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                                                                     NIEUWSBRIEF nummer 20,  november 2010.    
 
Geachte  sponsorouders en/of donateurs,  
Het bestuur vindt het belangrijk om u op de hoogte te houden van wat er allemaal gebeurt én, wat nog 
belangrijker is, wat de resultaten zijn van uw en onze inspanningen.  Hoe kunnen we dat beter doen dan u  

regelmatig  een nieuwsbrief te sturen.  Dit is de 20ste  in de rij van, hopen we, zeer vele. 

 

 
1. De  Stichting BoysHome and Others. 

 
 ANBI. 
De voorwaarden voor het verkrijgen van een ANBI-verklaring van de belastingdienst  zijn aangescherpt.  Wij 
zijn blij u te kunnen melden dat de Stichting  deze verklaring heeft behouden. Dat betekent dat giften aan 

de Stichting geheel/gedeeltelijk van de belasting kunnen worden afgetrokken. 
 
Nieuw rekeningnummer.  Nog een keer voor diegenen die…… 
We hebben al geruime tijd een nieuwe rekening bij de ABN Amro, nummer 5899.50.525.  U vindt deze ook 
aan de onderzijde van deze nieuwsbrief.   Aan diegenen die nog niet op deze rekening betalen is het 
dringende verzoek dit  vanaf heden te gaan doen. De oude rekening willen we namelijk in principe per 1 

januari 2011 opzeggen. 
 
Andrea in India… 
Vanaf  eind september verblijft ons bestuurslid Andrea van Amerongen voor een half jaar in India. Daar is ze 
in tehuizen werkzaam. Wel blijft ze haar werkzaamheden, met name de sponsoradministratie,  van daaruit 
voortzetten. Een aantal van u hebben dat al ervaren.  
Andrea: wij wensen je veel sterkte en wijsheid daar. 

 

 

2. De sponsorkinderen. 
Het aantal gesponsorde jongens van het BoysHome is nu 46.  Met de sponsoring van Nireekshana zijn we 
gestopt, zie hierna.  De sponsorouders daarvan zijn ‘overgestapt’ naar het sponsoren van een inwoner van 
Shakunthala.  Daarmee stijgt het aantal in Shakunthala per 1 januari 2011  naar 23 inwoners. Twee 

sponsorouders zijn gestopt en we mochten drie nieuwe verwelkomen. Van harte welkom.    
 

 

3. Algemene hulp. 
Met veel dank aan alle gevers voor hun giften en betrokkenheid  kunnen wij u het volgende melden. 
 

BoysHome.  
Op dit moment zijn er geen nieuwe berichten. 
 
Girlshome. 

Oproep. 
Het Girlshome heeft regelmatig vrijwilligers in huis, die voor enkele maanden of langer daar helpen.  
Het verzoek om vrijwilligers staat nog steeds. In het bijzonder zoeken ze onderwijzers. Hebt u belangstelling 
of mocht u weten wie dat heeft, dan kunt u per email contact opnemen met  bestuurslid Andrea van 
Amerongen,  andrea_van_amerongen@hotmail.com . 
 

 
Nireekshana/Bethmangala. 
Tot onze  spijt moeten wij u berichten dat we recent hebben besloten de hulp aan deze tehuizen te stoppen.  
Allereerst merkten wij sinds vorig jaar dat de communicatie met de directeur van het tehuis soms slecht 
verliep. Dit betrof bijvoorbeeld vragen ook over de algemene situatie met de kinderen en specifiek de 
sponsorkinderen. 
Bij het laatste bezoek van bestuurslid Henk van der Vegt bleek ook dat de administratie van de 

sponsorkinderen niet transparant was.  Enkele kinderen die gesponsord werden, waren er niet meer. 

Jaaroverzichten ontbraken. De directeur kon dit bij vragen hierover ook niet  duidelijk aangeven.  

mailto:andrea_van_amerongen@hotmail.com
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Daarnaast hebben wij een aantal keren financiele hulp verleend voor de aanschaf van materialen als 

inrichting van de farmunit  Bethmangala.  Zoals u wellicht nog weet heeft World Servants  dat tehuis 
destijds gebouwd. De bedoeling was destijds dat het aantal inwoners groter zou worden. In de 
correspondentie die wij hierover met de directeur hebben gevoerd, bleef deze daar ‘vaag’ over.  Tijdens het 
laatste bezoek bleek dat er nog steeds geen uitbreiding was en dat de directeur ook nog steeds geen 
plannen had om dat te doen. Ook bleek dat door ons betaalde goederen, bijvoorbeeld matrassen,  niet 
gebruikt werden.  

 
Op basis van deze bevindingen  heeft het bestuur dus besloten met de hulp te stoppen. Directeur Martin 
hebben wij direct geïnformeerd.  Ook hij vond het jammer dat wij dit besluit genomen hadden en bedankte 
ons – dus u allemaal – voor alle hulp die in de loop der jaren geboden was. 
 
De betreffende sponsorouders hebben wij hierover al  in een brief apart geïnformeerd. Vrijwel allemaal 

hebben zij op ons verzoek hun sponsoring omgezet naar een inwoner van Shakunthala. Wij bedanken hen 

hiervoor, want dit tehuis kan die hulp zeer wel gebruiken. 
 
                        

 

Shakunthala  
Bouw nieuw tehuis + inrichting.  
Vorige keer berichtten wij u over problemen rond de start van de nieuwbouw van Shakunthala.  Dit kwam 
door  het verzet van een groep uit het dorp.  In de tussentijd is er het nodige gebeurd. Directeur 
Chidambara werd genoodzaakt om opnieuw een aanvraag voor de bouwvergunning in te dienen. Voorts zijn 
er diverse overleggen in het dorp georganiseerd om de emoties bij die groep te verminderen. Uiteindelijk 
leidde dit ertoe dat in het voorjaar – mede door de inzet van de dorpsoudsten-  de situatie zeg maar 

genormaliseerd was  en… dat de definitieve vergunning werd verleend.  
Daarmee was de weg vrij om met de bouw te beginnen en dat is ook gebeurd. U hebt in de afgelopen tijd 
een aantal linken toegestuurd gekregen, waarmee u  foto’s van het verloop van de bouw kon zien. Van tijd 

tot tijd zullen wij u die blijven sturen, zodat u de bouw kunt volgen. 
Degenen onder u die geen emailadres hebben, sturen wij deze nieuwsbrief met enkele foto’s daarbij. 
 

Intussen  ontstond er een andere situatie.   Gezien het verloop in de tijd en op grond van veiligheidsredenen 
in de regio in het algemeen en die in het dorp  vond World Servants het voorlopig niet  verantwoord om daar 
bouwgroepen naar toe te zenden. Dit betekende tevens een forse ‘strop’ in die zin, dat de financiele bijdrage 
van hun kant daarmee ook wegviel. Hierover is  meermalen goed overleg geweest.  En..   we zijn nog steeds 
in overleg, daar World Servants  naar mogelijkheden zoekt om op een andere wijze te helpen.  
 
Het bestuur heeft toen besloten om de bouw toch te laten beginnen en dit dan in fasen te doen, naar gelang 

we kans zien om gelden bijeen te krijgen.  We hadden al een mooi bedrag ‘gespaard’ van alle donaties en 
acties in de afgelopen jaren. Tegelijk zijn we weer actief op zoek gegaan naar donateurs.  Dat heeft ertoe 
geleid dat we –  met name dankzij twee weldoeners- al meer dan € 20.000 hebben gekregen.   
 
En…  heel recent ontvingen we bericht van de Rotary Voorthuizen, dat Cordaid  de gevraagde aanvullling op 

het bedrag van de zwemactie in mei 2009 [zie vorige nieuwsbrief]  had goedgekeurd.  Dat betekent dat we 
het toen berekende totaalbedrag van € 19.000  in het geheel tegemoet kunnen zien. Weer een mooie 

opsteker! 
 
Al met al komen we nu een flink eind in de richting om de totale bouw te kunnen bekostigen. Dit betreft de 
1e fase met de omheining, aansluiting nutsvoorzieningen, egalisering en de bouw begane grond en de 2e 
fase en wel de 1e verdieping.  Daarna komt nog de inrichting van het pand.  
Kortom: we zoeken nog de nodige donateurs.  Wilt u met ons mee zoeken? Suggesties van uw kant horen 

wij  heel graag.  
  
 
Tot zover deze keer. 
 
Een hartelijke groet aan u allen, 
Het bestuur.    
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nieuwbouw tehuis Shakunthala      

 

                 
Start mei 2010                                     16 juni 2010 
 

 
 
 

     
juli 2010 : bezoek bestuurslid Henk vdVegt  
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