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Stichting Kinderhulp Bodhgaya, opgericht 19 mei 2003, zet zich in om de kwaliteit van het dagelijkse 

leven en de zelfstandigheid van kasteloze wezen en verlaten kinderen in en rondom Bodhgaya, in 

Bihar, de meest arme deelstaat van India, te verbeteren.

In samenwerking met de Indiase Non Gouvernementele Organisatie Nav Bharat Jagriti Kendra is 

er een kinderdorp voor deze kinderen gerealiseerd. Opvang, basisgezondheidszorg, onderwijs en 

een (vak)opleiding staan daarbij centraal. In overeenstemming met de plaatselijke cultuur heeft het 

kinderdorp de naam gekregen: ‘Lord Buddha Home for Children’.
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Van het bestuur
In Nederland leven we midden in de tweede golf 
van de Coronapandemie, We weten niet waar het 
naar toe gaat en dat geldt ook voor India. De Co-
rona crisis raakt ook India hard en treft economisch 
gezien vooral arme mensen. De gezondheidszorg 
staat onder druk en voedsel kopen wordt steeds 
moeilijker. Gelukkig loopt het leven in het kinder-
dorp door, zij het met extra nadruk op het voorko-
men van besmettingen. Ook in Nederland hebben 
we te maken met beperkingen die momenteel gel-
den. Dat betekent dat ook wij vanuit thuis werken 
om samen met onze Indiase partner onze kennis en 
ervaring te blijven inzetten voor  de gezondheid en 
de veiligheid van de kinderen in het Lord Buddha 
Home. Wij, als bestuur, geloven in het belang van 
omkijken naar elkaar. Dat je er bent voor de mensen 
om je heen, maar ook voor mensen die juist nu onze 
hulp hard nodig hebben. Daar staan we voor en met 
uw hulp kunnen we ons blijven inzetten voor onze 
kinderen die dat hard nodig hebben.
Ook al leven we nu in een onwerkelijke wereld, 
het leven in het kinderdorp gaat dank zij uw hulp 
gewoon door. We hopen op betere vooruitzichten in 

2021 en wensen u allen vredige kerstdagen toe en hopen dat 
het nieuwe jaar ook voor u en de uwen een jaar mag worden 
waarin we terug kunnen keren naar het nieuwe normaal.



Berichten uit het 
Lord Buddha Home for Children
Ook binnen het kinderdorp  
wordt men geconfronteerd 
met de lockdown. Het 
coronavirus gaat voorlopig 
de deuren van het kinder-
dorp nog voorbij. Kinderen 
mogen de campus niet ver-
laten, dragen mondkapjes en 
worden continu gemonitord 
op het belang van  handen 
wassen, goede hygiëne en 
sociale distantie. De voed-
selschaarste heeft het kinder-
dorp nog niet bereikt dankzij 
het feit dat serviceclubs en 
grote hulporganisaties het 
kinderdorp voorzien van 
honderden kilo’s rijst, meel, 
aardappelen en linzen. Voor 
verse groenten wordt dank-
baar gebruik gemaakt van de 
moestuin op het kinderdorp.
En zo kabbelt het dagelijkse 
reilen en zeilen voort.
De kinderen maken het 
ondanks alle beperkingen 
goed. Nog steeds wordt elke 
ochtend gestart met yogaoe-
feningen en op de zondag-

ochtend wordt gezamenlijk 
het terrein van de campus 
schoongemaakt. De kinderen 
vermaken zich verder met 
het doen van spelletjes, tv 
kijken, lezen en sportieve 
activiteiten.

Het onderwijs en de 
vervolgopleidingen
De English Medium School 
is sinds eind september weer 
open voor de kinderen die 
onderwijs volgen in klas 
9 tot en met 12. Voor de 
overige klassen heeft de 
regering nog geen groen 
licht gegeven. Dit betekent 
dat de school op de campus 
voorlopig  gesloten is voor 
kinderen afkomstig uit de 
dorpen gelegen rondom het 
Lord Buddha Home. Onze 
eigen kinderen krijgen er 
wel  les in kleine groepjes en 
de oudere kinderen helpen 
de jongere met huiswerkbe-
geleiding. 
De uitgestelde overgangs- en 

eindexamens hebben in sep-
tember jl. plaats gevonden. 
Vijf kinderen zijn blijven zit-
ten en zullen hun schooljaar 
over moeten doen. Zeven 
kinderen deden eindexamen, 
waarvan er één, Dablu, zakte 
op de vakken geschiedenis 
en wiskunde. Hij zal deze 
vakken het komend jaar over 

moeten doen. De overige zes 
kinderen hebben hun keuze 
gemaakt voor een vervolg-
opleiding. Gautam en Sonu  
gaan een ITI-opleiding 
volgen voor elektricien in 
Hazaribag. Pradeep, Indal, 
Gudiya en Suryamani  gaan 
klas XI en XII van de boven-
bouw volgen van de English 
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Medium School in Gaya. De 
jongens gaan op kamers wo-
nen, de twee meisjes worden 
ondergebracht in een hostel. 
Het totaal aantal kinderen 
dat bezig is met een vervolg-
opleiding komt hiermee op 
18.  De 12 kinderen die al 
eerder gestart zijn met een 
vervolgopleiding doen het 
redelijk tot goed. Sumant die 
een opleiding Agriculture 
volgt aan de universiteit 
van Dehradun heeft in juli 
online zijn overgangsexamen 
naar het derde jaar met goed 
gevolg afgerond.  Praveen  
en Kundan zakten beiden 
voor hun eindexamen ITI 
elektricien en zullen na de 
lockdown dit examen over 
moeten doen. Ondertussen 
runnen ze wel samen een 
shop in Sjilounja  in elek-
triciteitsbenodigdheden, die 
redelijk goed loopt. Pankaj 

en Vikash zullen hun ITI 
elektricien het komen jaar 
afronden. Kailash heeft de 
bovenbouw van de English 
Medium School afgerond en 
is toegelaten tot het presti-
gieuze Swami Vivekanand 



Institute of Engineering & 
Technology (SVIET) in B. 
Tech Computer Science 
Engg. (CSE) in Banga-
lore. Een hele prestatie! 
Ganesh volgt klas XII van 
de English Medium School 
en krijgt daarnaast  extra 
coaching om via toelatings-
examens mee te dingen naar 
een plaats voor de studie 
Engineering. Usha zal klas 
XII van de English Medium 
School het komend jaar 
afsluiten, ze heeft nog niet 
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kenbaar gemaakt welke 
opleiding ze hierna wil gaan 
volgen. Dilip en Ashish heb-
ben met de pet gegooid naar 
hun studie en het is niet dui-
delijk welke toekomst ze nu 
voor ogen hebben. Gesprek-
ken hierover zijn gaande. 
Reena droomt nog steeds 
van een eigen beautyshop 
in haar geboortedorp maar 
daarbij is het zeer de vraag 
of ze een klantenkring zou 
kunnen opbouwen, zeker in 
de huidige situatie van de 
lockdown.
Om alle kinderen een goe-
de (en vaak dure) opleiding 
te kunnen geven is veel ex-
tra geld nodig. Daarom is 
een studiefonds opgericht 
waarin gelden hiervoor 
gereserveerd worden. Wilt 
u ook bijdragen aan het 
studiefonds? Dat kan!
Maak uw gift over op onze 
bankrekening 
NL51RABO0181659573 
onder vermelding van 
‘studiefonds’. 

Ziekte en zeer
Er deden zich gelukkig geen 
grote problemen voor rond 
de gezondheidstoestand van 
de kinderen. Pratima blijft 
een zorgenkind met haar 
zwakke begaafdheid en epi-
leptische aanvallen. Ze staat 
onder voortdurende controle 
van een neuroloog in het 
ziekenhuis van Gaya.

Kailash liep typhus op maar 
is hiervan gelukkig weer 
goed hersteld.

Festiviteiten
Ondanks de lockdown werd 
toch aandacht besteed aan de 
festiviteiten die horen bij een 
land als India. Zo werd het 
Holi festival gevierd waarbij 
kinderen zichzelf beschilde-
ren in de mooiste kleuren, 
nieuwe kleren krijgen en 
spelactiviteiten worden ge-
organiseerd. Natuurlijk werd 
ook aandacht besteed aan 
Republic en Independence 
Day.  In november werd het 
Deepawali festival uitbun-
dig gevierd met het nodige 
vuurwerk. Plannen voor het 
kerstfeest en de jaarwisse-
ling zijn in volle gang.



Jaarstukken 2019
Wij hebben afgelopen voorjaar ons jaarverslag 
en jaarrekening 2019 uitgebracht. Omdat we 
vanwege de coronacrisis een nieuwsflits in 
plaats van een nieuwsbrief hebben uitgebracht, 
informeren we u nu over de jaarstukken. In het 
jaarverslag is aandacht besteed aan de missie, 
visie en doelstelling van onze stichting, de 
behaalde resultaten en tegenvallers in India, de 
marketing, communicatie en de fondsenwerving 
alsmede  plannen voor het te voeren beleid 
in 2020. In de jaarrekening hebben we 
verantwoording afgelegd over de besteding 
van de middelen in 2019. De staat van baten en 
lasten over 2019 vindt u hieronder weergegeven. 
De accountantscontrole van de jaarrekening is 
geheel pro Deo gecontroleerd door VWG Audit 
& Assurance, accountants en belastingadviseurs 
te Nijmegen. Het volledige jaarverslag met de 
jaarrekening is te lezen op onze website www.
kinderhulpbodhgaya.nl . Wilt u graag een papieren 
versie van de jaarstukken of een versie op CD 
thuis ontvangen tegen kostprijs? Dat kan. Stuur 
een berichtje met uw NAW gegevens naar info@
kinderhulpbodhgaya.nl .

Bijzondere giften
Ook in de afgelopen periode werden we weer 
verblijd met bijzondere giften van mensen die 
iets te vieren hadden of gewoon spontaan ons 
werk met een gift wilden ondersteunen.  We 
noemen:
Klaudia Hek, Kunstprojecten, West Terschelling 
schonk 1.000 euro voor onze kinderen.
Het Mondial College te Nijmegen verblijdde 
ons met een gift van 800 euro.
Dank u wel gulle gevers voor dit fraaie gebaar!
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Colofon

Sponsoring 
bedrijven

Subsidies en 
fondsen Stichting Kinderhulp Bodhgaya geeft financiële steun aan kasteloze kinderen en de 

lokale bevolking in en rondom Bodhgaya, in de deelstaat Bihar, India en investeert 
in armoedebestrijding, huisvesting, basisgezondheidszorg, onderwijs en vakoplei-
dingen. Stichting  Kinderhulp Bodhgaya kent geen overheadkosten. Het werk wordt 
verricht door vrijwilligers die deze kosten uit eigen beurs betalen.
Stichting Kinderhulp Bodhgaya houdt vrienden/donateurs op de hoogte van het pro-
ject/programma via het regelmatig verschijnende “Bodhgaya Nieuws”, dat op verzoek 
ook digitaal wordt verzonden.

Samenstelling bestuur
Prof. mr. Peter Tak, voorzitter
Mr. Ine le Blanc, secretaris
Drs. Frans Willekens, penningmeester
Leden : Dr. Ilona Enninga, Ton Kabel, drs. Jos Stakenborg 
en dipl.kfm. Elisabeth Zedlitz-Fuchs.

Adviseurs
In India: Prof.dr. Rajeshwar Mishra, Director Centre for the 
Development of Human Initiative, Jalpaiguri, West Ben-
galen  en Chelladurai Solomon, independent consultant, 
Bangalore.
In Nederland: Radj. Jhinkoe, directiesecretaris ASN Bank Den Haag en ambtelijk 
secretaris ASN Foundation Den Haag.

Comité van Aanbeveling
Mw.mr. Helma Janssen Duighuizen, voorzitter R v C Standvast Wonen, Nijmegen
Mgr. dr. Gerard de Korte, Bisschop bisdom Den Bosch
Prof.dr. Leo Eijsman, hoogleraar cardio-pulmonale chirurgie en interim bestuurder 
van diverse ziekenhuizen, Blaricum
Drs. Cornelis Klein, Honorair consul of the Kingdom of Buthan, Den Haag
Ing. Harry Koorstra,  voormalig CEO PostNL, thans 
investeerder en toezichthouder, Naarden

Secretariaat
Kortestraat 12, 6657 AG Boven-Leeuwen
Telefoon: 0487503591
E-mail: info@kinderhulpbodhgaya.nl
Website: www.kinderhulpbodhgaya.nl
Kamer van Koophandel Centraal Gelderland, 
dossiernummer : 09.13.57.09
ANBI-registratie, dossiernummer: 81.26.04.647
CBF-certificaat voor kleine goede doelen, registratienummer: 302272-10

Steunen?
Wilt u Stichting Kinderhulp Bodhgaya steunen? Uw gift is fiscaal aftrekbaar en meer 
dan welkom op  IBAN rekeningnummer: NL51 RABO 0181 6595 73 ten name van 
Stichting Kinderhulp Bodhgaya te Mook. Stichting Kinderhulp Bodhgaya beschikt ook 
over een brochure. Deze is, evenals een aanmeldingskaart om vriend en donateur te 
worden, op te vragen bij ons secretariaat.

Wij mogen ons gelukkig prijzen dat 
fondsen ons werk weten te waarderen 
en ons weer ondersteunden met een 
gift. In het afgelopen half jaar waren 
dat:
Stichting Jade Tara schonk € 350 te 
besteden waar nodig.
De Stichting M.R. Schreuders do-
neerde € 5.000 voor het studiefonds.
Van Stichting Leaf ontvingen we weer 
€ 750 bestemd voor onderwijsdoelein-
den.
Stichting Vraag en Aanbod verblijdde 
ons met € 500 te besteden aan school-
boeken.
Stichting Retera van het Hof schonk 
€10.000 voor het studiefonds.

HHS Uitgeverij te Grave verzorgde 
opnieuw geheel belangeloos de op-
maak, druk en verzending van onze 
nieuwsbrief. 
VWG Nijhof, accountants en be-
lastingadviseurs te Nijmegen heeft 
wederom onze jaarrekening pro Deo 
gecontroleerd.


