
1 

 

 

 

 
 

 

SPONSORPROPOSITIES 2015 

       LORD BUDDHA HOME FOR CHILDREN 



2 

 

Stichting Kinderhulp Bodhgaya in het kort: 

 
Organisatie  

in Nederland Stichting als particulier hulpverleningsproject met een 

onbezoldigd bestuur en een  Comité van Aanbeveling   

Vrijwilligers met verschillende expertises versterken op 

deelgebieden het bestuur 

Organisatie in India 

In India 

Landelijke geregistreerde NGO 

Missie 
Een betere toekomst voor kasteloze kinderen en hun ouders in 

en rondom Bodhgaya, Bihar, India door ze kansen te geven 

zich te ontwikkelen tot evenwichtige zelfverzekerde en sociale 

volwassenen, met respect voor elkaar en voor de Indiase 

cultuur 

 

Registratie Kamer van Koophandel Centraal Gelderland 

ANBI rangschikking 

CBF-certificaat voor kleine goede doelen 

Faciliteiten  

(ultimo 2014) 

In het kinderdorp “Lord Buddha Home for Children” wordt hulp 

geboden en worden faciliteiten verstrekt aan:70 kinderen 

inwonend onder voogdijschap 

2000 patiënten uit de regio voor gratis medische zorg 

300 jongeren uit de regio voor het volgen van vakopleidingen 

29 lokale personeelsleden, bekostigd volgens lokale normen 

 

Maximale capaciteit 100 kinderen inwonend onder voogdijschap 

3000 patiënten uit de regio voor gratis medische zorg 

1000 kinderen op de school voor kleuter en basisonderwijs 

1000 jongeren uit de regio voor het volgen van vakopleidingen 

Aanpak Onder leiding van NGO in India met toezicht, advies en 

financiële steun vanuit Nederland. 

Vraaggericht, er wordt ingespeeld op noden en behoeften 

Regiofunctie, gebaseerd op community empowerment voor de 

lokale bevolking uit de nabije omgeving  

Looptijd Financiële garanties vanuit Nederland van 2004 tot 2020 

Fondsenwerving  

en overhead 

 Fondsenwerving 2010:  €   95.958            Overhead: 0,3% 

 Fondsenwerving 2011:  € 134.252            Overhead: 0,2% 

 Fondsenwerving 2012   €   71.389            Overhead: 2,4%  

 Fondsenwerving 2013   € 104.992            Overhead: 2,0% 

 Fondsenwerving 2014:  €                         Overhead: 

Besteed aan doel-

stelling 2004/2014 

(ultimo 2014) 

Bouw, infrastructuur en operationele kosten €  

Eigen vermogen 

(ultimo 2014) 

€          inclusief verkregen rente van € 

 

Financiële controle In Nederland: WVG Nijhof, Nijmegen 

In India: S. Sahoo & partners, Delhi 

Communicatie www.kinderhulpbodhgaya.helpt.nl 
kinderhulpbodhgaya@helpt.nl 
www.facebook.com/kinderhulpbodhgaya 

 Nieuwsbrieven, digitale nieuwsflitsen en jaarverslagen 

 

 

http://www.kinderhulpbodhgaya.helpt.nl/
mailto:kinderhulpbodhgaya@helpt.nl
http://www.facebook.com/kinderhulpbodhgaya
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   LORD BUDDHA HOME FOR CHILDREN 

 

 

Inleiding 

Het begon met een reis in het voetspoor van de Boeddha met als einddoel  Bodhgaya, 

in de deelstaat Bihar, India. Ine le Blanc kwam terug met een wens: opvang, 

basisgezondheidszorg, onderwijs en een vakopleiding voor kasteloze wezen en verlaten 

kinderen in en rondom Bodhgaya om deze kinderen ook een toekomst te kunnen bieden. 

 

Zo ontstond er een bijzonder particulier initiatief: Stichting Kinderhulp Bodhgaya. 

Opgericht in mei 2003 om fondsen te werven voor een kinderdorp, genaamd: Lord Buddha 

Home for Children.  Een kinderdorp, dat tot stand komt in samenwerking met de Non 

Gouvernementele  Organisatie (NGO) Nav Bharat Jagriti Kendra uit Hazaribag, India. Deze 

organisatie staat zowel in India als internationaal bekend om hun betrouwbaarheid, integriteit 

en voortreffelijke hulp aan de kastelozen in Bihar en Jharkhand. 

 

Het Lord Buddha Home for Children voorziet in een verblijf van zeventig kinderen, zowel 

jongens als meisjes, in kleine gezinshuisjes van tien kinderen. Ze worden opgevoed door een 

“eigen”moeder, die ze de liefde en respect geeft die ze verdienen. 

Een gezondheidscentrum, een multifunctioneel centrum, stafruimten  en een gastenverblijf 

zijn onderdeel van het kinderdorp. Verder is er een leer/werkplaats waar kasteloze jongeren 

een vakopleiding kunnen volgen en in 2015 wordt gestart met de bouw van een English 

Medium School, niet alleen voor de kinderen uit het kinderdorp maar evenzeer voor de 

kasteloze kinderen uit de naaste omgeving.  Om de gebouwen heen is een buitenspeelplaats, 

een sportveld, een speeltuin en een moestuin aangelegd. 

 

Uitbreiding van het programma buiten het Lord Buddha Home for Children 

Gelet op de omvang en problematiek van kasteloze kinderen in en rondom Bodhgaya kunnen 

niet alle kinderen in het Lord Buddha Home for Children worden opgenomen. Om te 

voorkomen dat deze kinderen ontsporen zullen vanuit het kinderdorp 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 community empowerment programma’s voorzien in: 

 Toegang kasteloze bevolking uit de omgeving tot de gezondheidszorgvoorzieningen 

van het kinderhuiscomplex. 

 Het starten van multy activity centres (MAC’s), gedragen door de lokale bevolking, 

waarin het geleerd wordt meer controle te krijgen over hun eigen gezondheid, de 

gezondheid van hun gezin en de verbetering van de leefomstandigheden in hun 

woonomgeving. 

 Toegang kasteloze kinderen uit de omgeving tot de onderwijsvoorzieningen en de 

leer/werkplaatsen 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. 
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Uitbreiding van de voorzieningen buiten het kinderdorp 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 en rondom Bodhgaya. 

 

Het Lord Buddha Home for Children wordt gesteund door de Indiase overheid en de lokale 

bevolking. Daarbij wordt het Lord Buddha Home for Children in de wijde omtrek van 

Bodhgaya gezien als een schoolvoorbeeld voor andere binnen- en buitenlandse organisaties. 

 

De kinderen in het Lord Buddha Home for Children hebben hun nieuwe bestaan te danken 

aan gulle donaties van  fondsen, organisaties, particulieren, scholen, acties in het land, 

serviceclubs, bedrijfsleven, notariële schenkingen en de tomeloze inzet van vrijwilligers die 

alle onkosten uit eigen beurs betalen. 

 

Maatschappelijk verantwoord ondernemen 

Met maatschappelijk verantwoord ondernemen kunt u al heel snel bijdragen aan een wereld 

van verschil voor kasteloze wezen en verlaten kinderen in het Lord Buddha Home for 

Children en de gemarginaliseerde bevolkingsgroepen uit de dorpen gelegen rondom het 

kinderdorp.  

Maak van uw betrokkenheid bij de maatschappij een onlosmakelijk onderdeel van uw 

bedrijfsvoering. Het beïnvloedt niet alleen de reputatie van uw bedrijf op een positieve manier 

maar het heeft ook een positief effect op uw werknemers. 

 

Uw hulp 

Stichting Kinderhulp Bodhgaya biedt u de mogelijkheid, afhankelijk van uw voorkeur uw 

donatie ten goede te laten komen aan specifieke onderdelen/benodigdheden voor het Lord 

Buddha Home for Children en de community empowerment programma’s.  

 

Onze toezegging 

Wij, van onze kant,  verzekeren u dat uw donatie voor 100% ten goede komt aan het door u 

gekozen doel. We zullen er alles aan doen om u maatwerk te leveren met rapportages, foto’s, 

presentaties en een financiële verantwoording over de besteding van uw donatie.  
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                                        SPONSORVOORSTELLEN 

 

 

 

  

Eenmalige investeringen: Bouw en infrastructuur 

 

 

€ 30.000 Installatie zonnepanelen         

De energievoorziening binnen het kinderdorp is slecht, dagelijks valt, zoals overal in India, de 

stroomvoorziening uit. Er zijn twee stroomgeneratoren aangekocht om de nodige energie te 

leveren; de kosten voor elektra en diesel voor de generator bedragen op jaarbasis € 10.000. 

Sinds 2011 is er ook een aansluiting op het elektriciteitsnet voor 12 uur per dag. Om de 

energievoorziening te verbeteren en de energiekosten te reduceren kunnen zonnepanelen 

uitkomst bieden. 

 

 

€ 15.000: Aanschaf minibus 

De minibus is nodig voor het vervoer van de kinderen naar en van Bodhgaya 

en omgeving. De minibus wordt ook ingezet voor transport van de kinderen uit de omgeving 

naar en van het Lord Buddha Home for Children. Deze kinderen komen, in het kader van 

community empowerment programma’s naar het kinderdorp voor sport, spel, recreatie, 

onderwijs en vakgerichte opleidingen. 

 

 

 

Eenmalige investeringen: Inrichtingskosten 

 

 

€ 1.500: Aanschaf geisers 

Het dagelijks douchen met koud water is geen pretje voor de kinderen, zeker niet in de 

wintermaanden waarin het bar koud kan zijn in Bihar. Daarom zouden we graag in ieder 

gezinshuis (nu 7) een geiser willen installeren. Kosten per gezinshuis € 250. 

 

€ 1.000: Aanleg tuin en groenvoorziening op het terrein 

Op het terrein zijn in het afgelopen jaar, rondom de bestaande gebouwen, al een aantal 

tropische bomen en struiken geplant. Na gereedkomen van de English Medium School  

zal de verdere beplanting van het terrein ter hand genomen worden. 

 

€ 1.500: Aanleg verharde wegen op het terrein 

De paden tussen de gebouwen zijn zanderig. In de warme zomermaanden is het daardoor erg 

stoffig op het terrein terwijl deze in de regenperiode erg modderig zijn. Daarom willen graag 

verharde paden aanleggen tussen de diverse gebouwen,  

 

 

€ 350: Onderhouden van een moestuin 

Om de kinderen vertrouwd te maken met tuinieren is op het terrein een grote moestuin 

aangelegd, die door de kinderen zelf wordt onderhouden.  Zo leren de kinderen 

spelenderwijze alles over planten, vruchten, groenten en de verzorging daarvan. De 

zorgmoeders zullen de kinderen leren hoe de opbrengt/oogst van de moestuin te verwerken in 
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de keuken. Voor het onderhoud van de moestuin is jaarlijks klein tuinmateriaal  nodig, naast 

natuurlijk de aanschaf van zaden en plantgoed. 

 

 

 

Jaarlijkse investeringen: Bouw en infrastructuur 

 

  

€ 2.500: Onderhoud kinderhuizen 

De bestaande kinderhuizen op het terrein  zijn relatief nieuw en deugdelijk gebouwd. Na ruim 

10 jaar intensief gebruik zijn de kinderhuizen toe aan renovatie en groot onderhoud.   

 

€ 800: Opstalverzekering 

Voor alle bouwkundige voorzieningen op het terrein van het Lord Buddha Home for Children 

is een opstalverzekering afgesloten. De kosten van verzekering zijn een jaarlijks terugkerende 

onkostenpost. 

 

€ 500: Onderhoud waterinstallatie 

Schoon drinkwater op het terrein van het Lord Buddha Home for Children wordt aangepompt 

via een watertoren, voorzien van een waterpomp en een zuiveringsinstallatie. Het overig 

watergebruik geschiedt zoveel mogelijk door opvang van regenwater in grote waterreservoirs, 

die geplaatst zijn op de daken van enkele gebouwen. Om de gehele waterinstallatie op peil te 

houden is jaarlijks onderhoud noodzakelijk. 

 

€ 3.000: Verbruik  en onderhoud energie-installatie 

De energievoorziening wordt deels geleverd door aansluiting op het elektriciteitsnet (12 uur 

per dag) en twee stroomgeneratoren die op dieselolie werken. In de genoemde kosten voor 

onderhoud is het dagelijks verbruik van dieselolie ( € 7,50 per dag)  meegenomen. 

 

 

€ 3.000: Kantoor en communicatiekosten 

Onder deze post vallen niet alleen de jaarlijkse kosten van pennen, potloden en papier, 

computer en printer, maar ook de kosten van telefoon, fax en internet. Deze kosten zijn 

relatief hoog in India. 

 

 

 

       

Jaarlijkse investeringen: kosten van levensonderhoud kinderen 

 

€ 10.000: Maaltijdvoorzieningen kinderen en moeders  
Dit bedrag is nodig om de jaarlijkse kosten te dekken van drie maaltijden per dag voor 

zeventig  kinderen en zeven moeders. Naast de maaltijden krijgen de kinderen dagelijks een 

gevuld lunchtrommeltje en een flesje water mee naar school. Ook de dagelijkse extra’s zoals 

melk, fruit en kleine traktaties wordt uit deze post voldaan.  
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Kleding kinderen 

€ 1.750: Dagelijkse kleding 

Twee maal per jaar worden alle kinderen van top tot teen in het nieuw gestoken. In het 

winterseizoen komen daar nog warme truien, mutsen, sjaals en wanten bij. Daarnaast krijgt 

ieder kind ook twee sets ondergoed per jaar. 

 

€ 1.500: Schooluniformen en schoolschoenen 

Alle kinderen krijgen jaarlijks nieuwe schooluniformen: een zomer en een winter outfit, 

kniekousen en nieuwe schoolschoenen. 

 

€ 750: Sportkleding en sportschoenen 

Voor het sporten en de te organiseren sportevenementen hebben de kinderen jaarlijks een set 

sportkleding en sportschoenen nodig.  

 

€ 10.000:Salariskosten personeel 

Het managen van een kinderdorp  brengt personele lasten inclusief voorzieningen voor sociale 

lasten met zich mee. Er zijn zorgmoeders nodig, een projectcoördinator, een 

manager/boekhouder, bewakers en tutorial en  remedial teachers nodig. 

U kunt ook een deel van de jaarlijkse salariskosten sponsoren. Het gaat om: 

€    850: salariskosten per jaar zorgmoeder 

€ 3.500: salariskosten per jaar projectcoördinator 

€ 1.250: salariskosten per jaar manager 

€ 1.000: salariskosten per jaar boekhouder 

€    850: salariskosten per jaar bewaker 

€    600: salariskosten per jaar tutorial teacher (part time). 

€    600: salariskosten per jaar van een muziekleraar 

€ 1.200: salariskosten per jaar remedial teacher (part time).  

 

 

 

 

 

Jaarlijkse investeringen: kosten onderwijs 

 

 

€ 8.000: Schoolkosten kleuter en basisonderwijs 

Alle zeventig kinderen gaan dagelijks, de zondag  uitgezonderd, met de bus naar school in 

Bodhgaya. Daar hangt een  duur prijskaartje aan. 

Om de school te kunnen bezoeken hebben  alle kinderen schoolbenodigdheden nodig  zoals 

leerboeken, schriften, pennen, potloden en een schooltas. 

Ook wordt er jaarlijks schoolgeld voor de kinderen betaald. 

U kunt ook een deel van de schoolkosten sponsoren. Het gaat dan om: 

€ 3.000: kosten busvervoer op jaarbasis  

€ 1.500: kosten aanschaf boeken en lesmaterialen 

€    500: kosten schooltassen 

€ 3.000: schoolgeld per jaar  
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€ 2.700: Naschoolse huiswerkklassen 

Alle kinderen die het basisonderwijs volgen krijgen huiswerk mee. 

Bij het maken van het huiswerk worden de kinderen begeleid door speciaal daarvoor 

aangestelde onderwijzers, die de lesstof nog eens uitlegt en de kinderen overhoort.  

Door leerachterstanden hebben een aantal kinderen extra bijles nodig, sommigen worden 

daarbij begeleid door een remedial teacher. Bij de naschoolse huiswerkklassen hoort ook enig 

les- en testmateriaal voor de remedial teaching. 

U kunt ook een deel van de jaarlijkse kosten voor de huiswerkklassen sponsoren Het gaat om: 

€ 1.000: salariskosten huiswerkdocent (part time). 

€ 1.200: salariskosten remedial teacher op (part time). 

€    500: kosten les- en testmateriaal. 

 

 

€ 6.000: Vakgericht onderwijs leer/werkplaatsen 

Om vakgericht onderwijs te kunnen verzorgen zijn docenten nodig voor de  theorielessen en 

de begeleiding in praktische vaardigheden. 

U kunt ook een deel van de jaarlijkse kosten sponsoren. Het gaat om: 

€ 1.000:  docent opleiding naaien en borduren 

€ 1.000: docent timmerlessen  

€ 1.000: docent Engelse les 

€ 1.000: docent computeronderwijs   

€ 1.000: docent rekenen/boekhouden 

€ 1.000: docent elektronica   

€ 1.000: docent opleiding hospitality  

€ 1.000: docente opleiding schoonheidsspecialiste    

 

 

Jaarlijkse investeringen: kosten medisch zorg 

 

€ 10.000 Personele lasten 

De bemensing van het medisch centrum bestaat uit een basisarts, een tandarts een  apotheker, 

een laboratoriumarts en een  verpleegkundige. Daarnaast is er een parttime coördinator om het 

management van het medisch centrum  in goede banen te leiden. 

U kunt ook een deel van de jaarlijkse personeelslasten sponsoren. Het gaat om: 

€ 2.200: salariskosten huisarts 

€ 2.000: salariskosten tandarts 

€ 1.500: salariskosten apotheker 

€ 1.500: salariskosten laboratoriumarts 

€    800: salariskosten verpleegkundige 

€ 1.000: salariskosten coördinator op jaarbasis (part time) 
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Kosten medicijnen, verbandmiddelen, materialen e.d. 

 

 

€ 5.500; kosten medicijnen, verbandmiddelen, testmateriaal  laboratorium 

 

€ 2.000: materialen tandarts 

 

€ 2.000: vaccinatiekosten kinderen conform WHO richtlijnen  

 

 

 

Jaarlijkse investeringen: kosten sport, spel, recreatie en cultuur 

 

€ 1.000: Sport evenementen 
Voetbal, cricket en andere sportevenementen organiseren voor zowel de kinderen uit het 

kinderdorp  als de kinderen uit de dorpen rondom, vraagt extra inzet van een 

activiteitenbegeleider op part time basis. 

Daarnaast worden alle kinderen na afloop van een sportevenement getrakteerd op frisdrank en 

een kleine versnapering. 

 

€ 1.000: Culturele uitstapjes en evenementen 
Het is van belang de kinderen in contact te brengen met de cultuur van hun land. 

Alle belangrijke Indiase feesten worden met de kinderen gevierd, en vaak krijgen de kinderen 

dan kleine cadeautjes. 

Enkele malen per jaar worden er uitstapjes gemaakt met de kinderen naar een dierentuin, 

pretpark of een cultuurhistorische bezienswaardigheid. 

 

€ 2.500: Fietsen voor de kinderen: 

De kinderen zouden graag willen fietsen. Er zijn 70 fietsen nodig in diverse maten en 

uitvoeringen voor zowel de kleine als de grotere kinderen. 

 

€ 1.500: Muziek- en dansles 

In het weekend krijgen de muziek en/of danslessen. Voor deze lessen zijn 

muziekinstrumenten en ook “dans” kleding nodig, evenals docenten. 

 

 

 

 

 

   ANDERE SPONSORMOGELIJKHEDEN 

 

 

Club van 100 

Wordt lid van de club van 100!. 

We willen graag een club van 100 oprichten. 

De club van 100 bestaat uit bedrijven en organisaties die jaarlijks 100 euro sponsoren. U komt 

terecht in deze lijst van 100 sponsors met uw bedrijfsnaam en website. Door ons wordt u op 

de hoogte gehouden van onze activiteiten en projecten door middel van onze nieuwsbrieven. 
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Andere mogelijkheden 

Het spreekt voor zich dan andere vormen van sponsoring ook meer dan welkom zijn. 

Onderstaand treft u enkele suggesties. Voor” bijdragen op maat’ verzoeken we u contact  

op te nemen met ons secretariaat via het e-mailadres; kinderhulpbodhgaya@helpt.nl of via 

telefoonnummer: 024-6962930. 

 

Donaties: 

Als bedrijf kunt u een deel van uw winst geven aan Stichting Kinderhulp Bodhgaya 

of uw medewerkers vragen af te zien van kerstpakketten en de waarde daarvan aan ons te 

schenken. Als tegenprestatie komen we graag een presentatie over ons werk verzorgen binnen 

uw bedrijf en kunnen we de donaties van uw bedrijf vermelden op onze website en in onze 

nieuwsbrief. 

 

Sponsoring in natura of het ter beschikking stellen van kennis 

Als bedrijf kunt u ons ook steunen in natura. Enkele suggesties zijn: 

het verzorgen van drukwerk,  zoals brochures, programma’s, het afdrukken en inlijsten van 

foto-  en ander promotiemateriaal, het ter beschikking stellen van kennis op het gebied van 

ICT, marketing en P.R., artikelen in uw huismagazine, het afstaan van een dag salaris door uw 

medewerkers of het afstaan van maandelijks € 1 door uw medewerkers voor het Goede Doel. 

 

Uw voordeel: 

Giften van bedrijven aan Goede Doelen met een ANBI-status zijn aftrekbaar van de belasting 

boven een totaalbedrag van € 227. Maximaal mag uw aftrekbare bedrag niet hoger zijn dan 

6% van uw jaarlijkse totale nettowinst. Meer schenken mag, maar het meerdere is dan helaas 

niet aftrekbaar.  

Echter: als u Stichting Kinderhulp Bodhgaya sponsort en wij u voor uw financiële steun een 

tegenprestatie bieden, dan ziet de fiscus dit als een normale kostenpost. In dit geval is uw 

volledig gesponsorde bedrag aftrekbaar. Als tegenprestatie kan Stichting Kinderhulp 

Bodhgaya een banner van uw bedrijf op de website plaatsen of een lezing met beeldmateriaal  

over het werk van de stichting voor uw bedrijf verzorgen. 

 

 

                                           //////////////////////////////////////// 

 

 

 

           Stichting Kinderhulp Bodhgaya, Bovensteweg 32, 6585 KD Mook. 

           Telefoon: 024-6962930. E-mail: kinderhulpbodhgaya@helpt.nl 

                          Website: www.kinderhulpbodhgaya.helpt.nl 

           Bank:  NL51RABO 0181 6595 73 t.n.v. Stichting Kinderhulp Bodhgaya, Mook 

           Kamer van Koophandel Centraal Gelderland, dossiernummer 09.13.57.09 

                                          ANBI-registratie: 8126.04.64 

                           CBF Certificaat voor kleine goede doelen:302272-10 
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