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                                                                   NIEUWSBRIEF nummer 19,  oktober 2009.    
 

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 negentiende in de rij van, hopen we, zeer vele. 

 
 

1. De  Stichting BoysHome and Others. 
Nieuw bestuurslid. 
We hebben weer een 5 bestuurslid en wel Andrea van Amerongen uit IJsselstein. Zij maakte deel uit van de 

World Servants bouwgroep 1999 bij het Boyshome en 2004 in Bethmangala. Sindsdien heeft zij de tehuizen 

meermalen bezocht. De laatste keer was dat rond de afgelopen jaarwisseling. Daarnaast is zij sponsorouder 

vanaf het begin.   

Zij zal zich vooral inzetten voor de administratie van sponsorouders, sponsorwerving in haar woonomgeving 

en de coördinatie van eventuele vrijwilligers. 

Andrea: bijzonder welkom.  
 
Nieuw rekeningnummer. 
We hebben nu een nieuwe rekening bij de ABN Amro, nummer 5899.50.525.  U vindt dit ook aan de 

onderzijde van deze nieuwsbrief. Het vorige nummer  was bij de Rabobank mede doordat we de bankkosten 

terugkregen. Daar stopt deze bank volgend jaar mee.  Onze penningmeester kreeg het bij de ABN Amro 

voor elkaar dat zij wel de bankkosten teruggeven, dus reden  genoeg om over te stappen.  

Ons verzoek aan u is of u  voor 1 januari a.s.  uw overschrijvingen  wilt aanpassen aan het nieuwe nummer. 

Overigens houden wij de oude rekening nog een tijd aan om geen betalingen te missen. 

 

 

2. De sponsorkinderen. 
Het aantal gesponsorde jongens van het BoysHome is in de afgelopen periode met 2 gestegen en staat nu 

op 47.  Het aantal van 11 gehandicapten in het  tehuis Nireekshana bleef gelijk. In Shakunthala  is het 

aantal  naar 12 gestegen.   Deze stijging is vooral te danken aan de DR. W. van de Berghschool te 

Voorthuizen, die 2 jongens uit het BoysHome en 2 mannen uit Shakunthala is gaan sponsoren. 

De nieuwe sponsorouders/-school heten we 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. 

Op verzoek van het tehuis hebben we in januari 2009 een bedrag van € 1000 geschonken voor  

schoolbanken. Dit bedrag komt van diverse giften die we in de afgelopen tijd hebben ontvangen.  

 

Oproep. 
Het Girlshome heeft regelmatig vrijwilligers in huis, die voor enkele maanden of langer daar helpen.  

Onlangs kwam het verzoek om meer vrijwilligers. In het bijzonder zoeken ze onderwijzers. Hebt u 

belangstelling of mocht u weten wie dat heeft, dan kunt u per email contact opnemen met Andrea van 

Amerongen,  andrea_van_amerongen@hotmail.com . 

 

 

Bethmangala 

Uit de totale lijst van de inrichting van het tehuis ontbraken nog de zonnepanelen voor verlichting. 

Deze zijn in de afgelopen tijd geïnstalleerd. 
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Schoolbanken Girlshome                                                 zonnepaneel/verlichting  Bethmangala 

 

 

Shakunthala  
Bouw nieuw tehuis + inrichting.  
Vorige keer berichtten wij u over de start van de voorbereidingen voor de nieuwbouw en de  World Servants 

groepen, die dat voor hun rekening zouden nemen in 2009. 

Misschien hebt u al het een en ander vernomen; de nieuwbouw is helaas opgeschort.   

Hoe is dat zo gekomen, zult u vragen.  Al  kort na de start van de voorbereidingen kwam er  tegenwerking 

van lokale mensen en instanties. Nadat een begin was gemaakt met de werkzaamheden aan de muur 

rondom het terrein,  moesten deze worden gestaakt.  Wij zouden zeggen dat er bezwaar is aangetekend, 

waarbij gezegd moet worden dat dit soort zaken in India  heel anders en trager gaan dan bij ons.  

Dit betekende dat  de noodzakelijke voorbereiding voor de 1e bouwgroep tijdens de jaarwisseling niet op tijd 

klaar kon zijn, waarop die bouwgroep een ander project kreeg toegewezen.  De 2e bouwgroep uit 

Voorthuizen stond in augustus 2009 gepland.  Om  tijdig  deze groep eventueel naar een ander project om 

te  kunnen zetten, had World Servants als deadline 1 maart 2009.  Helaas bleek dat op die datum de 

problemen nog niet uit de wereld waren, dus gaat die groep nu ook naar een ander project.   

 

Rond april vernamen we dat de problemen waren opgelost en de benodigde vergunningen  definitief waren 

geworden.  Echter….dat bleek van niet lange duur. Na het bezoek uit India [zie hierna] kwam er in de zomer 

toch weer een kink in de kabel.  Opnieuw was bezwaar gemaakt  en naar bleek was dat rechtsgeldig, dus 

kon er nog niet gestart worden.  Hoewel directeur Chidambara  alles probeerde bij autoriteiten etc. zat in de 

behandeling  niet veel schot.  Ondertussen is een soort mediator ingeschakeld. Deze bleek naar een aantal 

personen wel succes te boeken, maar op dit moment nog niet totaal. Dus ook dat is nog afwachten. 

Dat betekende helaas dat de deadline voor World Servants voor de uitgifte van de bouwprojecten voor 2010 

werd overschreden. Dus ook in 2010 gaan er geen bouwgroepen naar Shakunthala. Dit wordt eerst  in 2011.  

 

Wij vinden deze vertraging heel heel jammer, vooral voor de bewoners. Zij zullen het nog een hele tijd met 

het huidige kleine tehuis moeten doen. 

Al het geld wat voor Shakunthala is ontvangen of nog wordt ontvangen via acties en giften blijft dus nog in 

kas en is/wordt apart geboekt. 

 

In juli ontving Shakunthala bezoek van de Rotary club uit Kolar Gold Fields, een plaats in de omgeving. 

Directeur Chidambara had dit georganiseerd  om deze club  het belang van de bouw van het nieuwe tehuis 

uit te leggen. Wellicht kan dit meehelpen in de verdere procedure. 

  

 

      
bezoek van de Rotary Kolar Gold Fields 
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Onze penningmeester Gert Jan van Nes was in augustus met de bouwgroep World Servants Voorthuizen nu 

dus op een ander project in India. Voor de terugreis naar Nederland bezocht hij nog kort het BoysHome en 

Shakunthala. Na het  hartelijke welkom met spandoek en handen schudden van de bewoners, bracht hij nog 

een bezoek aan het bouwterrein. De waterput was al geslagen en de stenen voor de omheining lagen er ook 

al.  

 

                      
Welkom Gert Jan Shakunthala          met fam. Chidambara op bouwterrein     tent boven de waterput  

 

 

 

Rotary Voorthuizen – zwemfestijn 16 mei.  
Deze Rotary organiseerde op zaterdag 16 mei 2009 een zwemfestijn te Barneveld. De opbrengst was 

bestemd voor de Stichting en de World Servants groep Voorthuizen. Zwemteams konden zich opgeven en 

zich laten sponsoren. Per team moest er 40 minuten gezwommen worden.  Met de organisatie CORDAID was 

overeengekomen dat deze het totale sponsorbedrag met 75% zou verhogen.   

Voor de nog openstaande posten van de nieuwbouw Shakunthala als de omheining met poort, de inrichting  

en therapeutisch materiaal hadden wij een begroting ingediend van plm. € 15.000. 
 

De gehele dag was het een komen en gaan van de zwemteams, 40 in totaal. Zowel  World Servants als wij 

hadden een stand ingericht. De World Servants groep  had minister Rouvoet bereid gevonden om de teams 

van World Servants en onze Stichting  om 10.00 uur weg te schieten. Om 16.00 u  reikte dhr. Houben, 

burgemeester van Barneveld, enkele prijzen uit.  Daarna overhandigde  de voorzitter van de Rotary een 

cheque van maar liefst € 19.000 aan onze voorzitter Ton Spierings en  dhr. en mevr. Chidambara. De World 

Servants groep ontving het bedrag van € 10.000.   
 

                                     
   Minister Rouvoet  spreekt                       een hand van de minister                      ontvangstneming van de cheque 
 
 
 

Bezoek uit India. 

Op zondag 10 mei kwamen directeur Kantharaj van het Boyshome en directeur Chidambara van 

Shakunthala  met hun echtgenotes op Schiphol aan voor een verblijf van 2 weken.  Een aantal van u hebben 

hen getroffen op de bijeenkomst van dinsdagavond 12 mei.  Net zoals wij in India in een andere wereld 

komen, was dit voor hen zeker het geval, want ze waren nog nooit buiten India geweest. We hebben hun 

wat  van ons land laten zien, zoals de Keukenhof,  Den Haag , Amsterdam en Zeeland. Daarnaast  zijn er 

diverse bezoeken gebracht aan scholen en instellingen, die in Nederland soortgelijk werk doen en/of de 

Stichting sponsoren.  En… waren ze natuurlijk als ‘eregast’ aanwezig op het  zwemfestival op 16 mei, waar 

ze de handen van minister Rouvoet en burgemeester Houben hebben geschud. Een kleine foto-impressie. 
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Keukenhof met fam. v.Amerongen         Op het Groenhorst College Ede            Op de Dam in Amsterdam 
 

 

         
Informatie-avond   12 mei                     voor de klas  school De Hoeksteen        Nieuwe Waterweg- Caland kering 
 
 
 
 

Laatste nieuws; hevige regenval in India, Karnataka. 

 

Zowel in de kranten als in het nieuws op t.v. was recent de berichtgeving over de zware regenval en 

daarmee gepaard gaande overstromingen in Karnataka. Na contact met directeur Kantharaj van het 

Boyshome kunnen we melden dat zij niet getroffen zijn, maar dat dit  zich in het noorden van Karnataka 

voordoet.  

 

 

Tot zover deze keer. 

 

Een hartelijke groet aan u allen, 

Het bestuur. 


