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Stichting BoysHome and Others

NIEUWSBRIEF nummer 18, oktober 2008.
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 achttiende in de rij van, hopen we, zeer vele.

1. De Stichting BoysHome and Others.
6e tehuis
In de vorige nieuwsbrief informeerden wij u over de mogelijkheid van het steunen van een 6e tehuis.
Gezien alle inspanningen voor het tehuis Shakunthala hebben wij die mogelijkheid voorlopig op de lange
baan geschoven.

2. De sponsorkinderen.
Het aantal gesponsorde jongens – 45 - van het BoysHome is in de afgelopen periode met 1 teruggegaan.
Het aantal in het tehuis Nireekshana is 11 gehandicapten. In Shakunthala is het aantal 7 gebleven.

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

BoysHome.
Opleiding elektricien.
De bouw en inrichting van het lokaal is gerealiseerd. De opleiding is in augustus gestart met een groep van
21 jongens.

rechts het nieuwe lokaal

De 1e groep in het lokaal

gedeelte van het materiaal
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Op dit moment zijn er 126 leerlingen voor de opleidingen op het Boyshome, zoals die van
loodgieter/bankwerker, elektronica, computer, kleding maken en nu dus elektricien. Elke opleiding duurt
2 jaar. Volgend jaar zullen er 168 leerlingen zijn. Het Boyshome is blij met deze groei aan mogelijkheden,
waardoor meer jongens een betere kans op werk hebben. En… het draagt bij aan de zelfredzaamheid van
het Boyshome. We brengen dan ook graag de dank van directeur Kantharaj aan u allen over.
Ongeveer midden op het terrein stond een lage schuur, die de laatste tijd gebruikt werd voor het opfokken
van de kuikens tot legkippen. Dat gaf nogal ongerief. Bij de nieuwe legschuren aan de rand van het terrein
was nog ruimte voor zo’n soort lage schuur. Directeur Kantharaj meldde ons dat de bouw van een nieuwe
fokschuur was begonnen. U kunt dit op bijgaande foto zien.

Shakunthala
Bouw nieuw tehuis + inrichting.
Om de voorbereiding voor de bouw te kunnen opstarten had directeur Chidambara ons gevraagd om garantiestelling voor
de omheining en het slaan van de waterput. Die hebben we gegeven en via World Servants is het bedrag van plm. € 6000
al overhandigd. En.. met plaatselijk ceremonieel is op 23 september j.l. de “grond gebroken”. Wij zouden zeggen de eerste
spade is de grond ingegaan.

Dhr en mevr. Chidambara ‘breken’ de grond
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Zoals in de vorige nieuwsbrief gemeld vertrekt de 1e bouwgroep van mevr. Antonides uit Groningen op
zaterdag 27 december a.s. naar India. U kunt de voorbereidingen van hen ‘volgen’ op de website
www.india109.nl.

Als tweede gaat in augustus 2009 de World Servants groep uit Voorthuizen. U kunt hun acties volgen op de
website www.wsvoorthuizen.nl . In het bijzonder vragen wij uw aandacht voor de traditioneel geworden
oudjaarsduik met honderden deelnemers op zaterdag 27 december 2008.

4. Wat staat er verder op de rol ?
Rotary Voorthuizen – zwemfestijn.
Deze Rotary organiseert op zaterdag 16 mei 2009 een zwemfestijn te Voorthuizen. De opbrengst daarvan is
deels bestemd voor het nieuwe tehuis Shakunthala. Wij hebben daarvoor ingediend de nog openstaande
posten als de omheining met poort, de inrichting en therapeutisch materiaal.

En….. bezoek uit India in mei 2009 !!!!
Medio maand mei 2009 komen directeur Kantharaj van het Boyshome en directeur Chidambara van
Shakunthala ons bezoeken. Wij hebben hen uitgenodigd om reden dat de Stichting volgend jaar 10 jaar
bestaat. Begonnen in/met het Boyshome medio 1999 tot na 10 jaar samen met World Servants een
compleet nieuw tehuis voor Shakunthala, waarvoor de actie van de Rotary de ‘laatste’ is. We gaan in de
komende tijd het programma voor dit bezoek opstellen, u hoort daar meer van.
Als bestuur betalen wij de vliegtickets. Wij kunnen dat doen, doordat we in de jaren een soort spaarpotje
hebben opgebouwd van de bankkosten die we elk jaar terugkrijgen. Het gaat dus niet ‘ten koste’ van giften
die voor een bepaald doel of project zijn geschonken. Die zijn/worden allemaal doorgeboekt naar India.
De verblijfkosten hier nemen we als privépersonen voor onze rekening.

Een hartelijke groet aan u allen,
Het bestuur.
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