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NIEUWSBRIEF nummer 24, december 2014.
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 24ste in de rij van, hopen we, zeer vele.

1. De Stichting BoysHome and Others.
Bestuurslid Andrea van Amerongen in Bengalore, India, werkzaam….
[Uit haar nieuwsbrief….]
Andrea is druk met haar onderzoek, waarin de grote problemen van Indiase kinderen onder de loupe
worden genomen. Ze vindt het best zwaar en confronterend om de hele tijd bezig te zijn met de trieste
situaties waarin veel kinderen verkeren. Het onderwijs is bijvoorbeeld zo slecht, dat in groep zeven slechts
50% van de kinderen een tekst kan lezen op het niveau van groep vier. Ze is nu bezig met de afronding van
het onderzoek. In januari 2015 zal het onderzoeksrapport worden gepresenteerd op een conferentie. Doel
is met name dat de uitkomsten van het onderzoek bijdragen aan een verbetering van hulpprojecten.
Tijdens de vakantie van de jongens van het Boys Home is Andrea met twee jongens mee geweest naar hun
huis in een klein vissersgehucht in het zuiden van het land. Het was heel bijzonder om te zien hoe de
jongens één zijn met de natuur. Het was ook mooi om te beleven hoe de jongens leven in een eenvoudig
huisje zonder toilet, met een geiten- en koeienstal voor het huis en de keuken buiten onder een paar
bladeren. De familie van de jongens was heel gastvrij.

Als u met Andrea wilt corresponderen, haar emailadres is : andrea@swissmail.com
ANBI en de Website.
Zo u al hebt kunnen zien, hebben we dit jaar de website een andere vorm en inhoud gegeven. Dit om te
voldoen aan de scherpere eisen van de belastingdienst en daarmee het behouden van de ANBI-verklaring.
Bezoek tehuizen en …hoe verder?
Dit jaar heeft met name in het teken gestaan van onderhoud. Nieuwe projecten zijn [nog]niet gestart. Dit
gezien de ontwikkelingen van de tehuizen, zoals hierna is beschreven.
In de vorige nieuwsbrief gaven we al aan dat we ons beraden op hoe we verder willen gaan. Naast de
regelmatige correspondentie met India, zal het bezoek van bestuurslid Henk van der Vegt met zijn
echtgenote eind december a.s. hierin een belangrijke factor zijn. Hij zal dan hierover nadrukkelijk met de
directies en anderen spreken.
Daarna zullen we verder zien. Het verslag van het bezoek zal op de website geplaatst worden.
NB: Indien er sponsorouders zijn die ook eens een bezoek willen brengen aan de tehuizen dan kan dat
uiteraard. Neem gerust eens contact met Henk op, h.vandervegt@hccnet.nl .

De sponsorkinderen.
Het aantal gesponsorde jongens van het BoysHome is nu 38. Van het tehuis Shakunthala worden nu 20
bewoners gesponsord. Deze daling van vijf komt doordat enkele sponsors van het eerste uur heeft
aangegeven te willen stoppen, aangezien ze hetzij eens een ander project willen gaan steunen, hetzij een
andere vorm van sponsoring willen gaan doen.
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2. Algemene hulp.
Met veel dank aan alle gevers voor hun giften en betrokkenheid kunnen wij u het volgende melden.

BoysHome.
Zoals elk jaar heeft directeur Kantharaj weer de officiële jaarstukken van het Boyshome opgestuurd. Ook
dit jaar heeft hij weer een sluitende begroting. Daarbij probeert hij elk jaar een reserve te creëren en te
budgetteren voor volgende jaren. Deze manier van boekhouden/sparen is eigenlijk niet gebruikelijk in India.
Met andere hulporganisaties is daar wel eens over gediscussieerd, maar hij is daar niet van af te brengen.
Wij ondersteunen hem hierin van harte.
Het is echter elk jaar weer puzzelen om alle eindjes aan elkaar te knopen. Gelukkig brengt de rietsuiker en
kokosnootteelt na jaren kwakkelen weer aardig geld in het laatje. De productie heeft zelfs enkele jaren
compleet stilgelegen vanwege de lage prijzen en ziektes.
Dit nu is helaas de laatste tijd het geval met de eierprijzen. Deze zijn dusdanig laag dat Kantharash zich
genoodzaakt zag de kippenhokken dit jaar leeg te laten. Jammer dat dit door ons gesponsorde project nu
[tijdelijk] moet stoppen.
Bij de begroting krijgen we ook steeds keurig een overzicht van alle sponsorgelden die voor het BoysHome
binnenkomen. Daaruit blijkt dat de bijdrage van onze stichting ruim de helft is van de financiële
ondersteuning. Daarnaast komen bedragen van organisaties en/of personen uit landen als Canada,
Australië, Engeland en gelukkig ook India zelf.
Hopelijk slaagt het tehuis er uiteindelijk in om geheel op eigen (landbouw-) kracht te kunnen voortbestaan.
Voor nu is het mooi om te zien hoe het tehuis dank zij de sponsoring uit Nederland en eigen inzet van
directie en bewoners floreert.

Girlshome.
De media in India staat helaas bol van verslagen over vrouwenmolesten etc. De overheid heeft
veiligheidsmaatregelen uitgevaardigd. Zo heeft het tehuis -door de grootte van het terrein- 20 camera’s
moeten plaatsen.
Een mooi bericht is dat de school toestemming heeft gekregen om ook Engelse les te geven aan de eerste 5
klassen. Dat betekende meer klaslokalen. Dankzij een groot legaat van de Amerikaanse mevr. Van der
Laan, die het tehuis vroeger meer dan 40 jaar heeft geleid, kan dit gerealiseerd worden. De bouw is al
begonnen.
En…. mooi is ook dat vijf meisjes van het tehuis afgestudeerd zijn als onderwijzer. Zij geven nu les in de
talen Kannada en Engels.

Shakunthala
In het nieuwe tehuis zijn zo langzamerhand de gewenningsperikelen achter de rug en is er weer routine en
rust. Dat hebben vooral de bewoners zeer gewaardeerd.
De aanpak met een Indiase variant van een ‘zorgboerderij’ bevalt erg goed. Er zijn een aantal bewoners van
het tehuis die niet van de zijde van de koeien willen wijken. Er is een aparte slaapplek voor hen gecreëerd in
de buurt van deze troetelkoeien.
Gelukkig brengt ook de melk nu voldoende op om het voer te betalen en er zelfs iets aan over te houden.
Was het eerste jaar voor de landbouwproducten geen succes, dit jaar heeft men er van geleerd en een
lokale boer in de armen genomen om te helpen. De opbrengst is nu goed te noemen. Er wordt zelfs van
verkocht aan de dorpelingen. Dus dorpelingen die eerst tegen het tehuis waren, komen dus nu als klant
binnen.
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De financiële situatie blijft een punt van zorg. Enkele families van bewoners dragen incidenteel bij. Er zijn
contracten met ziekenhuizen voor medische zorg en naast onze sponsoring komt er nog een deel uit het
eigen familiebezit.
Helaas is er niet voldoende geld om naast diverse vrijwilligers en 2 betaalde krachten nog meer mensen in
dienst te nemen. De wens voor uitbreiding van het huidige gebouw en een nieuwe locatie voor een tehuis
voor vrouwen met een verstandelijke beperking moeten dus jammer genoeg wachten.
Daarnaast was er een tegenvaller op de valreep van dit jaar. Door hevige moessonregens en bomen op het
terrein van de buren die in beweging kwamen, is een deel van de muur, die om het terrein loopt, over zo’n
zestig meter ingestort. Er wordt op dit moment hard gewerkt om het te herstellen.
De kosten bedragen € 1.500. Dit kunnen ze uit eigen middelen niet betalen. Er rest nu een bedrag van
€ 1.000. We hebben zelf nu ruim € 500 aan giften in kas. Die hebben we hiervoor al gereserveerd.
Misschien weet iemand van U een oplossing voor de resterende € 500 ?

Politieke ontwikkelingen….
Uiteraard hebben wij niets met politiek van doen, maar we volgen dit wel op hoofdlijnen om te kijken of er
een weerslag kan zijn voor de tehuizen.
Jarenlang was de Congrespartij (o.a. bekend van de Gandhi-dynastie) politiek oppermachtig. De laatste tijd
heeft echter de sterk nationalistische en religieus georiënteerde BJP (Bharatiya Janata Party) deze
hegemonie doorbroken.
De nieuwe premier Modi is lid van deze BJP en ook van de extremische RSS vleugel ,waar hij overigens nu
afstand van neemt. Zijn programma ziet er, los van zijn achtergrond, eerlijk gezegd zeer veelbelovend uit.
Anti corruptie, meer aandacht voor de onderste laag van de bevolking, een schoner milieu etc.
Maar toch wordt door de niet Hindoes argwanend gereageerd. Reden dus om de mening van vooral directeur
Kantharaj (Christen) te vragen. Zijn woorden waren gelukkig geruststellend: in het stadje Mallavalli met
haar grote meerderheid Hindoe was niets te merken van een veranderende stemming. Een herhaling van
het geweld dat bijvoorbeeld in 2003 in Gujarat –met Modi daar als gouverneur -te zien was (duizenden
doden) is dus niet aannemelijk.
Tot slot.
Namens de tehuizen danken wij u allen voor uw steun en betrokkenheid in het afgelopen jaar. Wij wensen u
fijne feestdagen en een voorspoedig 2015.
Een hartelijke groet aan u allen.
Het bestuur.

Datum : 11-6-16
Blz.nr. : 3

Telefoon : 0342-420812
Emailadres : StichtingBoysHome@hccnet.nl
Internet
: www.boyshome.nl

KvK 8090204
IBAN.nr. NL14 ABNA 0589 9505 25
t.n.v. BoysHome and Others Stroe

