Stichting BoysHome and Others

Secretariaat : De Heus Plein 36
3772 DB Barneveld
Nederland

NIEUWSBRIEF nummer 27, augustus 2016.
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 27ste in de rij van, hopen we, zeer vele.

1. De Stichting BoysHome and Others.
Wisseling van voorzitter.
Onze voorzitter van het eerste uur Ton Spierings is tijdens de recent gehouden bestuursvergadering
afgetreden. Hij gaf aan dat hij door zijn drukke werkzaamheden niet voldoende aandacht en tijd meer kon
geven aan het werk van de Stichting. Dit speelde al een poos, maar hij vond het nu tijd om de knoop door
te hakken.

Ton: met begrip voor je beslissing zeer bedankt voor je werk voor en betrokkenheid bij de Stichting.
Als nieuwe voorzitter is bestuurslid Henk van der Vegt gekozen.
Nieuw bestuurslid gezocht.
Als gevolg van deze wisseling zoeken we nu een nieuw bestuurslid. Wat de huidige bestuursleden betreft is
de invulling c.q. verdeling van de werkzaamheden bespreekbaar. Hebt u belangstelling of weet u iemand
die mogelijk belangstelling heeft, dan horen wij dat graag. Uw reactie en/of vragen om informatie kunt u
mailen naar het secretariaat.
Nieuwe website.

Wellicht hebt u het al gezien, we hebben een nieuwe website gemaakt, die we helemaal zelf kunnen
onderhouden. Dit was ook nodig, doordat wij niet meer op steun van derden konden rekenen.
Wij bedanken diegenen die ons tot nu toe hebben geholpen met de vorige sites.
Heeft u opmerkingen en/of suggesties, dan horen wij die graag. U kunt deze naar het secretariaat sturen.
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2. Algemene hulp.
BoysHome.
Geen nieuwe ontwikkelingen.
Shakunthula
In de vorige brief hebben wij u bericht, dat wij een sponsor hadden gevonden voor de salariskosten van een nieuwe
adjunct directeur/staflid dagbesteding.
We zijn blij u nu al te kunnen melden dat er een benoeming is gevolgd en wel op 18-07-2016 in de persoon van de heer
Mr.Praveen Loni (M.Sc.)
Pr. Loni was eerder werkzaam in het ziekenhuis van Bangarapet en heeft een studie gevolgd voor de Psychiatrische
verpleging.
Daarnaast is de heer Venkatamuni op tijdelijke basis aangesteld voor algemene werkzaamheden.
En….. de eerste acties zijn al in gang gezet. Zo hebben de bewoners het gebouw van onder tot boven eens flink onder
handen genomen. Ook het buitenterrein is daarbij de dans niet ontsprongen. Zo zie je maar dat het spreekwoord dat
“nieuwe bezems schoon vegen” ook in India opgeld doet.
Daarnaast hebben we twee nieuwe sponsors gevonden voor onderhoudskosten van het gebouw. Hartelijk dank en
welkom. We kunnen daarmee nu het onderhoud op een goed niveau houden.

Tot slot.
Onze nieuwe voorzitter Henk van der Vegt heeft recent de reisorganisatie GOZUIDINDIA opgericht. Kort gezegd biedt hij
reizen aan , waarbij het dagelijks leven in India centraal staat en waar ook ruimte is voor bezoek aan de tehuizen. In
oktober a.s. gaat hij weer naar India, nu dus met een tweeledig doel. Naast een bezoek aan de tehuizen, gaat hij op
inspectiereis naar locaties/ hotels etc. voor zijn reisorganisatie.
Heeft u aandachtspunten voor of vragen aan de directies van de tehuizen , dan kunt u met Henk contact opnemen via
h.m.vandervegt@gozuidindia.com
Uiteraard kunt u dat ook doen als uw belangstelling voor zijn wijze van reizen hebt. Voor meer informatie alvast de
website www.gozuidindia.com
Een hartelijke groet aan u allen.
Het bestuur.
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