bestuur van de
stichting. Ard is lid van de Mercator Sociëteit Nijmegen.
Dr. Marc Kaekebeke, (1948), lid– Marc vervulde gedurende meer dan twintig jaar
verschillende functies op het terrein van personeel en organisatie en het algemeen
management. Sinds 1999 heeft Marc een eigen bureau Raido Consult. Daarnaast
vervult Marc nog een aantal bestuurlijke en maatschappelijke functies.
Mr. Mari-José Broeckx (1945), lid - Mari-José werkte ondermeer als directeur P &
O aan de Radboud Universiteit Nijmegen en de Vrije Universiteit Amsterdam. MariJosé is thans werkzaam als Personal Coach.
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Drs. Arnold van der Heijden (1943), lid - Arnold was onder meer werkzaam als
secretaris van het College van Bestuur van de Hogeschool Nijmegen en senior
stafmedewerker personeelszaken bij de Hogeschool van Arnhem-Nijmegen.
Daarnaast was Arnold van 1974 tot 1980 jaren raadslid in de gemeente Heumen
voor het toenmalige Progressief Akkoord (PAK) en in de nieuwe gemeente Heumen
(na de samenvoeging met Overasselt in 1980) en van 1986 tot 1998 voor de PvdA.
Wim Zegers (1948), lid – Wim is in het dagelijkse leven lid van de directie van het
Lindenholt College te Nijmegen. In zijn vrije tijd is Wim manager van turnvereniging
GTV De Hazenkamp te Nijmegen. Per 1 maart 2008 trad Wim af als bestuurslid,
omdat hij zijn bestuurslidmaatschap qua tijdsinvestering niet meer kon combineren
met zijn taken als directielid van het Lindenholt College.
Dpl.kfm. Elisabeth Zedlitz-Fuchs (1946), lid - Elisabeth is econoom van beroep,
maar als zodanig niet werkzaam. Binnen Stichting Kinderhulp Bodhgaya houdt
Elisabeth zich vooral bezig met het organiseren van evenementen.
Mr. Misha Breur (1968), lid – Misha is advocaat bij het advocatenkantoor Krans &
en van Hilten in Den Haag. Daarnaast is Misha raadsheer plaatsvervanger bij het
gerechtshof Den Bosch. Misha is per 15 augustus 2008 toegetreden tot het bestuur.

Rooster van aftreden
Het bestuur kent een rooster van aftreden. Jaarlijks treden drie bestuursleden af. Zij
zijn statutair direct herbenoembaar, telkens voor een periode van drie jaar.
In geval een bestuurslid tussentijds aftreedt, treedt de opvolger af op het tijdstip van
aftreden van zijn/haar voorganger. Het rooster van aftreden is momenteel als volgt:

Jaar van aftreden

Bestuursleden

mei 2008

- Ard Velthoven, herbenoemd
- Marc Kaekebeke, herbenoemd
- Vacature bestuurslid
- Mari-José Broeckx
- Arnold van der Heyden
- Ine le Blanc
- Ed Peters
- Misha Breur
- Elisabeth Zedlitz
- Ard Velthoven
- Marc Kaekebeke
- Vacature bestuurslid

mei 2009

mei 2010

mei 2011
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Adviseur
Als adviseur voor het bestuur treedt op: Prof. Dr. Rajeshwar Mishra, Directeur Centre
for the Development of Human Initiatives, Jalpaiguri, India. Via de bestuurstukken,
briefwisselingen tussen de stichting en Nav Bharat Jagriti Kendra en in persoon
wordt prof. Mishra op de hoogte gehouden van de activiteiten in India en de inhoud
van de bestuursbesluiten in Nederland.
Naast de adviezen en evaluaties van prof. Mishra ontvangt het bestuur ook nuttige
aanbevelingen van stagiaires/vrijwilligers die op het project in India werkzaam zijn
geweest en van bezoekers aan het “Lord Buddha Home for Children”.

Vergaderingen
In 2008 kwam het bestuur vijf maal in vergadering bijeen:

Datum

Belangrijkste bespreekpunten

15 januari

- functieprofielen nieuwe bestuursleden
- verzekering tegen bestuursaansprakelijkheid
- voortgang project/projectvoorstellen en evaluatie
- jaarrekening 2006
- voortgang project/projectvoorstellen en evaluatie
- viering 1e lustrum
- PR en fondsenwerving
- rooster van aftreden/(her)benoeming bestuursleden
- inhoudelijk jaarverslag 2006
- voortgang project/projectvoorstellen en evaluatie
- PR en fondsenwerving
- bijgesteld budgetplan projectfase I
- voortgang project/projectvoorstellen en evaluatie
- PR en fondsenwerving
- instelling werkgroep(en)
- evaluatie en vaststelling meerjarenplan
- meerjarenbegroting 2008-2011
- voortgang project/projectvoorstellen en evaluatie
- communicatieplan
- PR en fondsenwerving
- discussie over invoering kindsponsoring

10 maart

16 mei

19 augustus

5 november
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Comité van aanbeveling
Stichting Kinderhulp Bodhgaya kent een Comité van Aanbeveling. De leden van het
Comité van Aanbeveling helpen de stichting te promoten en daar waar mogelijk het
“Lord Buddha Home for Children” te noemen in contacten met de media en via mond
op mond reclame sponsors te werven en mensen te gewegen tot deelname aan
activiteiten van de stichting. Ook stellen de leden van het Comité van Aanbeveling
hun deskundigheid waar nodig ter beschikking van Stichting Kinderhulp Bodhgaya.
Het Comité van Aanbeveling is als volgt samengesteld:

Naam

Titel

Mw. Drs. Cathy van Beek

Lid Raad van Bestuur Nederlandse Zorgautoriteit,
Nijmegen
Gynaecoloog consultant, Nijmegen
Emeritus bisschop, bisdom Breda
Hoogleraar en hoofd instituut neurochirurgie,
Academisch Medisch Centrum Sint Radboud,
Nijmegen
Textielkunstenares, Amsterdam
Lid Raad van Bestuur TNT-Post groep, Naarden
Oud-lid Tweede kamer der Staten Generaal,
Nijmegen
Oud-directeur Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis,
Nijmegen en oprichter Instituut voor Sponsoring en
Fondsenwerving (ISF), Nijmegen
Oud-lid Eerste en Tweede kamer der Staten
Generaal en voormalig lid hoofdbestuur Stichting
Wereldkinderen, Sneek

Dr. Juliën Dony
Mgr. Huub Ernst
Prof.Dr. André Grotenhuis

Mw. Rita Kok-Roukema
Ing. Harry Koorstra
Dr. Ad Lansink
Drs. Maerten Verstegen

Dr. Kees Zijlstra

Vrijwilligers
Vrijwilligerswerk in Nederland
Naast vele vrijwilligers die zich op allerlei manieren inzetten krijgt Stichting
Kinderhulp Bodhgaya hulp van een aantal professionele vrijwilligers op een drietal
concrete onderdelen:
•

Een vrijwilligster uit Hoogmade houdt zich bezig met het leggen van contacten
en fondsenwerving in haar regio. Daarnaast werd de brochure van de stichting
in het Engels vertaald.
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•
•

Een vrijwilligster uit Amersfoort houdt zich bezig met het ontwerpen en
uitwerken van geheel nieuwe databases voor de diverse administratieve
processen binnen de stichting.
Een vrijwilligster uit Utrecht heeft een communicatieplan opgesteld.

Een ander fenomeen van de inzet van vrijwilligers wordt gevormd door de werkgroep
Amsterdam, bestaande uit vier leden onder voorzitterschap van bestuurslid MariJosé Broeckx. Doel van de werkgroep is door middel van het organiseren van
activiteiten en evenementen ook landelijk meer bekendheid te geven aan het werk
van Stichting Kinderhulp Bodhgaya en zo extra inkomsten te genereren voor de
stichting. Als eerste activiteit heeft de werkgroep in 2008 een benefietconcert
georganiseerd in Kortenhoef.
Een van de donateurs van de stichting heeft aangeboden om ook vanuit
’s Hertogenbosch en omgeving een soortgelijke werkgroep in het leven te roepen.
Een oproep aan de lezers van de nieuwsbrief van de stichting, om zich aan te
melden voor de werkgroep heeft echter nog geen resultaat opgeleverd.
Vrijwilligerswerk in India
Stichting Kinderhulp Bodhgaya ontvangt regelmatig verzoeken van personen die
tijdelijk als vrijwilliger op het project willen werken. Aanvragen worden voor
bemiddeling door verwezen naar Nav Bharat Jagriti Kendra. Op basis van een
Curriculum Vitae en motivatie van de vrijwilligster, geeft men informatie over de
mogelijkheden van vrijwilligerswerk op het project en de tijdsduur. In 2007 hebben
twee vrijwilligers onder verantwoordelijkheid van Nav Bharat Jagriti Kendra op het
project gewerkt. Bij terugkomst in Nederland delen de vrijwilligsters hun ervaring met
Nav Bharat Jagriti Kendra en het “Lord Buddha Home for Children” met het bestuur
van de stichting. In 2008 zijn geen vrijwilligers op het project werkzaam geweest,
Samenwerkingsrelaties
Het bestuur van Stichting Kinderhulp Bodhgaya onderhoudt in Nederland diverse
contacten met zowel grote als kleinere organisaties op het gebied van
ontwikkelingssamenwerking. Regelmatig wordt deel genomen aan workshops,
vakdagen, symposia en congressen over ontwikkelingsvraagstukken en/of
aanverwante onderwerpen. Getracht wordt deze netwerken in de komende jaren te
intensiveren en/of uit te breiden.
In 2008 is een samenwerkingsovereenkomst gesloten met 1-We, een wereldidee.
Deze medianetwerkorganisatie brengt tv-kijkers, websitebezoekers, bedrijven,
instellingen, overheden en gepassioneerde individuen samen met vernieuwende
ontwikkelingsprojecten. 1-We gaat Stichting Kinderhulp Bodhgaya met een
spraakmakende fondsenwervingscampagne helpen gelden te genereren voor de
bouw, inrichting en exploitatie van de leer/werkplaats.
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Evaluatie

Stichting Kinderhulp Bodhgaya is een relatief kleine en lerende organisatie en is
geheel afhankelijk van vrijwilligers. Dit maakt de stichting enerzijds slagvaardig maar
anderzijds ook kwetsbaar. Daardoor is het ook niet altijd eenvoudig het bestuur op
sterkte te houden. Bestaande vacatures konden gelukkig steeds weer worden
ingevuld, zij het dat de vacature/functie van voorzitter sinds maart 2007 nog steeds
vacant is. Het bestuur heeft zich de afgelopen vijf jaren met hart en ziel ingezet voor
het project en kan met tevredenheid terug kijken op de bereikte resultaten. De
activiteiten van het bestuur zijn gericht op het realiseren van de geformuleerde
doelstellingen. Door de korte lijnen binnen de organisatie en regelmatige
besprekingen is het beheer van de stichting vooralsnog overzichtelijk.
Het bestuur ontvangt voorstellen met bijbehorende begrotingen uit India, bespreken
die en laten de voorstellen al dan niet na bijstelling, uitvoeren. Het bestuur volgt zo
nauwlettend mogelijk wat er in India gebeurt, bekijkt wat goed gaat en wat er
verbeterd zou kunnen worden. Deze evaluatie is voor het bestuur van belang omdat
hiermee de kwaliteit van het project ter plaatse bewaakt wordt en zonodig kan
worden verbeterd. Gedurende het jaar door is er vanuit Nederland intensief contact
met de projectcoördinator en/of de directie van Nav Bharat Jagriti Kendra. Deze
informatie wordt uitgewisseld per e-mail en/of per telefoon. Zo blijft het beleid in
Nederland en in India goed op elkaar afgestemd. Ook het beleid in Nederland wordt
bij voortduring getoetst bij de bespreking van behaalde resultaten en indien nodig,
bijgesteld.
Als stichting zonder betaald personeel en financieel geheel afhankelijk van
beschikbare fondsen is het bestuur genoodzaakt voortdurend de vinger aan de pols
te houden. Dit betekent dat enerzijds grenzen aan de omvang van de
werkzaamheden op het gebied van voorlichting, fondsenwerving en contacten met
derden dienen te worden gesteld en dat anderzijds de fondsenwerving als enige bron
van inkomsten voldoende resultaat dient op te leveren om keuzes te kunnen maken.
Daarom is gekozen voor een gefaseerde groei dat in het meerjarenprojectplan en de
meerjarenbegroting tot uitdrukking komt. Om bij onze partner in India schade en
teleurstelling te voorkomen in geval het Stichting Kinderhulp Bodhgaya niet zou
lukken voldoende fondsen te werven, wordt een continuïteitsreserve van minimaal 1
maal de jaarlijkse exploitatiekosten aangehouden.
Anno 2008 is India met 277 miljoen inwoners die leven onder de absolute
armoedegrens nog steeds het armste land ter wereld. De mensonterende
omstandigheden waarin de kastelozen zich vandaag de dag bevinden is zowel een
afspiegeling van de diepgaande ongelijkheid die de Indiase maatschappij
karakteriseert als van de afspiegeling van de sociale crisis in de deelstaat Bihar in
het bijzonder.
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De manier waarop Stichting kinderhulp Bodhgaya aan kastelozen in de regio
Bodhgaya hulp geeft, spreekt veel mensen aan. Stichting Kinderhulp Bodhgaya is
transparant in wat ze doet of niet doet en wat wel en niet goed loopt. Het werk wekt
daardoor vertrouwen bij anderen. De financiering van het project blijft voor Stichting
Kinderhulp Bodhgaya de grootste uitdaging naast het zelfvoorzienend maken van het
“Lord Buddha Home for Children” op termijn. Dat laatste zal nog best lastig zijn.
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MARKETING EN COMMUNICATIE
Algemeen
Stichting Kinderhulp Bodhgaya hecht veel waarde aan relevante en heldere
informatieoverdracht. Uitgangspunt daarbij is om met zo gering mogelijke financiële
middelen het “Lord Buddha Home for Children” in Nederland en daarbuiten op de
kaart te zetten.

Doelgroepen
De stichting richt haar externe communicatie op de volgende doelgroepen:
Particuliere donoren
Stichting Kinderhulp Bodhgaya bevestigt ontvangen donaties via een bedankbrief en
de donoren worden op de verzendlijst geplaatst voor het ontvangen van de
nieuwsbrief van de stichting, tenzij de donor aangeeft dat niet te willen of de donatie
anoniem is gegeven.
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Bedrijven, fondsen en organisaties
Deze communicatie heeft vooral betrekking op fondsenwerving en verantwoording.
Ook deze gevers ontvangen een bedankbrief voor hun gift. Het contact met deze
doelgroepen verloopt voornamelijk schriftelijk, een enkele maal via een persoonlijke
presentatie door twee bestuursleden. Rapportages worden verstrekt op de door de
gever gewenste wijze. De gevers ontvangen daarnaast de nieuwsbrief van de
stichting, het jaarverslag en de jaarrekening.
Nav Bharat Jagriti Kendra
Met onze partner in India, Nav Bharat Jagriti Kendra, wordt veel gecommuniceerd.
Leidraad daarbij is de samenwerkingsovereenkomst tussen beide partijen. Aan de
hand van de (Engelstalige versie van) het projectplan wordt gecommuniceerd over
inhoud, voortgang en evaluatie van het project. Deze informatie wordt uitgewisseld
per email, post, telefoon of tijdens bezoeken van bestuursleden aan het project. Elk
kwartaal wordt ook fotomateriaal, een inhoudelijk verslag over de voortgang binnen
en een financiële verantwoording ontvangen over het project. Van bestuursbezoeken
aan India worden verslagen gemaakt ten behoeve van beide besturen. Partijen
wisselen voorts jaarverslagen, jaarstukken en nieuwsbrieven uit.
Adviseur in India
De adviseur in India, Prof. Dr. Rajeshwar Mishra, ontvangt kopie van alle stukken die
worden uitgewisseld tussen Nav Bharat Jagriti Kendra en Stichting Kinderhulp
Bodhgaya. Daar waar nodig voorziet hij de stukken van nuttig commentaar. Tijdens
bezoeken aan Nederland van de adviseur wordt steeds plaats ingeruimd voor een
persoonlijke ontmoeting met bestuursleden van Stichting Kinderhulp Bodhgaya. De
adviseur neemt ook deel aan het overleg van bestuursleden van de stichting met Nav
Bharat Jagriti Kendra in India.
Belastingdienst
De belastingdienst ontvangt het jaarverslag en de jaarrekening van de stichting.
Verder is mondeling en schriftelijk gecommuniceerd over de inhoud van een
verklaring in het kader van giftenaftrek, af te geven aan personen welke een
schenking in natura aan onze stichting (willen) doen.
Externe accountant
De penningmeester heeft regelmatig mondeling overleg met de externe accountant.
Aan de externe accountant wordt de boekhouding, de bankafschriften, goedgekeurde
verslagen van bestuursvergaderingen en andere relevante stukken ter beschikking
gesteld.
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Notariskantoor Otten & Gerrits te Gemert
Met notaris Gerrits vindt jaarlijks overleg plaats over het laten passeren van akten
van periodieke schenking. Aan de notaris worden de ingevulde volmachten voor
periodieke schenking en gelegaliseerde volmachten van schenkers en andere
relevante stukken toegezonden.
Media
In 2008 is het “Lord Buddha Home for Children “ enkele malen via artikelen in
kranten en tijdschriften onder de aandacht van derden/buitenstanders gebracht. Op
YouTube is een door Puur Pluis Producties geheel belangeloos gemaakte
commercial te bekijken over het werk van Stichting Kinderhulp Bodhgaya. Deze
commercial is ook te zien op Mambapoint TV.
Stichting Kinderhulp Bodhgaya wordt op verschillende websites van derden
genoemd waaronder Stichting Geef Gratis, Alle goede doelen, One World,
Indiawijzer,
Landelijke
India
Werkgroep,
Nationalegoededoelentest,
Independer/CIGN, CBF, Goede Doel SMS, You Be Do en voorts op een aantal
startpagina’s en portals.
Overige contacten
De stichting ontvangt jaarlijks via e-mail, schriftelijk of per telefoon tientallen
verzoeken om informatie. De gevraagde informatie heeft onder meer betrekking op
algemene werkzaamheden van de stichting, scriptieverzoeken, het invullen van
enquêtes, vrijwilligerswerk, eenmalige en/of periodieke schenkingen, alsmede
schenkingen in natura.
Beantwoording van de verzoeken vindt in de regel nog dezelfde dag plaats en waar
nodig wordt actie ondernomen.

Communicatiemiddelen
De stichting maakt gebruik van diverse communicatiemiddelen om haar achterban bij
het werk te betrekken. In 2008 zijn daarvoor de volgende middelen ingezet.
Huisstijl
Stichting Kinderhulp Bodhgaya voert een eigen, geheel gesponsorde huisstijl. Het
logo van spelende kinderen die met elkaar verbonden zijn brengt onze missie in
beeld: kinderen verbinden in de strijd tegen armoede en onrechtvaardigheid. In de
huisstijl is gekozen voor een opvallende kleurcombinatie van rood en geel.
Signaalkleuren die passen bij de boodschap van Stichting Kinderhulp Bodhgaya.
Signaalkleuren die een heftig appèl op mensen doen om geen genoegen te nemen
met de grote verschillen tussen rijk en arm en aanmoedigen om die breuklijn te
overbruggen.
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Stichting Kinderhulp Bodhgaya toont zo een eigen gezicht naar buiten met eigen
prioriteiten. Tegelijkertijd stralen de heldere kleuren ook een positieve boodschap uit:
Omstandigheden kunnen veranderen! Daar gelooft Stichting Kinderhulp Bodhgaya
in!
Website
Om geïnteresseerden over het project te informeren is een uitgebreide, geheel
gesponsorde website ontwikkeld: www.kinderhulpbodhgaya.helpt.nl. De website
geeft informatie over het ontstaan van het “Lord Buddha Home for Children”, een
overzicht van de activiteiten met foto’s van de gebouwen en van de kinderen,
jaarverslagen, jaarrekeningen en nieuwsbrieven, sponsoracties en evenementen en
nieuwsberichten. Het fotomateriaal wordt met enige regelmaat bijgewerkt. Via dit
materiaal krijgt de bezoeker van de website een duidelijk beeld over de inhoud en
vorderingen van het project en de dagelijkse zorg voor en de bezigheden van de
kinderen. Diverse documenten, zoals de statuten, de jaarrekening, het jaarverslag en
de nieuwsbrieven zijn vanaf de website kosteloos te downloaden.
Via het emailadres dat genoemd staat op de website komen verzoeken om informatie
over het werk van onze stichting binnen. Doneren vanaf de website is mogelijk via
credit card, telebankieren of door het afgeven van een machtiging. Deze online
donatiemodule is gerealiseerd via Stichting GeefGratis. Deze stichting is volledig
onafhankelijk en biedt gratis internetdiensten ten behoeve van goede doelen in
Nederland.
In 2008 is begonnen met verbetering van inhoud en structuur van de website.
In 2009 zal een geheel vernieuwde website in gebruik genomen worden. De website
zal dan ook in het Engels geraadpleegd kunnen worden en er zal weer een teller (die
in 2006 verwijderd werd) worden opgenomen om het aantal unieke bezoekers van de
website te kunnen registreren.
Brochure
In 2006 is een geheel vernieuwde, gesponsorde brochure geïntroduceerd, waardoor
het werk van de stichting nog nadrukkelijker op de kaart gezet is. Deze brochure
heeft ook in 2008 haar nut bewezen. In 2008 is ook een Engelstalige versie van de
brochure verschenen. De Engelse versie wordt in Bodhgaya vanuit verschillende
tempels, hotels en andere gastenverblijven verspreid onder toeristen en pelgrims
aldaar.
Nieuwsbrief en nieuwsflits
Twee maal per jaar wordt een geheel gesponsorde nieuwsbrief “Bodhgaya Nieuws”
verzonden aan donateurs, sponsors en andere belangstellenden. De verzendkosten
van de nieuwsbrief worden eveneens gesponsord. De nieuwsbrief kan ook worden
(na)gelezen of gedownload worden op de website.
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Hiervoor is gekozen opdat ieder geïnteresseerde op deze manier op de hoogte kan
blijven van de laatste ontwikkelingen en alle andere belangrijke informatie over het
“Lord Buddha Home for Children” en de werkzaamheden van Stichting Kinderhulp
Bodhgaya.. Getracht wordt in 2009 de nieuwsbrieven ook in de Engelse taal op de
website te plaatsen.
Wanneer er tussentijds belangrijke informatie beschikbaar is wordt dit aan alle
donateurs, sponsors en belangstellenden kenbaar gemaakt via een zogenoemde
“Bodhgaya Nieuwsflits”. In 2008 is de nieuwsflits driemaal verschenen.
Jaarstukken
Jaarverslagen en jaarrekening worden toegezonden aan de leden van het Comité
van Aanbeveling, bedrijven, fondsen en organisaties die Stichting Kinderhulp
Bodhgaya steunen, de belastingdienst en de externe accountant. De jaarverslagen
van Stichting Kinderhulp Bodhgaya worden gepubliceerd op de website. Een
verkorte versie van het jaarverslag en de jaarrekening wordt opgenomen in de
nieuwsbrief “Bodhgaya Nieuws”. Tegen kostenvergoeding kan iedere
belangstellende een gedrukt exemplaar of een uitgave op Cd-rom bestellen.
Banners
Stichting Kinderhulp Bodhgaya beschikt over banners die ter beschikking gesteld
worden aan derden voor plaatsing op doelgerichte websites. De banners zijn ook te
gebruiken als stoppertjes in kranten en tijdschriften.
Webverkoop
Stichting Kinderhulp Bodhgaya verkoopt op dit moment via haar website een
gesponsorde zeefdruk, getiteld “mededogen” van de hand van de Griekse
kunstenaar Angelos Tassoupoulos. De opbrengsten uit deze verkoop komen geheel
ten goede aan de stichting. Het ligt in het voornemen de ontwikkeling van
merchandise verder uit te breiden en te gaan verkopen via opening van een eigen
webwinkeltje.
Vriendenreis van donateurs naar “Lord Buddha Home for Children”
Stichting Kinderhulp Bodhgaya is enkele malen door donateurs benaderd met de
vraag een vriendenreis te organiseren naar het project. Deze donateurs willen graag
met eigen ogen zien waar ze anders over horen en lezen en wat er met hun donaties
is gebeurd. De stichting wil graag aan deze wensen tegemoetkomen en in
samenwerking met reisbureau Pangea Travel uit Arnhem is zo’n reis uitgewerkt. In
het najaar van 2009 zal voor het eerst een dergelijke reis aangeboden worden.
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Presentaties
Regelmatig gaan bestuursleden van Stichting Kinderhulp Bodhgaya op uitnodiging
van organisaties en/of particulieren het land in met het verhaal over rechten van
kinderen in het algemeen en het “Lord Buddha Home for Children” in het bijzonder.
Om hun verhaal kracht bij te zetten beschikken zij over fotoreportages en verzorgen
een power point presentatie over het kinderhuiscomplex. Stichting Kinderhulp
Bodhgaya probeert India ook dichterbij te brengen voor de kinderen in Nederland,
zodat ze een ander beeld krijgen van hulp aan kinderen in de Derde Wereld en
kennis maken met de gewone alledaagse manier van leven op het Indiase platteland.
Op verzoek worden op basis- en kleuterscholen interactieve lessen verzorgd over het
leven van kansarme kinderen in India, ondersteund met foto’s op posterformaat,
dia’s, en gebruiksvoorwerpen, kleding en sieraden uit India.
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FONDSENWERVING
Algemeen
Voor Stichting Kinderhulp Bodhgaya is fondsenwerving essentieel. Het werk is
immers alleen mogelijk dankzij de vrijwillige bijdragen van particulieren, fondsen,
organisaties en bedrijven.
Om tot een meer strategische en structurele fondsenwerving te komen heeft drs.
Maerten Verstegen, oprichter van het Instituut voor Sponsoring en Fondsenwerving
te Nijmegen én lid van het Comité van Aanbeveling van Stichting Kinderhulp
Bodhgaya eind 2006 een “Plan van Aanpak Fondsenwerving” voor onze stichting
opgesteld.
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Dit plan is in 2008 verder uitgewerkt en zal in 2009 door het bestuur worden
besproken en vastgesteld.
De resultaten eigen fondsenwerving van Stichting Kinderhulp Bodhgaya zijn onder te
verdelen in verschillende categorieën:

Particuliere donaties
Vaste donaties
Het bestand van vaste donateurs, die jaarlijks, per kwartaal of per maand een vast
bedrag overmaken naar Stichting Kinderhulp Bodhgaya is in 2008 ten opzichte van
voorgaande jaren nagenoeg gelijk gebleven. Het bestand van bijna 100 vaste en
betrokken donateurs via incassomachtiging bestaat voornamelijk uit familie, vrienden
en collega’s van bestuursleden en vrijwilligers van de stichting. Daarnaast zijn er 15
vaste donateurs die maandelijks, per kwartaal of per jaar zelf doneren. Het bestand
van vaste donateurs geeft de stichting een bescheiden structurele financiële basis
om verschillende activiteiten binnen het “Lord Buddha Home for Children’ te kunnen
uitvoeren. In 2007 is, onder het motto ”donateurs werven nieuwe donateurs”, een
poging gedaan nieuwe vaste particuliere donaties aan te trekken. Deze actie is
helaas niet erg succesvol gebleken. In 2009 zal, op basis van het uitgewerkte plan
fondsenwerving gezocht worden naar andere wegen om het bestand van particuliere
donateurs verder uit te breiden.
Notariële aktes en periodieke schenkingen
Notariskantoor Otten & Gerrits te Gemert maakt het mogelijk om kosteloos notariële
aktes van periodieke schenkingen ten behoeve van Stichting Kinderhulp Bodhgaya
te laten passeren. Van deze mogelijkheid is in het verslagjaar 2008 2 keer gebruik
gemaakt. In totaal maken nu 8 donateurs gebruik van deze vorm van schenking.
Uitgebreide informatie over de mogelijkheid van periodieke notariële schenking is te
vinden op de website van de stichting en kan voorts worden opgevraagd bij het
secretariaat van de stichting en/of de penningmeester. De inkomsten uit periodieke
schenkingen zijn meegeteld bij de inkomsten uit vaste donaties.
In totaal bedroegen de inkomsten uit vaste donaties, inclusief de periodieke
schenkingen € 7.482,50. Dat is 18 % van het totaal aan inkomsten eigen
fondsenwerving.
Eenmalige donaties
De stichting ontvangt met enige regelmaat donaties uit acties van particulieren
waarvan ons de opbrengst spontaan wordt aangeboden, bijvoorbeeld ter
gelegenheid van een verjaardag, promotie, afscheid of een huwelijksfeest.
Desgevraagd verleent de stichting hierbij hulp door het beschikbaar stellen van
informatie en promotiemateriaal.
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Een andere bron van eenmalige donaties vormt de donatiemodule op de eigen
website en/of op de website van andere organisaties zoals van Stichting GeefGratis
en de Nationalegoededoelentest. In totaal bedroegen de eenmalige donaties van
particulieren in 2008 € 29.632. Dat is 70 % van het totaal aan inkomsten eigen
fondsenwerving.
Fondsen, bedrijven en organisaties
Stichting Kinderhulp Bodhgaya heeft in 2008 diverse fondsen, bedrijven en
organisaties aangeschreven met het verzoek een specifiek onderdeel van het werk
van de stichting met een gift te willen steunen. De opbrengst uit deze acties bedroeg
in het verslagjaar € 12.765. Dat is 30 % van het totaal aan inkomsten uit eigen
fondsenwerving. In het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen wordt
aan bedrijven en instellingen de mogelijkheid geboden bij te dragen aan concrete,
specifieke onderdelen van het project. Deze sponsorproposities zijn nu alleen in
gedrukte vorm verkrijgbaar. In 2009 zullen deze sponsorproposities ook via de te
vernieuwen website kenbaar worden gemaakt.
Evenementen
Stichting Kinderhulp Bodhgaya heeft in 2008 twee acties geëntameerd: een
boerengolftoernooi en een benefietconcert met Amerikaanse veiling en een loterij.
De opbrengst uit deze vorm van fondsenwerving bedroeg in 2008 € 4.210,90. Dat is
9,90% van het totaal aan inkomsten uit eigen fondsenwerving. De komende jaren zal
getracht worden het aantal evenementen ten gunste van Stichting Kinderhulp
Bodhgaya te intensiveren.
In 2008 bestond de stichting vijf jaar. Dit heugelijke feit zal in 2009 met een
spraakmakende actie onder de aandacht van het publiek worden gebracht.
In het verslagjaar 2008 zijn geen evenementen door derdebuitenstaanders ten
gunste van de stichting georganiseerd.
Analyse
De resultaten uit eigen fondsenwerving 2008 bedragen in totaal € 42.398,05.
Dat is 84% meer dan ten opzichte van 2007. Het bestuur van Stichting Kinderhulp
Bodhgaya vindt dit voor een jong groeiende stichting een goed resultaat.
De kosten van eigen fondsenwerving waren in 2008 nihil. De stichting maakt geen
gebruik van betaalde reclames of betaalde intermediairs. De kosten verbonden aan
de door de stichting geëntameerde activiteiten werden gesponsord door bedrijven
en/of particulieren. Ook de communicatiemiddelen die zijn ingezet bij de
fondsenwerving, zoals brochure, website en nieuwsbrief zijn geheel gesponsord.
Reiskosten voor het geven van presentaties e.d. worden door bestuursleden en
vrijwilligers uit eigen portemonnee betaald.
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OP WEG NAAR 2009
Algemeen
Hoewel India een snelle (economische) groei doormaakt, blijft hulp op het gebied
waarop Stichting Kinderhulp Bodhgaya zich beweegt, nog lange tijd noodzakelijk,
aangezien de praktijk laat zien dat de tegenstellingen tussen rijk en arm nog steeds
gigantisch zijn, vooral in economisch sterk achtergebleven gebieden, zoals Bihar.
Stichting Kinderhulp Bodhgaya komt op voor rechten van kinderen en is er daarom
van overtuigd dat zij voor het genereren van de benodigde gelden voor het
verwezenlijken van de doelstellingen 2009 weer een appel op donateurs en sponsors
kan doen.
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Projectdoelstellingen 2009 in India
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

inrichting van de 4e en 5e wooneenheid
aanstelling van één en training van twee moeders
plaatsing van 20 kinderen
aanschaf van wasmachines voor iedere wooneenheid
bouw van de Community Hall
voltooiing van de aanleg en ingebruikname van de sport en spelvoorzieningen
organiseren van sportwedstrijden tussen de kinderen van het “Lord Buddha
Home for Children” en kasteloze kinderen uit de lokale omgeving
verdere aanleg van groenvoorzieningen
aanleg van milieuvriendelijke moestuintjes door en voor de kinderen
herijking plannen en begroting zonnepanelen en eventueel plaatsing
opstellen en invoeren van een calamiteitenplan
trainingen voor personeel
opstelling meerjarenbegrotingen door Nav Bharat Jagriti Kendra
ontwikkelen en opstellen plan fondsenwerving door Nav Bharat Jagriti Kendra.

Projectdoelstellingen 2009 in Nederland
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

concrete aanpak fondsenwerving om de gestelde targets te kunnen realiseren
gericht benaderen van bedrijven met sponsorproposities in het kader van
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
vernieuwing van de website, inclusief Engelstalige versie
verdere uitwerking marketing en PR
viering van het eerste lustrum van de stichting
voorbereiding van de uitwerking van én het onderzoeken van de financiële
haalbaarheid van de tweede fase van het project
vriendenreis voor donateurs naar het “Lord Buddha Home for Children”
onderzoek naar de mogelijkheid van aanvragen EU-subsidies
werken aan draagvlakverbreding in Nederland voor een betere wereld in India
aantrekken voorzitter bestuur, bij voorkeur uit de regio en het bedrijfsleven.
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RISICOMANAGEMENT
Financiële risico’s
Stichting Kinderhulp Bodhgaya voert een geïntegreerde financiële administratie,
waardoor de mogelijkheid bestaat tussentijdse overzichten van de diverse
geldstromen te kunnen presenteren. De stichting maakt gebruik van het
automatische incassosysteem van de Rabobank, waarmee het betaalgemak wordt
vergroot. Het incassosysteem functioneert goed. De mogelijkheid tot online doneren
bestaat via de donatiemodule van Stichting Geef Gratis (www.allegoededoelen.nl).
Voor Stichting Kinderhulp Bodhgaya is fondsenwerving een essentiële taak. De
stichting is volledig afhankelijk van inkomsten uit donaties van particulieren,
bedrijven, fondsen en organisaties. De kans bestaat dat de geefbereidheid in
Nederland als gevolg van de economische crisis in 2009 en volgende jaren, zal
afnemen.
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Mede daarom is een concreet plan voor fondsenwerving uitgewerkt met daarin een
breed scala aan inkomensgenererende activiteiten, om zo de afhankelijkheid van
bepaalde doelgroepen te verminderen en financiële risico’s meer te spreiden.
Stichting Kinderhulp Bodhgaya loopt een risico op het gebied van inkomsten uit vaste
donateurs. De kring van vaste donateurs is te klein en bestaat voor een groot deel
uit familieleden, vrienden en kennissen van bestuursleden. Niet denkbeeldig is dat
wanneer bestuursleden aftreden de “bijbehorende” donateurs hun donaties
intrekken. Met de inkomsten uit vaste donateurs worden kosten uit de exploitatie
gedekt, kosten die maar moeilijk subsidiabel blijken te zijn bij fondsen en
organisaties. Daarom zijn deze inkomsten zo belangrijk voor de stichting. In 2009 zal
dan ook actief beleid uitgezet dienen te worden om het bestand van vaste donateurs
uit te breiden.
Stichting Kinderhulp Bodhgaya voert een beleid waarbij de inkomsten uit
fondsenwerving voor 100% aan het project worden besteed. Bij de uitvoering van
taken streeft Stichting Kinderhulp Bodhgaya daarom naar een zo groot mogelijke
beperking van overhead/organisatiekosten, die worden betaald uit de opbrengsten
van de rentebaten. In 2008 bedroeg deze post € 1.790,07. Dat is 4,03% van de
(rente)baten. Deze minimalisering van overheadkosten kan worden bereikt doordat
alle bestuursleden en vrijwilligers zonder vergoedingen hebben gewerkt en veel
kosten uit eigen portemonnee betalen. Het kantoor van de stichting is aan huis van
de oprichtster gevestigd, die ook hiervoor geen kosten in rekening brengt. Daarnaast
werkt ieder bestuurslid afzonderlijk vanuit huis. Stichting Kinderhulp Bodhgaya neemt
daarmee in Goede Doelen land een toppositie in qua gunstige kosten/baten
verhouding.
Stichting Kinderhulp Bodhgaya houdt in haar liquiditeitsbeheer rekening met de
mogelijkheid dat fondsen bestemd voor het “Lord Buddha Home for Children” op
korte termijn beschikbaar dienen te zijn. Niet direct benodigde gelden worden op een
rentedragende rekening of op depositorekeningen gezet. De stichting investeert niet
in beleggingen en andere opties die het vermogen van de stichting zouden kunnen
vergroten. De daaraan verbonden risico’s zijn te groot voor de stichting. Als gevolg
van de economische crisis is de stichting dan ook niet geconfronteerd met een
waardedaling van een beleggingsportefeuille.
Investeringen in het project worden alleen gedaan op basis van beschikbare liquide
middelen. Gezien het beschikbare vermogen, de fondsenwerving van het afgelopen
jaar en de toegezegde betrokkenheid van de donateurs denkt Stichting Kinderhulp
Bodhgaya haar afspraken met Nav Bharat Jagriti Kendra in de komende jaren waar
te kunnen blijven maken
Met betrekking tot het overmaken van projectgelden naar India is geprofiteerd van de
gunstige koers van de euro ten opzichte van de rupee. Daardoor is enerzijds aan de
uitgavenkant voor het project bespaard. Anderzijds wordt de stichting geconfronteerd
met tegenslagen in de vorm van hogere uitgaven aan bouw- en exploitatiekosten.
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Door de gestegen inflatie in India van gemiddeld 13% op jaarbasis én door fors
gestegen materiaal kosten van staal en cement (10%), zijn de bouwkosten in
vergelijking met de planbegroting uit 2004 verdubbeld namelijk van een square foot
prijs van rupees 250 naar een square foot prijs van rupees 500/600. Ook de
exploitatielasten stijgen als gevolg van de economische crisis. Dit betekent dat
Stichting Kinderhulp Bodhgaya meer/extra gelden zal moeten genereren voor het
project en de plannen helaas nog meer gefaseerd ten uitvoer zal dienen te brengen.
Iedere aanbesteding van de bouw wordt vooraf vastgelegd in een bouwplan en wordt
nagelopen op materiaalgebruik en juiste en sluitende offertes.
De fraudegevoeligheid van het project is klein vanwege het intensieve contact met
Nav Bharat Jagriti Kendra via financiële kwartaaloverzichten van inkomsten en
uitgaven onderverdeeld naar diverse kostenposten en de controle van de boeken
van Nav Bharat Jagriti Kendra door een onafhankelijke, externe accountant. De
feitelijke besteding van projectgelden in India zelf kan niet uit de financiële stukken
van Stichting Kinderhulp Bodhgaya gekend worden omdat deze bestedingen worden
opgenomen in de boeken van Nav Bharat Jagriti Kendra. Deze bestedingen en
investeringen worden ook gecontroleerd door bestuursleden wanneer deze,
overigens op eigen kosten, naar Bodhgaya afreizen. Daarnaast hebben er tweemaal
onaangekondigde controles door de Indiase accountant van Wilde Ganzen aan het
project plaatsgevonden. Ook hierbij zijn geen malversaties aan het licht gekomen.
Definitieve Rekening en verantwoording over de besteding van de projectgelden in
India blijkt uit de goedgekeurde en door de externe Indiase registeraccountant
gecontroleerde jaarstukken van Nav Bharat Jagriti Kendra. Aangezien het financiële
boekjaar in India loopt van 1 april tot 1 april het jaar daaropvolgend, lopen de
gecontroleerde gegevens met betrekking tot de feitelijke investeringen in India niet
synchroon met de Nederlandse jaarrekening van Stichting Kinderhulp Bodhgaya.

Veiligheidsrisico’s
Bihar, het armste deel van India, kende in september 2008 de ergste regens sinds
vijftig jaar. Bijna 3 miljoen mensen sloegen op de vlucht voor het wassende water dat
meer dan 8000 dorpjes met huisjes en akkers wegvaagde, nadat een stuwdam was
bezweken. Meer dan 300.000 mensen zaten zonder eten, drinken of medische zorg
en honderden mensen kwamen om. Voor de kinderen en het personeel van het “Lord
Buddha Home for Children” is de situatie in het overstroomde Bihar niet onveilig
geweest. Het water heeft Bodhgaya niet bereikt en het kinderhuiscomplex gelegen
aan de Mahaneri Rivier heeft geen last gehad van het wassende water omdat het op
een hoger stuk land gelegen is.
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De overstromingen in Bihar hebben er wel toe geleid dat bij het eerstkomende
bezoek van bestuursleden aan India, met Nav Bharat Jagriti Kendra overlegd zal
worden over het opstellen en invoeren van een calamiteitenplan.
In verband met de veiligheid van de kinderen en het personeel van het “Lord Buddha
Home for Children” is er een bewakingspost bij de entree van het geheel ommuurde
terrein. De bewakingspost is dag en nacht bemand.
Er zijn maatregelen genomen op het gebied van brandveiligheid.

Organisatorische risico’s
Stichting Kinderhulp Bodhgaya wordt volledig door vrijwilligers gerund. Het
voortbestaan van de stichting is daardoor sterk afhankelijk van de kwaliteit en de
blijvende inzet van deze mensen. Gezien de omvang van de relatief kleine stichting
is er niet voor gekozen te werken met een Raad van Toezicht. In de komende jaren
zal gekeken worden of de bestuursstructuur verandering behoeft.
Voor de bestuursleden is een bestuursaansprakelijkheidsverzekering afgesloten.

Reputatie risico’s
Stichting Kinderhulp Bodhgaya vindt het van het grootste belang dat donateurs,
bedrijven, fondsen en organisaties vertrouwen hebben in de stichting en dat dit
vertrouwen op geen enkele manier wordt geschaad. Het verkrijgen van de ANBI
status was hierin een belangrijk punt. De stichting hecht veel waarde aan een zo
open en transparant mogelijke manier van informatieverstrekking over het project in
alle communicatie-uitingen.
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MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR
Algemeen
Zonder de inzet en hulp van velen zou het werk van Stichting Kinderhulp Bodhgaya
niet mogelijk zijn geweest. Het bestuur van de stichting en Nav Bharat Jagriti Kendra
willen onderstaande mensen, fondsen, bedrijven en organisaties daarom bijzonder
bedanken.
De kinderen in het “Lord Buddha Home for Children” zenden hen allemaal als dank
hun stralende glimlach. Mooier kan toch niet!
Ø Al onze trouwe donateurs
Ø Onze vrijwilligers
Pauline le Blanc, Sandra Kruijdenberg, Humphrey Nabibaks, Anna Pastor,
Marjo van Puijenbroek, Wil Runderkamp†, Wieneke Weusten en Laura
Wolters.
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Ø Onze sponsors
v 1% Club
v Ad Merkx, kunstenaar, Weurt
v Angelos Tassoupoulos, kunstenaar, Nijmegen
v Anton Jurgensfonds, Den Haag
v Artichoc, Chocolaterie, Amsterdam
v Artworld Lijstenmakerij, Malden
v ASN Foundation, Den Haag;
v Athlon Car Lease Nederland B.V., Almere
v Atos Origin Derde Wereld Fonds, Geldrop
v Axi Traxi, Malden
v Babette Degraeve, kunstenares, Nijmegen
v Band Villa, Nijmegen
v Barokensemble Damiate Musica, Haarlem
v Berk accountants en belastingadviseurs, Nijmegen
v B.I Groep, Zwolle
v Bloemen van Johannes, Beuningen
v Bloemstukken Martha Schouten, Baambrugge
v Boekhandel Hilarion, Nijmegen
v Boekhandel Roelants v/h de Oude Mol, Nijmegen
v Boerengolf, familie Verploegen, Winssen
v Bremdermeer B.V., Wijchen
v College Blaucapel, Utrecht
v Congregatie De Kleine Zusters van de Heilige Joseph, Heerlen
v COS Gelderland, Nijmegen
v Coverband Roy & the Rodjers, Nijmegen
v CSN Media, Oss
v Damesorkest “Tutto Piacere”, Etten-Leur
v Dansgroep Indikala, Arnhem
v Dansgroep Kamal Roshan, Den Haag
v De Laak, Delicatessen en Wijnen, Nijmegen
v De Winckelsteegh, Nijmegen
v Demes Beheer B.V., Dokkum
v Dex partyverhuur, Boxmeer
v Diaconie Gereformeerde Kerk Kadoelen, St. Jansklooster
v Dirkzwager,advocaten & notarissen, Nijmegen
v Discprint, Almere
v Domein voor Kunst en Cultuur, Arnhem
v Dominicus College, Nijmegen
v Drukkerij Mailstreet, Deventer
v Emex BV, Wijchen
v Emmausschool, Heesch
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Ernst & Young accountants LLP, Arnhem
Exel Nederland, Hoofddorp
Fokker Printing, Amsterdam
Fotografie Markim, Nijmegen
Gaia, netwerk vrouwelijke ondernemers
Goede Doelenfonds E&S advies en management, Leeuwarden
Goede Doelenfonds E&S advies en management, Apeldoorn
Grafisch Centrum Galgenwaard, Utrecht
Groenopleidingen Pluruyn Werkenrodegroep, Groesbeek
HANOS, Horecagroothandel, Nijmegen
Harrie Straten, zanger, Nijmegen
HHS Uitgeverij, Grave
Lisette Huijbregts, kunstenares, Amsterdam
Immo Consult B.V. Amsterdam
India Instituut, Amsterdam
Kerk van de Hervormde Gemeente, Kortenhoef
Kookschool en Catering Au Bain Marie, Rotterdam
Kool trouwauto’s en riksja’s, Nieuwegein
Kurtface Zeefdrukkerij, Nijmegen
Ladies Circle 13, Land van Cuijk
Lady Paula Bloemsierkunst, Nijmegen
Landgoed Holthurnse Hof, Berg en Dal
Lionsclub, Oostellingerwerf
Makelaardij Tchong Woe, Amsterdam
Marant Educatieve Dienst, Nijmegen
Mark-Up Multi media, Nijmegen
Martine Groen, kunstenares, Amsterdam
Mediatrack, Amsterdam
Muziekband Shakeled, Nijmegen
Muziekband Under Koffer, Nijmegen
NCDO , Amsterdam
NOVIB Oxfam the Netherlands, Den Haag
Open Academie, Bemmel
Osage, Communicatie en Ontwerp, Utrecht
Osnabrugge, Nijmegen
Otten & Gerrits, notarissen, Gemert - Bakel
Ouwehands Dierenpark, Rhenen
PABO Groenewoud/Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Nijmegen
PABO/Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Arnhem
Paul Tensen Stichting, Haarlem
Prins Clausschool, Nijmegen
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Prismaat Makelaars, Amsterdam
Rabobank, Nijmegen
Ratatouille Traiteur, Amsterdam
Rede Consultancy B.V., Ede
ROC A12, Ede
Salonorkest Duo Retro, Nijmegen
SBO scholen, Nijmegen
Sligro groothandel, Nijmegen
Snoek, beenmode, Nijmegen
Stefan van den Hout, kunstenaar, Dordrecht;
Stichting Alle Beetjes, Amsterdam
Stichting Bouw voor Bouw, Eindhoven
Stichting Burgerweeshuis, Warnsveld
Stichting de Goeie Doelen, Delft
Stichting Dorodarte, Bloemendaal
Stichting Jobena, Heemstede
Stichting Leaf, Nijmegen
Stichting Overal, Nijmegen
Stichting Praktijk Onderwijs, Nijmegen
Stichting St. Maarten Charitas, Arnhem
Stichting Trifud Trust, Son
Stadsschouwburg, Amsterdam
Stichting Wijjocha, Groesbeek
Térèse van Attekum Stichting, Doornenburg
TNT postgroep, Naarden
Transcontinenta BV, Nieuw-Vennep
Trio Xenia, Nijmegen
Tuincentrum Overvecht, Beuningen
Turnvereniging De Hazekamp, Nijmegen
Uitgeverij Compact, Nijmegen
Uitgeversmaatschappij De Gelderlander, Nijmegen
Van de Wal marktkramen en partytenten, Nijmegen
Van der Stad, gereedschappen/ijzerwaren, Nijmegen
Vereniging Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO), afdeling Nijmegen
Verhees Reclameproductie B.V., Nijmegen
Vincentiusvereniging, ‘s Hertogenbosch
Wallstreet WEB, Amsterdam
Wijnclub, Amsterdam
Wilde Ganzen, Hilversum
Wilhelmina Bladergroenschool, Nijmegen
Zorgverzekeraar VGZ, Nijmegen
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ORGANISATIE GEGEVENS
In India
Nav Bharat Jagriti Kendra (NBJK),
Satish Girija, secretaris
Registered Office:

At: Bahera, P.O.: Brindavan Via:
Chauparan, Hazaribag District,
Pin - 825 301, Jharkhand, India

Coordination Office:

At: Amrit Nagar, P.O: Korrah,
Hazaribag District, Pin – 825 301,
Jharkhand, India

Telefoon:

06546-26333(0), 06546- 223143 (R)
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E-mail:

nbjkco@gmail.com
satishgirija@gmail.com

Website:

www.nbjkindia.org

Registraties:

Society Registration Act, XXI, 1860 by IG
Registration, Govt. of Bihar, Patna
Regn. number: 61/1974-1975, d.d. 26/09/1974.
F.C.R. Act 1976 by Ministry of Home Affairs, Govt.
of India, New Dehli.
Regn. number: 031110001, d.d. 04/01/1985
PAN number: AAAA no. 398 R
Regn. Under 80 G of IT Act 6222-24 Dhanband
d.d. 10/01/2001

Externe accountants:

S. Sahoo & Partners, New Delhi, India

In Nederland
Stichting Kinderhulp Bodhgaya
mr. Ine le Blanc, secretaris
Kantoor:

Bovensteweg 32, 6545 JK Mook.

Telefoon:

024-6962930

E-mail:

kinderhulpbodhgaya@helpt.nl

Website:

www.kinderhulpbodhgaya.helpt.nl

Registratie:

Kamer van Koophandel Centraal Gelderland
nummer: 09135709

ANBI dossiernummer:

09135709

Bank:

Rabobank Nijmegen, rekeningnummer: 181659573

Externe accountants:

Ernst & Young, Accountants LLP, Arnhem
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Meerjarenbegroting 2009 t/m
2011
Inkomsten

In euro’s In euro’s

Eigen vermogen
Banksaldi primo 2009
bij: Debiteuren ultimo 2008
af: Crediteuren ultimo 2008

86.753
1.405
-723

koers rupee - euro

1.000

15

Uitgaven

in rupees

in euro's

2.009

1.400.000
1.750.000
120.000

20.384
25.480
1.747

20.384

885.000

12.886

Aanleg spel/sportvoorzieningen
Beplanting terrein
Inrichtingskosten 4e en 5e
appartement
Inrichtingskosten medisch centrum
Onvoorzien
Zonnepanelen
Community Hall
Inrichting Community Hall
Leer/werkplaats
Inrichting Leer/werkplaats

310.000
280.000

0
4.514
4.077

0
4.514
4.077

250.000
185.500
100.000
2.500.000
2.000.000
490.000
1.850.000
185.000

3.640
2.701
1.456
36.400
29.120
7.134
26.936
2.694

3.640

Minischoolbus
Motorfiets
Extrakosten MAC's

700.000
100.000
100.000

10.192
1.456
1.456

Exploitatiekosten LBHC
40 kinderen (2009)
50 kinderen (2010)
Community Hall
medisch centrum (met ingang van
2010)

Eigen Vermogen primo 2008

87.435

Inkomsten uit incasso 2009
Raming giften particulieren 2009
Raming subsidies 2009

7.500
15.000
pm

Raming opbrengst acties 2009

pm

Inkomsten uit incasso 2010
Raming giften particulieren 2010
Raming subsidies 2010
Raming opbrengst acties 2010

7.500
15.000
pm
pm

Inkomsten uit incasso 2011
Raming giften particulieren 2011
Raming subsidies 2011
Raming opbrengst acties 2011

7.500
15.000
pm
pm

Saldo Wilde Ganzen per 1-12009

9.415

1.806

2.010

2.011

25.480
1.806

25.480
1.806

12.886

14.000

Investeringskosten LBHC

Totaal kosten LBHC
Totaal cumulatief 2009 t/m 2011

A

164.351

2.701
1.456
36.400
29.120
7.134
26.936
2.694
10.192
1.456
1.456

64.996

76.943

93.484

Apparaatskosten SKB

3.000

3.000

3.000

22.990
5.000
5.483

Totaal kosten

67.996

79.943

96.484

5.800
200
2.500

Totaal cumulatief 2008 t/m 2010

geoormerkte posten eigen vermogen:
tbv Community Hall
tbv Medisch Centrum
tbv inrichting 4e en 5e huis
tbv aanleg sport
spelvoorzieningen
tbv Zonnepanelen
tbv MAC's

B

Minimaal additioneel te verwerven = (B - A)
in 2009 t/m 2011

244.423
80.072
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STICHTING KINDERHULP BODHGAYA
te Nijmegen

Rapport inzake de jaarrekening 2008

59

INHOUDSOPGAVE

RAPPORT

Algemeen

JAARREKENING

Balans per 31 december 2008

Winst en verliesrekening 2008

Grondslagen voor de financiële verslaglegging

Toelichting op de balans per 31 december 2008

Toelichting op de winst en verliesrekening over 2008
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RAPPORT

Algemeen
De stichting is opgericht per 19 mei 2003 en heeft als doel:
De kwaliteit van het dagelijkse leven en de zelfstandigheid van kastenloze kinderen
en hun ouders in de regio Bodhgaya, in de deelstaat Bihar, India, te bevorderen, met
name op het gebied van onderwijs/opleiding, medische zorg, voeding en arbeid. De
stichting maakt geen onderscheid naar ras, religie of geslacht.

De stichting beoogt geen winst te maken.
Ter realisering van haar doelstelling is de stichting een samenwerking aangegaan
met de Indiase non-gouvernementele organisatie Nav Bharat Jagriti Kendra,
gevestigd in Hazaribag, Jharkhand, India. Daartoe in staat gesteld door de financiële
ondersteuning van de stichting bouwt en beheert Nav Bharat Jagriti Kendra een
tehuis voor de opvang en verzorging van wezen en verlaten kinderen, het Lord
Buddha Home for Children, in Bodhgaya, een plaats in de deelstaat Bihar in India.
Naast
huisvesting
en verzorging staan
onderwijs
& opleiding en
basisgezondheidszorg daarbij centraal. Meer informatie hierover vindt de lezer op de
website van de stichting: www.kinderhulpbodhgaya.helpt.nl

Groesbeek, 13 maart 2009

Hoogachtend,

A. Velthoven
penningmeester
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JAARREKENING 2008
STICHTING KINDERHULP BODGHAYA
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Balans per 31 december 2008
In Euro’s

31 december 2008

31 december 2007

Debiteuren

1.405,52

1.677,34

Liquide middelen

86.753,26
65.781,58
____________
____________
€ 88.158,78
€ 67.458,92

Activa

Totaal Activa

Passiva
Stichtingsvermogen

87.434,98

Crediteuren

723,80
1.243,64
____________
____________
€ 88.158,78
€ 67.458,92

Totaal Passiva

66.215,28

Nijmegen, 20 maart 2009
Stichting Kinderhulp Bodhgaya

Voorzitter

Penningmeester

Secretaris
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Staat van Baten en Lasten 2008
In Euro’s

2008

2007

Rentebaten
Overige baten

2.044,06
42.398,05

1.677,34
22.992,52

Som der baten

____________
____________
€ 44.442,11
€ 24.669,86

Baten

Lasten
Projectbestedingen
Organisatiekosten
Overige kosten

21.432,34
1.790,07

23.060,63
3.023,82

Som der lasten

____________
____________
€ 26.084,45
€ 23.222,41

Resultaat

____________
____________
€ 21.219.70
(€ 1.414,59)
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Grondslagen voor de Financiële Verslaglegging

Algemeen
De algemene grondslag voor de waardering van de activa en passiva, alsmede voor
de bepaling van het resultaat is de verkrijging- of vervaardigingsprijs. Voor zover niet
anders vermeld, worden de activa en passiva opgenomen voor de nominale waarde.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
Liquide middelen
De liquide middelen staan, voorzover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van
de stichting.
Overige activa en passiva
Waardering vindt plaats tegen nominale waarde.
Debiteuren
Waardering vindt plaats tegen nominale waarde, rekening houdend met eventuele
oninbaarheid.
Crediteuren
Waardering vindt plaats tegen de nominale waarde.

Grondslagen voor de resultaatbepaling
Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de inkomsten (o.a. giften,
subsidies en inkomsten uit gevoerde acties) enerzijds en de projectbestedingen en
onkosten anderzijds.
Giften
Dit betreft de opbrengst uit fondswervende activiteiten en donaties. Baten uit hoofde
van fondswerving op basis van het kasstelsel. Alle overige baten, waaronder
toegezegde bedragen tijdens speciale acties, worden toegerekend aan het jaar
waarop deze betrekking hebben.
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Toelichting op de Balans per 31 december 2008

Debiteuren

31-12-2008

Te vorderen rente RABO BedrijfsTeleRekening

€

1.405,52

Totaal

€

1.405,52

Liquide middelen

31-12-2008

RABO Verenigingspakket (rek.no. 1816.59.573)
RABO BedrijfsTeleRekening (rek.no. 3490.210.876)
RABO Spaardepositorekening (rek.no. 1962.240.823)

€
€
€

11.074,70
44.678,56
31.000,00

Totaal

€

86.753,26

Crediteuren

31-12-2008

Secretariaat

€

723,80

Totaal

€

723,80

Beginstand 1 januari 2008
Bij: resultaat 2008

€
€

66.215,28
21.219,70

Eindstand 31 december 2008

€

87.434,98

Stichtingsvermogen
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Niet uit de balans blijkende middelen: Wilde Ganzen
In 2004 en 2005 heeft de Stichting Kinderhulp Bodhgaya een aantal acties gevoerd
onder de vlag van Wilde Ganzen. De inkomsten uit deze acties zijn door Wilde
Ganzen (onder aftrek van 9% organisatiekosten van Wilde Ganzen) gestaffeld en via
een premiering tot maximaal 70% opgehoogd.
Op 1 januari 2007 resteerde nog een tegoed ad € 9.415,47. Deze middelen mogen
uitsluitend ingezet worden voor investeringskosten (bouw) en blijven als zodanig
daarvoor gereserveerd.
Wilde Ganzen te Hilversum voert een beleid waarbij de opgebouwde tegoeden door
Wilde Ganzen rechtstreeks worden overgemaakt naar de rekening van de
buitenlandse counterpart, in het geval van Stichting Kinderhulp Bodhgaya: Nav
Bharat Jagriti Kendra in Hazaribag, Jharkhand, India. De verdere verantwoording van
deze middelen vindt plaats binnen de Jaarrekening van Wilde Ganzen.
De Stichting Kinderhulp Bodhgaya zal het nog resterende tegoed bij Wilde Ganzen in
2009 aanwenden voor medefinanciering van de Community Hall binnen het Lord
Buddha Home for Children.
Per 1-1-2009 bedraagt het tegoed bij Wilde Ganzen € 9.415,47.
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Toelichting op de Resultatenrekening 2008
De baten laten zich als volgt specificeren:
Rentebaten

€

2.044,06

Donateurs (via incassomachtiging)

€

7.482,50

Giften

€

30.713,65

Opbrengst Evenementen

€

4.201,90

Overige baten

_____________
Totaal Overige Baten

€

42.398,05

Toelichting op donateurs:
Hieronder vallen particulieren die zich hebben aangemeld als vriend en donateur van
de stichting en maandelijks dan wel per kwartaal of per jaar een vaste bijdrage
betalen ten behoeve van het werk van de stichting. Ook particulieren die via een
notariële akte van schenking jaarlijks een vaste bijdrage betalen vallen in deze
categorie.
Toelichting op giften:
De giften zijn onder te verdelen in eenmalige giften van particulieren en eenmalige
giften van niet-particulieren. Onder niet-particulieren worden verstaan bedrijven en
(vermogens)fondsen.
De onderverdeling is als volgt:
Eenmalige inkomsten particulieren

€ 29.632,07

Bedrijven en (vermogens)fondsen

€ 12.765,98
_________

Totaal

€ 42.398,05
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Toelichting op Evenementen:
In 2008 heeft de stichting een tweetal evenementen georganiseerd. De nettoopbrengsten van deze acties zijn als volgt te specificeren:
Een benefietconcert met Amerikaanse veiling en een loterij,
te Kortenhoef.
Een boerengolfmiddag voor donateurs en andere belangstellenden,
te Winssen

€ 3.367,90
€ 834,00
_________

Totaal

€ 4.201,90

De lasten laten zich als volgt specificeren:
Projectbestedingen:
In 2008 is ten laste van de bankrekening van de stichting in vier tranches een
totaalbedrag van € 21.432,34 overgemaakt aan onze samenwerkingspartner in India,
Nav Bharat Jagriti Kendra, ten behoeve van de exploitatie van het Lord Buddha
Home for Children.
De totale projectbestedingen in 2008 bedroegen dus € 21.432,34.
Organisatiekosten:
De stichting heeft zich ten doel gesteld om een maximale netto-opbrengst voor de
stichting te genereren en deze ten goede te laten komen van het project. Dat
betekent dat de bestuursleden veel onkosten voor eigen rekening nemen. Het betreft
hierbij o.a.:
•
•
•
•
•
•

reis- en vergaderkosten voor het deelnemen aan de bestuursvergaderingen
reis- en overige kosten voor het deelnemen aan donateurs- of
fondsenwervingsactiviteiten of aan het opzetten daarvan
kosten van telefoongesprekken naar India in verband met overleg met onze
partnerorganisatie Nav Bharat Jagriti Kendra
kosten voor gebruik van computerapparatuur etc. (in het bijzonder de
secretaris en de penningmeester)
in voorkomende gevallen, de reiskosten van bestuursleden van de stichting bij
het bezoeken van het Lord Buddha Home for Children in Bodhgaya, India
in voorkomende gevallen, het bieden van logies en vervoer (binnen
Nederland) aan vertegenwoordigers van onze partnerorganisatie Nav Bharat
Jagriti Kendra en/of de Indiase adviseur van de stichting, bij hun bezoek aan
Nederland.
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Als gevolg van bovenstaand uitgangspunt resteren ten laste van de stichting slechts
enkele beperkte kosten. Deze betreffen:
Bankkosten
De RABO bank brengt kosten in rekening voor onder meer het uitvoeren van
incasso-opdrachten, alsmede voor de kosten van het overmaken van gelden naar
India. Voor 2008 heeft de bank de stichting in totaal € 376,75 in rekening gebracht.
Kosten Kamer van Koophandel
De gebruikelijke kosten voor de inschrijving van de stichting in het stichtingenregister
van de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland bedroegen in 2008 € 36,19
Kosten huren van kerk
In 2008 is door de stichting de kerk van de Hervormde Gemeende te Kortenhoef
afgehuurd ten behoeve van een benefiet concert waarvan de kosten € 235,bedroegen.
Kosten verzekeringspremie
In 2008 is besloten een verzekering tegen bestuursaansprakelijkheid af te sluiten.
De premie bedroeg € 335,93
Kosten IDW
In 2008 is de stichting lid geworden van One World, het grootste Nederlandstalige
informatiepunt op internet over internationale samenwerking, mensenrechten en
milieu, waarbij meer dan 200 maatschappelijke organisaties zijn aangesloten. Via dit
kanaal kan de stichting zich profileren, organisatienieuws publiceren en conferenties,
debatten en evenementen aankondigen. Per maand worden meer dan 190.000
bezoeken getrokken. De kosten van dit lidmaatschap bedroegen € 65,45.
Kosten afscheidscadeau
In 2008 heeft Wim Zegers, in verband met drukke werkzaamheden, afscheid
genomen als bestuurslid. Uit waardering voor het vele werk dat hij voor de Stichting
heeft gedaan, ontving hij twee flessen wijn. De kosten bedroegen € 16,95.
Overige kosten secretariaat
Dit betreft de kosten van papier, enveloppen, postzegels, kopiëren en dergelijke, die
door de secretaris gemaakt worden. In 2008 bedroegen de kosten hiervan € 698,20.
Deze kosten zijn als verplichting voor 2008 opgenomen (crediteuren: Secretariaat).
Samen vormen bovengenoemde kosten de Organisatiekosten. Voor 2008
bedragen de Organisatiekosten derhalve € 1.790,07. Uitgedrukt als percentage van
de baten 2008 is dit 4,03 procent.
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