
Stichting Kinderhulp Bodhgaya

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 kinderdorp  voor deze kinderen gerealiseerd. Opvang, 
basisgezondheidszorg, onderwijs en een vakopleiding staan daarbij centraal. In 
overeenstemming met de plaatselijke cultuur heeft het kinderdorp de naam gekregen 
‘Lord Buddha Home for Children’.
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Lieve weldoeners van Stichting Kinderhulp Bodhgaya
Normaliter ontvangt u rond deze tijd het zomernummer van 
Bodhgaya Nieuws, boordevol met nieuwtjes en wetenswaar-
digheden uit het kinderdorp. Echter vanwege het Corona-vi-
rus dat ook in Bodhgaya rond waart ligt ook het leven in het 
kinderdorp stil. We beperken ons daarom nu helaas tot een 
nieuwsflits en hopen u in het winternummer van Bodhgaya 
Nieuws weer veel te kunnen vertellen.
 
Het kinderdorp en Covid-19 virus!
Terwijl in Europa en hier in Nederland de maatregelen na het 
uitbarsten van het Corona-virus weer langzaam versoepelen 
en het virus hier niet meer zo hard toeslaat, is de situatie in 
India alleen maar slechter geworden. Meer dan een half mil-
joen mensen zijn besmet. De lock down duurt nog wel even, 
zeker in de ‘rode’ deelstaten waaronder Bihar. Het openbaar 
vervoer ligt er plat, dragen van mondkapjes is verplicht en 
winkels gesloten. Slechts zeer essentiële boodschappen kun-
nen worden gedaan op beperkte uren van de dag. Er is een 
avondklok ingesteld van 21.00 uur tot 5.00 uur.
Op het kinderdorp wordt de kinderen en hun moeders het 
belang bijgebracht van handen wassen, afstand houden 
en worden mondkapjes gedragen. Moeders noch kinderen 
mogen de campus verlaten, behalve één moeder die dage-
lijkse de essentiële boodschappen doet in het nabij gelegen 
Sjilounja. Grote hulporganisaties uit Delhi hebben het Lord 
Buddha Home gratis voorzien van honderden kilo’s rijst, 
meel, aardappelen en linzen vanwege de voedselonzekerheid 
die momenteel heerst in India. Op het moment dat de lock 
down inging waren een aantal kinderen, die nog wat familie-
banden hadden, vanwege de viering van het Holifestival een 
paar dagen naar ‘huis’. Zij konden niet meer terug naar het 
Lord Buddha Home en verblijven nu noodgedwongen nog 
steeds bij hun families. We houden ons hart vast en hopen dat 
ze tijdens hun verblijf in vaak zeer armoedige omstandighe-
den niet besmet raken. Immers door de lock down kunnen 
mensen niet meer werken waardoor voor veel families het 
inkomen volledig is weggevallen. Geen inkomen is geen 
eten. Eén van deze kinderen heeft al typhus opgelopen door 
besmet drinkwater daar. 

Het onderwijs op de campus ligt stil, zij het dat onze kinderen 
wel wat lesboeken en materiaal hebben gekregen om thuis 
te werken. De eind- en overgangsexamens die normaliter in 
het maart en april plaats vinden zijn verplaatst naar op zijn 
vroegst half juli en de examenuitslagen worden niet eerder 
dan in de loop van september as. verwacht. 
Ook onze uitwonende studenten zitten vast op hun kamer 
en kunnen geen kant op. Wel krijgen zij online summier wat 
colleges aangeboden, maar onduidelijk is hoe hun overgangs-
examens geregeld gaan worden.
De problemen rond Corona zijn voorlopig nog niet over. 
Zodra er meer nieuws is  hoort u weer van ons. Wij wensen u 
voor nu een fijne zomer toe!

Secretariaat Stichting Kinderhulp Bodhgaya
Bovensteweg 32, 6585KD Mook
Telefoon: 024-6962930
E-mail: info@kinderhulpbodhgaya.nl
Website: www.kinderhulpbodhgaya.nl
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 Mook.


