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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 

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
Voor u ligt onze winter nieuwsbrief 2021 waarin we 
u informeren over het reilen en zeilen binnen het 
kinderdorp gedurende het afgelopen half jaar. De in-
vloed van de wereldwijde corona pandemie, die de 
hele wereld verlamde en tot ongekende maatregelen 
leidde, is ook voor hulprojecten voelbaar, hier in 
Nederland en op ons kinderdorp. In Nederland kun-
nen kerstmarkten, sponsorlopen of andere activitei-
ten in het kader van fondsenwerving niet doorgaan. 
Daardoor valt een deel van de inkomsten uit fond-
senwerving in Nederland weg. In het kinderdorp 
waar onze Indiase partner nu zelf verantwoordelijk 
is voor het dagelijkse reilen en zeilen wordt alles op 
alles gezet om in te spelen op de behoeften van de 
kinderen. Op eigen benen staan, eigen fondsenwer-
ving en minder afhankelijk van buitenlandse hulp is 
daarvan een onderdeel. Daarbij wordt ook dankbaar 
hulp aanvaard van grote ontwikkelingsorganisaties 
die het kinderdorp met enige regelmaat voorzien 
van kilo’s rijst, meel, aardappelen, linzen, olie etc.  
waardoor de voedselzekerheid gewaarborgd blijft. 
Met onze Indiase partner blijven we investeren in 
de kwaliteit van het onderwijs en kunnen we onze 

kinderen een vervolgopleiding bieden. Onze focus blijft zich 
richten op versterking van lokaal partnerschap om duurzame 
resultaten te behalen. Dank zij uw niet aflatende steun was 
2020 een goed jaar en geeft u onze kinderen niet alleen een 
veilig thuis maar ook perspectief op een goede toekomst met 
blijvende impact. Heel hartelijk dank daarvoor! Rest ons nog 
voor nu u mooie en vredige kerstdagen toe te wensen en alle 
goeds voor het jaar 2022 dat komen gaat.



Berichten uit het 
Lord Buddha Home for Children
Onze kinderen maken het 
goed. De coronamaatregelen  
worden iedere dag herhaald: 
handen wassen, mondkapjes 
dragen en afstand houden. 
Hoewel dit alles gemakke-
lijker gezegd is dan gedaan. 
Vanwege de coronapande-
mie mogen de kinderen het 
kinderdorp niet verlaten. 
Een drastisch besluit maar 
uiterst effectief. Er wo-
nen nu 38 kinderen in het 
kinderdorp, verdeeld over 
vier kinderhuizen en een 
jongerenhuis waar de oudere 
kinderen worden voorbereid 
op een zelfstandig bestaan 
buiten het kinderdorp. Ze 
moeten zelf inkopen doen, 
zelf koken, het ‘huishouden’ 
bestieren en hun eigen was 
doen. Dit alles onder het wa-
kend oog van een moeder. Er 
zijn  inmiddels 25 kinderen 
die elders op kamer of in een 
hostel wonen in verband met 
het volgen van een oplei-
ding. Ook bij deze kinderen 

wordt vanuit het kinderdorp 
over de schouder meege-
keken en waar nodig wordt 
hulp en advies gegeven.
Iedere dag op het kinderdorp 
begint met meditatie, dou-
chen, ontbijten, schoolactivi-
teiten, huiswerk maken. Bij 
dit alles worden ze liefde-
vol ondersteund door een 
moeder. 
Alle kinderen helpen hun 
moeders met de voorberei-
ding van het eten en kleine 
huishoudelijke karweitjes. 
Gelukkig is er, naast al deze 
verplichtingen, ook ieder 
dag tijd voor sport en spel, 
zoals badminton, touwtje 
springen, voetbal, cricket, 
schaken en caromboard, een 
typisch Indiaas bordspel. De 
zondagochtend is ingeruimd 
voor de wekelijkse schoon-
maak van het campuster-
rein, zoals het harken van 
bladeren, het opruimen van 
afval en het verzorgen van 
de planten en struiken op het 

terrein. De groentetuin ligt 
er na de moesson verlaten 
bij, maar in het nieuwe 
jaar wordt weer een begin 
gemaakt met de aanplant van 
de nodige gewassen.

De English 
Medium School
De school op de campus 
heeft inmiddels een zeer 
goede uitstraling naar de 
wijde omgeving van het 
kinderdorp. Dit is van groot 
belang voor de kinderen op 
het platteland die hierdoor 
niet meer afhankelijk zijn 
van primitief onderwijs op 
kleine dorpsschooltjes.
Per 1 september werden de 
scholen in India weer ge-
opend na een lange periode 
waarin alleen online lessen 
en thuiswerkklassen waren 
georganiseerd. Onnodig te 
zeggen dat de kinderen hier 
reikhalzend naar uit hebben 
gezien. De Indiase overheid 
heeft besloten dat alle leer-

lingen in het lager onderwijs 
naar de volgende klas over 
mogen. Bij het herstarten 
van het onderwijs wordt dan 
rekening gehouden met de 
opgelopen achterstand en 
wordt geprobeerd deze terug 
te dringen. Om de opgelopen 
achterstand te meten hebben 
alle kinderen op de campus-
school in november een 
soort examen afgelegd. Op 
basis van die uitkomsten is 
voor ieder kind een bijspij-
kerprogramma opgesteld 
voor het komend half jaar. 
De hoop is dat de kinderen 
hierdoor weer voldoende 
in staat zijn om met goed 
gevolg deel te nemen aan 
de landelijke examens van 
2022.
Ook de muzieklessen zijn 
weer van start gegaan. 
Deze worden iedere zater-
dag gegeven en bestaan uit 
theorielessen, zoals  bijvoor-
beeld noten lezen. Verder 
kunnen er lessen gevolgd 
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worden in het bespelen van 
muziekinstrumenten zoals 
tabla, harmonium, blokfluit 
en gitaar.

De vervolgopleidingen 
in het studiefonds
Maar liefst 25 kinderen ma-
ken nu of hebben al gebruik 
gemaakt van het studiefonds 
en volg(d)en een opleiding 
naar hun hart. Door de co-
ronapandemie sloten ook de 
onderwijsinstituten waardoor 
onze kinderen aangewezen 
waren op afstandsonderwijs. 
Dat was extra belastend om-
dat zij daardoor min of meer 
eenzaam op kamer of in een 
hostel zaten en de warme 
deken van het kinderdorp 
node misten. Desondanks 
werken veel kinderen hard 

aan hun studie, zij het dat 
er ook enkelen zijn die wat 
minder motivatie tonen of er 
helaas zelfs met de pet naar 
gooien. 
Sumant, die landbouwkunde 

studeert aan de universiteit 
van Dehradun is aan zijn 
praktijkjaar en tevens laatste 
studiejaar begonnen. Hier-
voor loopt hij stage op een 
champignonkwekerij en een 

imkerij en werkt hij mee op 
een kippenfarm, een geiten-
bedrijf en een visserijbedrijf. 
Daarnaast geeft hij voorlich-
ting aan boeren in een aantal 
plattelandsdorpjes over land-
bouwverbeteringen en over 
landbouwvoorschriften van 
overheidswege. Een meer 
dan vol programma dus. 
Pankaj en  Vikash hopen 
komend jaar de opleiding 
voor elektricien af te sluiten 
en Sonu en Gautam, die 
eenzelfde opleiding volgen 
studeren hard voor hun 
overgangsexamens naar het 
tweede jaar in februari 2022. 
Ashish, Pradeep, Indal, 
Kailash, Usha, Satyendra en 
Suryamani volgen allen het 
tweede jaar van de  boven-
bouw van de middelbare 
school als voorbereiding 



op een universitaire studie 
of hbo-opleiding, Shalini, 
Bharti, Jay en Vikash zijn in 
september jl. gestart met het 
eerste jaar van de boven-
bouw. Ganesh die de twee-
jarige bovenbouw  opleiding 
combineerde met een spe-
ciaal studieprogramma ter 
voorbereiding op toelating 
tot een prestigieuze universi-
taire IIT-opleiding (Internati-
onaal Instituut Technologie) 
heeft het toelatingsexamen 
hiervoor helaas niet gehaald. 
Hij probeert nu toegelaten te 
worden tot het NIT (National 
Instituut Technologie). We 
duimen dat dit wel gaat luk-
ken. Choto en Sanjay, die de 
English Medium School in 
2021 hebben afgerond heb-
ben nog steeds geen keuze 
gemaakt voor een vervolg-
studie. Stevige gesprekken 

met hen hebben echter nog 
niet tot het gewenste resul-
taat geleid.
Alle kosten verbonden aan 
de studies van onze kinderen 
en de kosten van hun levens-
onderhoud worden betaald 
uit het door onze stichting 

opgerichte studiefonds, 
waardoor de kinderen er van 
verzekerd zijn dat zij hun 
studie in financiële zin ook 
kunnen afronden. Fondsen-
werving voor het studiefonds 
is geen gemakkelijke opga-
ve. Veel vermogensfondsen 

willen wel fondsen verstrek-
ken voor investering in ge-
bouwen en materialen, maar 
investeren in persoonlijke 
ontwikkelingen via vervolg-
opleidingen van kinderen is 
vaak een brug te ver. Wilt u 
een (extra) steentje bijdragen 
aan het studiefonds? Dat kan 
door uw gift over te maken 
op bankrekening NL51RA-
BO181659573 t.n.v. Stich-
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ting Kinderhulp Bodhgaya 
te Boven-Leeuwen o.v.v. 
studiefonds.

Festiviteiten
Lock down of niet, India 
zonder festiviteiten is niet 
denkbaar, zij het dat van 
overheidswege wel beper-
kingen werden opgelegd. 
Zo werd het Holi festival 
gevierd, waarbij kinderen 
zichzelf beschilderden in 
prachtige kleuren, nieuwe 
kleding kregen en er spelac-
tiviteiten werden georgani-
seerd, zij het ditmaal zonder 
deelname van kinderen 
uit de omgeving van het 

kinderdorp. Republic Day en 
Independence Day werden 
gevierd met het hijsen van 
de nationale vlag en het 
zingen van het nationale 
volkslied. Speeches waren 
dit jaar verboden en ook 
sportactiviteiten tussen onze 
kinderen en de kinderen 
uit de omliggende dorpen 
vonden geen doorgang. Het 
Raksha Bandhan festival dat 
plaats vond bij volle maan in 
augustus had geen last van 
corona. Het feest is bedoeld 
om de liefde tussen broers en 
zussen te laten zien waarbij 
de jongens gekleurde arm-
bandjes om de armen van de 



meisjes aanbrengen. In okto-
ber vond het Ghandi Jyanti 
festival plaats, een eerbetoon 
aan Mahata Ghandi. Daarbij 
werden liederen gezongen 
en een extra lekkere maaltijd 
geserveerd. De kinderen 
vierden ook het Dushera 
festival, het feest van de 
overwinning van het goede 
op het kwade. Traditiege-
trouw krijgen de kinderen ter 
gelegenheid van dit festival 
nieuwe kleding en een klein 
bedrag van 100 Rupees (€ 
1,-) om te verbrassen op het 
festivalterrein in Bodhgaya. 
Vanwege corona was er dit 
jaar geen festival in Bodhga-
ya tot grote teleurstelling van 
de kinderen. Het Depawali 
festival in november ging 
gepaard met het versieren 
van de campus met 1000 
lichtjes en het gecontroleerd 
afsteken van het nodige 
vuurwerk. Ook hier werd de 
dag afgesloten met speciaal 
eten zoals Puri (speciaal ge-
bakken brood van ongezuurd 
volkorenmeel), Matar-paneer 
(stoofschotel van erwten en 
kaas in een romige curry 
met tomaten en kruiden) 
en Kheer (rijstdessert met 
amandelen en cranberries). 
Onnodig te zeggen dat er 
werd gesmuld!

Ziekte en zeer
Corona ging tot nu toe het 
kinderdorp voorbij. Wel wa-
ren veel kinderen als gevolg 
van het regenseizoen ver-
kouden en er werd geklaagd 
over oorpijn en snotneuzen. 
Drankjes en pilletjes hiel-
pen hen er weer bovenop. 
Ashish, een van onze uitwo-
nende studenten, die 10 jaar 
geleden TBC opliep, werd 
opnieuw geveld door TBC 
waarvoor medicijnen werden 
voorgeschreven. Een tiental 
kinderen klaagde over jeuk, 
de oorzaak ervan werd niet 
gevonden en de behandeling 
bestond uit zalfjes. 
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De Belastingdienst een deel van uw gift laten betalen? Dat 
kan. Als u ons vijf jaar lang met een vast, zelf gekozen bedrag 
steunt en dit vastlegt in een overeenkomst, is uw gift volledig 
aftrekbaar van de belasting.
Afhankelijk van uw inkomen krijgt u tot de helft van uw gift 
terug. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website 
van de Belastingdienst. Uw gift is dus meer waard, zonder 
dat het u meer kost! Voorheen was hiervoor een notariële akte 
vereist, maar nu kunt u zo’n gift direct met ons regelen.

Rekenvoorbeeld
De hoogte van de belastingteruggave bij een periodieke 
schenking is afhankelijk van uw inkomen en leeftijd.  U kunt 
uw voordeel zelf berekenen met de schenkingscalculator op 
de website van ANBI.nl

Jaarinkomen €39.000

Belastingschijf 42%

Jaarlijkse donatie €100

Belastingvoordeel €42

U doneert €100, 
Stichting Kinderhulp Bodhgaya ontvangt €100
U betaalt netto €58

Een periodieke gift is dus meer waard doordat u meer kunt 
geven zonder dat het u meer kost. Door slim om te gaan met 
dit belastingvoordeel kunt u uw donatiebedrag zelfs verho-
gen. De belastingdienst betaalt in dat geval mee aan uw gift. 
Bruto geeft u meer, maar netto blijft u hetzelfde betalen. 
Voordeel is dat Stichting Kinderhulp Bodhgaya meer kan 
investeren in haar werk in India. Via de site van de Belas-
tingdienst kunt u een schenkingsformulier downloaden. Ook 
op onze website www.kiinderhulpbodhgaya.nl vindt u het 
formulier onder de verwijzing: uw bijdrage. Print het schen-
kingsformulier uit  op de website van de Belastingdienst  of 
via onze website en stuur het ingevuld naar ons op. U kunt 
het ook digitaal invullen, afdrukken, ondertekenen en naar 
ons opsturen, Een kopie van het formulier sturen wij u onder-
tekend terug. Ontvangt u het formulier liever per post? Neem 
dan contact op met het secretariaat van onze stichting via 
email: info@kinderhulpbodhgaya.nl

Fiscaal 
voordelig 
geven

Hoera wij krijgen 
een nieuwe website! 

Half januari 2022 
staat deze online. 

De nieuwe website is ook 
te lezen op uw smartphone 

of tablet. 
Neem dus over 
een paar weken 

een kijkje op 
www.kinderhulpbodhgaya.nl 

Website



Colofon

Sponsoring 
bedrijven

Donaties en 
giften 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 (vak)oplei-
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 
project/programma via het twee maal per jaar 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 Deve-
lopment of Human Initiative, Jalpaiguri, West Bengalen  en 
Chelladurai Solomon, independent consultant, Bangalore.
In Nederland
Radj. Jhinkoe, oud-directiesecretaris ASN Bank Den Haag en oud-ambtelijk secreta-
ris 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 cardiopulmonale chirurgie en interim bestuurder 
van diverse ziekenhuizen, Blaricum
Drs. Cornelis Klein, Honorair Consul Generaal van Bhutan in Nederland, Den Haag
Ing. Harry Koorstra, voormalig CEO PostNL, thans 
investeerder en toezichthouder, Naarden

Secretariaat
Kortestraat 12, 6657AG, 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-Erkend Goed Doel, registratienummer: 302272-10

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 Bodh-
gaya beschikt ook over een brochure. Deze is, evenals een aanmeldingskaart om 
vriend en donateur te worden, op te vragen bij het secretariaat.

Stichting Jade Tara schonk wederom 
€350 ten behoeve van de kinderen,

Het Provincialaat Dominicanen te 
Nijmegen doneerde €100 voor het 
studiefonds.

Mw. Neijzen uit Huissen schonk spon-
taan €500 bestemd voor het studiefonds 
en de exploitatie.

Heer en mevrouw Kruijdenberg-le 
Blanc gaven een housewarming party 
en vroegen de gasten om een bijdrage 
voor het kinderdorp. Dit werd een fraai 
bedrag van €1450.

HHS Uitgeverij te Grave verzorgde  
opnieuw geheel belangeloos de op-
maak, het drukken en de verzending 
van deze nieuwsbrief.

KobaltDigital in Alkmaar bouwt voor 
onze stichting bijna geheel kosteloos 
een nieuwe website.


