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                                                                     NIEUWSBRIEF nummer 25,  december 2015.    

 
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 25ste  in de rij van, hopen we, zeer vele. 

 
1. De  Stichting BoysHome and Others. 

 
ANBI, de website en de Belastingdienst… 
Op de vernieuwde website kunt u onder andere de financiële rapportages zien. Dit is een verplichting van de 
Belastingdienst. Overigens….  U kunt in aanmerking komen om het giftbedrag wat u de stichting wilt schenken , geheel op 
uw aangifte af te trekken. U dient die gift voor minstens een periode van vijf jaar aan de stichting ‘ vast te zetten’ . 
Hiervoor dient u een speciale verklaring in te vullen, die u van de website van de Belastingdienst kunt downloaden en 
invullen.  
 
Hoe verder…..? 

Na het bezoek van bestuurslid Henk van der Vegt eind 2014/begin 2015 hebben we ons dit jaar met name gericht op de 
vraag hoe verder met de tehuizen. 
We hebben een aantal zaken overwogen en de volgende conclusies/hoofdlijnen getrokken: 
- het blijkt moeilijker dan jaren geleden om fondsen/donaties te verwerven. Wij verwachten dat dat in de nabije toekomst 
niet  echt beter zal worden. 
-we zijn een kleine stichting. De bouw van het nieuwe tehuis Shakunthala is gelukkig gelukt, maar was niet zonder risico.  
Dat betekent dat wij ons in de toekomst alleen op kleine projecten gaan/blijven richten. 
- we gaan daarom geen nieuwe relaties aan, bijvoorbeeld met andere tehuizen, maar willen ons focussen op de bestaande 
en wel het Boyshome en Shakunthala.  Zie hiervoor ook de tekst bij de tehuizen. 
- aangezien wij de afgelopen 6 jaar geen aanvraag voor hulp hebben gehad van het Girlshome, zij kan het dus prima 
zonder ons, gaan we die relatie beëindigen. 

 

2. De sponsorkinderen. 
Het aantal gesponsorde jongens van het BoysHome is nu 41. Van het tehuis Shakunthala worden nu 22 bewoners 

gesponsord.  U ziet, het aantal blijft aardig stabiel. Wel zijn er wat wisselingen in sponsorouders geweest.  
 

       
 

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

 

BoysHome.  
Vorig jaar zijn helaas de activiteiten met de legkippen beëindigd. Dat was vanwege de onrendabele bedrijfsvoering als 
nasleep van o.a. de vogelgriep. Directeur Kantharaj heeft daarop besloten om een deel van de bouwmaterialen van de 
schuren te hergebruiken voor een uitbreiding van de leslokalen. Zo is er meer ruimte ontstaan voor lesactiviteiten voor de 
reeds aanwezige technische opleidingen.  
Voor de duidelijkheid willen wij u wel melden dat deze technische opleidingen voor het tehuis ook bedoeld zijn om gelden 
te genereren voor het tehuis zelf. En extra stukje zelfredzaamheid dus . 
De jongens die deze opleidingen volgen komen veelal van buiten, verblijven deels intern, en betalen voor deze faciliteiten. 
Een win-win situatie dus. 
De Indiase schoolinspectie heeft echter bij haar laatste bezoek aan de school de eisen voor het lesmateriaal opgeschroefd. 
Voor de komende jaren zal hier dus extra aandacht (en geld) aan besteed moeten worden. Als stichting  hebben dat geld 
helaas niet. We gaan wel proberen om financien te vinden. Ook hopen we dat de leiding van het tehuis creatief genoeg is 
om zelf ook  gelden te vinden. Hierover houden we contact met elkaar. 
De staat van onderhoud van de gebouwen is door onze sponsorbijdragen en de inzet van de leiding en jongens zelf begin 
2015 in prima staat bevonden.  
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 (noot Henk van der Vegt: Op een concrete vraag van mij aan de directeur over de invloed van onze bijdragen kreeg ik 

het volgende antwoord: “Bij het stopzetten van jullie bijdragen zullen 30 % van de jongens het tehuis moeten verlaten”.) 
Ook op het vlak van de gezondheid en de uitstroom naar werk is er alleen maar positief nieuws te melden geweest.  
 

 

     
 

 
Ons bestuurslid Andrea is dit jaar zeer regelmatig in Mallavalli aanwezig geweest. Ze heeft daar inmiddels een zeer warme 
band opgebouwd met de jongens. Dit door hen extra aandacht te geven (bv sport & spel, gesprekjes). Hopelijk nemen 
een aantal vrijwilligers haar (misschien Westerse) benaderingswijze over. 
 
Door een speciale gift daarvoor konden de jongens  een uitstapje maken.  Dit was voor hen heel bijzonder, een mooie 
onderbreking van het schooljaar. 

 

      
 

 
Tot slot een bericht van directeur Kantharaj, 
 
Dear sponsors, 
Greetings from Malavalli Boys Home.  On behalf of all the Sponsored boys, I thank all the sponsors for their loving and 
generous help towards our boys. Your help has enabled them to continue their education. Also the parents of the 
sponsored boys extend their heartfelt gratitude. 
There are 102 boys studying in different grades and some senior boys are undergoing teachers' and industrial training. 
Our boys are looking forward for the holidays and to celebrate Christmas and New Year. Few of our senior boys go for 
carol singing along with the church youths for a week. 
Once again we wish you all a very Happy Christmas and a prosperous New Year ahead. 
 
With good wishes, 
Isaac Kantharaj, Superintendent, BoysHome , Malavalli 
 
 
 

Girlshome. 
Zoals reeds gezegd, we hebben al jaren geen hulp meer hoeven bieden. In goed overleg met onze contactpersoon dhr. 
Ron Penny in Bengalore hebben we de relatie beeindigd.  

 

Shakunthula 
Voor de leiding van het tehuis is 2015 een jaar van consolidatie geworden. Zowel letterlijk als figuurlijk. 
Allereerst letterlijk: Het bleek dat de ondergrond van de buitenmuren van het terrein door de hevige moessonregens 

wegspoelde. Grote stukken waren ingestort of stonden dermate op instorten dat ze herbouwd dienden te worden. Een 
enorme financiële tegenvaller. Gelukkig kon dit door eigen geld uit India en sponsoring door u bekostigd worden.  
De lokale aannemer heeft op zijn kosten het resterende deel van de muur aan de buitenkant van een versteviging 
voorzien. 



 

 
 

 

        Secretariaat :   De Heus Plein 36 
                                3772 DB Barneveld 

                                Nederland 

 

Stichting BoysHome and Others 

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 

Datum : 11-6-16 

Blz.nr. : 3 

 

       
 
 
Dit laatste geeft aan dat het tehuis zich  langzamerhand  aardig geworteld heeft in de lokale gemeenschap. 
Wellicht herinnert u zich dat nog; bij de start waren meerdere omwonenden nog terughoudend  ten opzichte van het 
tehuis en haar bewoners; nu is dat gelukkig omgeslagen in een zeer meelevende instelling. Zie ook wat directeur 
Chidambara hierna over gezondheidscampagnes schrijft, ook daar wordt de gemeenschap bij betrokken. 
 
Het onderhoud van het pand is een punt van zorg. De bewoners zijn door hun handicaps niet altijd voorzichtig met het 
gebouw. Geconstateerd is dat er meer aandacht moet zijn voor planmatig onderhoud en dat is iets nieuws voor de 
directie. Er is nu een lijst met werkzaamheden opgesteld en een vast periodiek onderhoudscontract met de lokale 
aannemer. 
Er zijn  inmiddels hier nu 3 sponsors die hun bijdrage daarvoor beschikbaar stellen. 

 
Dan de  toekomst: 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 bewoners in het huidige gebouw en  het gereedmaken en in 
gebruik nemen van de oude locatie als een tehuis voor vrouwen met een verstandelijke beperking moeten dus jammer 
genoeg wachten.  
 
Oproep: Mochten er onder u nog mensen zijn die ervaring hebben met dagbesteding e.d. voor mensen met een 
verstandelijke beperking en de uitdaging wel aan willen gaan om die kennis in India voor een (beperkte) tijd te delen; dan 
ligt hier misschien nog een uitdaging. 
De verzorging van de bewoners is prima. Liefde krijgen ze ook in overvloed, maar er is duidelijk man/vrouw-kracht en 
kennis te kort om dit aspect op een hoger niveau te brengen. De Nederlandse vrijwilliger zou een stramien kunnen 
opzetten, waarop men daar verder kan bouwen met lokale mensen. 
 
 
 
Een persoonlijk bericht van directeur Chidambara; 
 
Summary of activities at Shakunthala Foundation during the year 2015. 
Total Number of inmates: 30 . Old patients:  8 (outside consultation) 
All inmates are provided regular health check-up, medication as per psychiatrist’s advice and vegetarian diet on a day to 
day basis.  
During festivals and special occasions like birthdays of inmates, special food is prepared for the inmates for celebration. 
This year, on about 18 different occasions, well-wishers have provided special food for the inmates as either  lunch or 
dinner.  
Regular counselling sessions are held at Shakunthala Foundation for the inmates, parents/guardians regarding the nature 
of mental illness, rehabilitation efforts which will and is being made at Shakunthala Foundation and review of their 
progress at home.  
This year, we received around 200 students who are pursuing nursing and psychiatric nursing courses at   colleges In Kola 
rand Kolar Gold Fields. The aim of posting students at Shakunthala Foundation is to provide them an opportunity to 
counsel the inmates, get practical experience in diagnosis, rehabilitation activities and skill development regarding patient 
care.  
Two health camps were conducted at Shakunthala Foundation during this year which covered over 200 – 250 people 
including our inmates and the neighbouring villagers. One was an Ayurveda health camp and another was organized with 
the help of Vasavi Women’s Association, Bangarpet. 
The month of October’15 has been quite busy with lot of activities 

1. On the occasion of Gandhi Jayanthi on Oct 2nd a group called Muslim Association for Human Development, Kolar, 

arranged games and activities for our inmates. They distributed prizes as an encouragement. 

2. On the occasion of World Mental Health Day on Oct 10th, a small celebration was held at Shakunthala Foundation.  

Chairman and two inmates from Shakunthala Foundation were invited to speak at the seminar organized by 

Govt. District Mental Health Authority, Kolar regarding rehabilitation methods for mentally challenged. 

 Also, a platform was provided to present the activities at Shakunthala Foundation to the gathering. 
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3. On Oct 18th, a group called BEML Catholic Association arranged medicine distribution and lunch feast for the 

inmates.  

We were forced to buy water for our daily utilization from April’14 to Nov’15 due to prevailing drought situation in and 
around Kolar District. We were managing the kitchen garden too until 27th Oct, when our compound wall collapsed. 
Unfortunately, this destroyed our kitchen garden. However, we have managed to continue and grow green grass for 
feeding our cows. Cows are hale and healthy and yielding sufficient milk for all 30 inmates. Any excess is sold to the milk 
dairy in the village. 
Our prolonged efforts to get water connection from village panchayath yielded result and our buying of water reduced by 
a small level. Thanks to the heavy rains during the month of November, our bore well is now recharged, thereby reducing 
buying water by a great extent.  
To conclude, we wish to share good news. After effective counselling, medication and approval from our psychiatrist, we 
have sent two of our inmates, Pradeep.M.K and Pradeep Rao home, on trial basis. They are adjusting to the outside world 
quite well. At present, Pradeep.M.K is adjusting to his home environment, whereas Pradeep Rao has gone a step forward 
and is enrolled for training for printing technology at Nimhans, Bangalore. 
We, Shakunthala Foundation family, express our deep felt gratitude to one and all who have been supporting us. We are 
indebted by your kindness towards Shakunthala. 
We wish you all a Merry Christmas, and a very happy and prosperous New Year 2016.  
 
 

 
 
Tot slot: Wij kregen een bijzondere gift voor beplanting van het terrein. Onder andere zijn daarvoor enkele 
bananenbomen gepland. En….. de eerste oogst is al geweest… 
 

 

 
 
 
 
Namens de tehuizen danken wij u allen voor uw steun en betrokkenheid in het afgelopen jaar. Wij wensen u – mede 
namens hen - fijne feestdagen en een voorspoedig 2016.  
 

Een hartelijke groet aan u allen. 
 
Het bestuur. 

 
PS.  We vonden het juist om de berichten van de directeuren letterlijk over te nemen. We hopen dat u deze – al dan niet 
met hulp- kunt lezen.  Mocht dit niet het geval zijn, kunt u ons mailen, dan hebben wij een vertaling voor u. 


