Stichting BoysHome and Others
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Nederland

NIEUWSBRIEF nummer 21, december 2011.
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 21ste in de rij van, hopen we, zeer vele.

1. De Stichting BoysHome and Others.
ANBI.
Voor alle zekerheid melden wij u dat de Stichting in het bezit is van de ANBI- verklaring van de
Belastingdienst. Dat betekent dat giften aan de Stichting van de belasting kunnen worden afgetrokken.

2. De sponsorkinderen.
Het aantal gesponsorde jongens van het BoysHome is nu 48. Van het tehuis Shakunthala worden nu 21
bewoners gesponsord. Wat de aantallen betreft kunnen we zeggen dat deze door de tijd heen aardig stabiel
blijven.

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. Wel sturen we u de kerstgroet van directeur Kantharaj, die we
dit weekend ontvingen. U zult hun kerstkaarten namelijk niet meer voor de Kerstdagen kunnen ontvangen.
Kort samengevat dankt en groet hij alle sponsors en refereert aan het 125-jarig bestaan van het Boyshome
in oktober j.l..
Dear sponsors,
Greetings from Malavalli Boys Home. The time has come to send you the seasons Greetings. We are all
doing well and wish the same towards you.
All the boys are eagerly looking forward for Christmas. There are 95 boys in our Home, studying in different
classes. Some of the senior boys are undergoing Industrial and Teachers training. As you know our Malavalli
Mission Work (Boys Home and the Church), started in the year 1886, on 25 th October, 2011, we celebrated
125th years anniversary. We were able to meet many old boys after a long gap. All the old boys were very
happy to see the development work at Boys Home and the credit goes to you people for making this
possible. You are frequently in our thoughts. We thank all the sponsors and well-wishers of the Boys Home
for their involvement in the Boys Home activities. We are planning to provide some gifts and a big meal on
Christmas day. Boys will be getting a set of new dress too. Some of the sponsors have already sent the
greeting cards to our boys. This year it has been delayed in sending the Christmas greeting Cards due to
tight schedule.
Boys Home has a new warden by name Rajendra Prasad (one of the old boys) from the beginning of
December 2011. Mr. Jayaraj is taking care of the accounts. Mrs. Subhashini Kantharaj will be looking after
the Correspondence of the boys.
Once again we wish you a very happy and blessed Christmas and a bright New Year.
With much love & regards,
Isaac Kantharaj.
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Stichting BoysHome and Others
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 woonbegeleiders [SPW/SPHopleiding]. 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.

Shakunthala
Bouw nieuw tehuis + inrichting.
Vanaf het voorjaar tot heden hebben wij u met de foto’s uit India op de hoogte gehouden van de voortgang.
Met ons heeft u kunnen zien, dat de nieuwbouw in een sneltreinvaart is gegaan. Op dit moment vinden de
laatste activiteiten als bijvoorbeeld het schilderwerk en egalisering van het terrein plaats, dan is het
gebouw klaar. Wie had dat een jaar geleden kunnen denken, gezien toen de moeilijkheden met de
vergunning en in het dorpje zelf.
Namens alle betrokkenen in India willen we nogmaals zeggen hoe blij we zijn met alle giften, die wij in de
afgelopen jaren en nu nog steeds hiervoor mogen ontvangen. Want….dat was niet gering! In totaal konden
wij tot nu toe ruim € 70.000 overboeken. Dit is inclusief de € 19.000 van de zwemactie in 2009 van de
Rotary Voorthuizen, samen met Cordaid. Wellicht herinnert u zich dat nog, directeur Chidambara en zijn
echtgenote namen die cheque toen persoonlijk in ontvangst.
De begroting van destijds was plm. € 75.000. Met soms verhoogde prijzen, maar door slim inkopen en een
in de tijd gunstige verhouding tussen Euro en Rupees is het prima gelukt in de buurt van de begroting te
blijven. Wij vinden dit een grote pluim waard voor de directie van Shakunthala.
Van de inrichting hadden wij al een begroting ontvangen. Bedden, tafels, stoelen etc. worden begroot op
plm. € 4000. Hiervoor loopt nog een verzoek om financiering bij een Stichting. Op dit moment weten we
nog niet of dat gehonoreerd wordt.
Dus… mocht u suggesties voor ons hebben, dan horen wij dat graag.
Opening tehuis.
In samenspraak met ons heeft directeur Chidambara besloten om de ‘ officiele’ opening te houden in de 1e
week van februari 2012. Namens het bestuur zal Henk van der Vegt daarbij aanwezig zijn. Hij zal daar en in
de omgeving plm. 2 weken verblijven.
Wilt u meegaan op die reis, meldt u zich dan voor 25 december a.s. bij Henk op het emailadres
h.vandervegt@hccnet.nl .
Drie projecten.
Zoals wij u dat met de foto’s hebben laten weten, lopen er naast de nieuwbouw nog drie projecten, te
weten :
1. het koeienproject. Dit omvat een stal met opslag, 4 koeien en melkapparatuur
2. het moestuinproject. Dit omvat het gereedmaken van een stuk moestuin en de aanschaf van zaden
en planten en..
3. een hoeveelheid therapeutische middelen.
Voor deze projecten , begroot op plm. €10.000, hebben wij financiering gekregen van Raboshare4more.
In september is begonnen met de koeienstal. Deze is vrijwel klaar. Daarna worden de andere goederen en
projecten opgepakt.
Kortom: met u kunnen we op een zeer goed 2011 terugzien wat betreft de voortgang van het totale
nieuwbouwproject Shakunthala.
Tot slot:
Degenen onder u die geen emailadres hebben, sturen wij deze nieuwsbrief per post met enkele foto’s
daarbij.
Een hartelijke groet aan u allen en alvast fijne feestdagen gewenst.
Het bestuur.
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