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Bodhgaya Nieuws
Stichting Kinderhulp Bodhgaya, opgericht 19 mei 2003, zet zich in om de kwaliteit van het dagelijkse
leven en de zelfstandigheid van kasteloze wezen en verlaten kinderen in en rondom Bodhgaya, in
Bihar, de meest arme deelstaat van India, te verbeteren.
In samenwerking met de Indiase Non Gouvernementele Organisatie Nav Bharat Jagriti Kendra is
een kinderhuisdorp 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”.

Van het bestuur

Waar ook ter wereld, het coronavirus treft ons allemaal. India staat hoog op de lijst van landen met
een record aantal besmettingen. We zijn verheugd te
kunnen melden dat corona niet verhinderd heeft dat
onze kinderen een veilig thuis konden blijven vinden in het kinderdorp en dat onze oudere kinderen
die het kinderdorp verlaten hebben om een beroepsopleiding of vervolgstudie buiten het kinderdorp
te volgen tot nog toe geen coronaverschijnselen
hebben. Door de corona perikelen zijn wij sinds
begin 2020 helaas ook niet meer in India geweest.
Gelukkig ontvangen we wekelijks voortgangsoverzichten ondersteund door foto’s over het reilen en
zeilen binnen het kinderdorp en zo nodig overleggen we online. Het blijkt dat het onze Indiase
partner, die sedert 2020 verantwoordelijk is voor de
dagelijkse gang van zaken en de daarbij behorende
financiering, met uitzondering van alle activiteiten
m.b.t. het studiefonds, aardig lukt de aandacht en
zorg voor de kinderen te handhaven op hetzelfde
niveau als in de jaren daarvoor! Meer hierover leest
u verderop in de nieuwsbrief. Wij wensen u veel
leesplezier en nog een fijne zomer toe!
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Berichten uit het
Lord Buddha Home for Children
India en met name Bihar
is hard geraakt door het
coronavirus. Het land ging
in lock down, het openbaar
vervoer ging plat, winkels
werden gesloten, er werd
een avondklok ingesteld en
het dragen van mondkapjes
werd verplicht. Dit alles
heeft ook gevolgen gehad
voor het Lord Buddha Home
for Children, waar het leven
stil werd. Moeders noch kinderen mogen de campus verlaten. Het belang van handen
wassen, afstand houden en
het dragen van mondkapjes
wordt hen dagelijks bijgebracht. Grote hulporganisaties voorzien het kinderdorp
gratis van honderden kilo’s
rijst, meel, linzen en aardappelen vanwege de heersende
voedselonzekerheid in het
land. Het onderwijs op de
campus ligt regelmatig stil,
overgangsexamens zijn in

maart gehouden maar eindexamens zijn van overheidswege uitgesteld en dat laatste
maakt de kinderen wat
onrustig omdat ze zonder
een einddiploma niet aan een
vervolgstudie kunnen beginnen. De uitwonende studenten zitten vast op hun kamer
of hostel en krijgen online
wat examenstof aangeboden.
Al met al zijn de problemen
met het coronavirus medio

2021 nog niet over. Desondanks wordt geprobeerd met
een positieve blik te kijken
naar de tweede helft van het
jaar.

Onze kinderen maken het
goed dankzij de zorgvuldige
begeleiding door de moeders die elk tien kinderen
onder hun hoede hebben in
een gezinshuis. De moeders
maken de kinderen niet al-

leen wegwijs in persoonlijke
verzorging en de huishoudelijke taken, maar helpen de
kinderen ook met huiswerk
en doen spelletjes met hen.
Dit lijkt vanzelfsprekend in
een normaal gezin, maar het
is zeker essentieel wanneer
zo’n gezin ontbreekt.
Iedere ochtend wordt gestart
met yoga en meditatie en
de zondagochtend is gereserveerd voor het schoon-

maken en opruimen van het
campusterrein. Als er geen
klassikaal onderwijs gegeven mag worden, werken de
kinderen thuis aan schoolopdrachten waarbij de oudere
kinderen de jongere garde
helpen. Door de regelmatige
sluiting van scholen hebben de kinderen meer vrije
tijd. Dit wordt opgevuld met
extra sportactiviteiten zoals
voetbal, hockey, volley en
cricket. Veel plezier wordt
ook beleefd aan bordspellen zoals schaken, dammen,
ludo en caremboard. Touwtje
springen en badminton blijven onverminderd populair.

Festiviteiten

India zou India niet zijn als
er geen festiviteiten zouden
zijn. Zelfs het coronavirus
kon dat niet verhinderen.
Nieuwjaarsdag 2021 werd
dit jaar bescheiden gevierd
op de campus zelf in plaats

van de gebruikelijke picknick aan de voet van een
rivier.
Op 14 januari was het alweer
raak: het Makar Sankranti
Festival. Het feest van de
zonnegod dat de overgang
markeert van de winter naar
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de lente. Het is een feest dat
vooral in het teken staat van
extra lekker eten, waaronder
Khichri, een schotel van
rijst, linzen, ghee en veel
groenten. Alle kinderen
smulden er van en voelden
zich erg verwend.
Op 26 januari werd Republic
day gevierd. Dit jaar erg
sober met slechts het hijsen
van de vlag en het zingen
van het nationale volkslied.
Speeches, parades, culturele
en sportieve programma’s
waren van overheidswege
verboden.
16 Februari werd het Saeaswati Puja Prasad Festival

gevierd, gewijd aan de godin
van de wijsheid. Ook dit
feest werd afgesloten met
een overheerlijke maaltijd. Op 5 juni werd World
Environment Day gevierd.
Op deze dag werden door
alle kinderen nieuwe plantjes
in de borders en potten op
de campus geplant. Ook de
moestuin werd onderhanden genomen met nieuwe
aanplant van onder meer sla,
komkommer en tomaten.
21 juni stond in het teken
van Wereld Yoga Dag.
Omdat yoga goed is voor
lichaam en geest werden
er die dag extra yogales-

sen, meditaties en assana’s
gehouden onder het thema
“Yoga for Health” .

Onderwijs

Het onderwijs lag regelmatig stil. In maart konden
wel de overgangsexamens
plaatsvinden en met trots
kan gezegd worden dat geen
enkel kind is blijven zitten,
hoewel sommigen maar met
de hakken over de sloot naar
een volgende klas werden
bevorderd. Van begin mei tot
half juni waren alle scholen
van overheidswege weer gesloten door het oplopen van
het aantal coronabesmettin-

gen. Op de campus werden
onze kinderen wel aan het
huiswerk gezet en kregen de
oudere kinderen de opdracht
de jongere daarbij te helpen.
De eindexamens van klas
XII werden door de overheid gecanceld, de docenten
van de klassen XII bepalen
nu met welke punten de
leerlingen hun 12e leerjaar
afsluiten. Onnodig te zeggen
dat onze kinderen hierover
erg teleurgesteld zijn omdat
ze bijzonder hard gewerkt
hadden voor hun eindexamen. Ook de 15 uitwonende
studenten werden geconfronteerd met coronamatregelen.
Zij krijgen deels onderwijs
online dat vaak gebrekkig
verloopt als gevolg van
slechte internetverbindingen,
stages vervallen en onduidelijk is nog welke vertragingen dit heeft voor hun
verdere studie. Deze zomer
zullen maar liefst 7 kinderen
een studiekeuze gaan maken
en we zijn benieuwd naar

hun dromen en de opleiding die daarbij hoort. In de
volgende nieuwsbrief zullen
we u daar deelgenoot van
maken. Alle studies van onze
kinderen en de daarbij behorende kosten van levensonderhoud worden betaald
uit het door ons opgerichte

studiefonds waardoor de
kinderen er van verzekerd
zijn dat zij hun opleiding in
financiële zin kunnen afronden. Wilt u ook een (extra)
steentje bijdragen aan het
studiefonds? Dan kan! Maak
uw gift over op bankrekening NL51RABO181659573

t.n.v. Stichting Kinderhulp
Bodhgaya o.v.v. studiefonds.

Ziekte en zeer

De afgelopen periode
ging ziekte en zeer aan het
kinderdorp voorbij. Zelfs de
gebruikelijke verkoudheden
bleven weg. Wel klaagden

veel pubers over jeugdpuistjes waarvoor zalfjes werden
uitgereikt. Dinesh die geveld
was door TBC is gelukkig
geheel genezen en heeft geen
andere kinderen aangestoken. Drie kinderen klaagden
over kiespijn dat werd verholpen door vullingen.
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Bestuurssamenstelling
Door het zelfstandig worden
voor de dagelijkse gang van
zaken van het kinderdorp
zijn de bestuurswerkzaamheden in Nederland duidelijk
verminderd. De werkzaamheden van het bestuur

concentreren zich nu vooral
op het verder uitwerken en
implementeren van de plannen voor het studiefonds.
Dit verloopt goed. Daarom
werd besloten dat een aantal
bestuursleden in de loop

van het jaar zou terugtreden.
De afronding van de noodzakelijke werkzaamheden
voor de terugtreding van
deze bestuursleden werd
eind april jl. gerealiseerd.
Onder dankzegging voor

hun belangrijke en belangeloze inzet voor Stichting
Kinderhulp Bodhgaya werd
afscheid genomen van Ilona
Enninga, Elisabeth ZedlitzFuchs, Jos Stakenborg en
Ton Kabel. Het spreekt voor
zich dat zij zich wel verbonden blijven voelen met het
kinderdorp!

Jaarstukken 2020

Wij hebben het afgelopen voorjaar ons jaarverslag en de jaarrekening 2020 uitgebracht. 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 2021. In de jaarrekening hebben we
verantwoording afgelegd over de besteding van de middelen in 2020. De staat van baten en lasten over 2020 vindt u
hieronder weergegeven. De accountantscontrole van de jaarrekening is geheel pro Deo gecontroleerd door VWG Audit
& Assurance, 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
ontvangen tegen kostprijs? Dat kan. Stuur een berichtje met
uw NAW gegevens naar info@kinderhulpbodhgaya.nl
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Subsidies en
fondsen
We mochten weer de volgende giften
ontvangen:
Co Schippersfonds schonk € 100 voor
het studiefonds
Van Goossens Holding BV ontvingen
we een bijdrage van € 3.000 voor onze
kinderen.
Stichting Retera van het Hof doneerde € 5.000 voor het studiefonds.
Stichting Fien en Dries Willemsen
van Kempen stelde € 7.500 beschikbaar voor renovatie en onderhoud van
de gebouwen.
Stichting Leaf schonk wederom € 750
voor onderwijsdoeleinden.
Stichting Jade Tara verblijdde ons
weer met een bedrag van € 100 voor de
kinderen.

Colofon
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 vakopleidingen. 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 project/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

Adviseurs
In India: Prof.dr. Rajeshwar Mishra, Director Centre for the
Development of Human Initiative, Jalpaiguri, West Bengalen 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 Raad van Commissarissen
Standvast Wonen, Nijmegen
Mgr. dr. Gerard De Korte, bisschop van ‘s Hertogenbosch
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

Sponsoring
bedrijven
HHS Uitgeverij te Grave verzorgde
geheel belangeloos de opmaak, het
drukwerk en de verzending van deze
nieuwsbrief.
VWG Audit en Assurance te Nijmegen verzorgde geheel Pro Deo de
accountantscontrole van onze jaarrekening.
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dossiernummer : 09.13.57.09
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Steunen?
Wilt u Stichting Kinderhulp Bodhgaya steunen? Uw gift is fiscaal aftrekbaar en meer
dan welkom op ons IBAN rekeningnummer: NL51 RABO 0181 6595 73 ten name
van Stichting Kinderhulp Bodhgaya te Boven-Leeuwen. 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 of via ons
e-mailadres: info@kinderhulpbodhgaya.nl

