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                                                                        NIEUWSBRIEF nummer 30, december 2017.    
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 30ste  in de rij van, hopen we, zeer vele. 

 
1. De  Stichting BoysHome and Others. 

Formulier periodieke gift op site. 
Wellicht hebt u het al gezien, het formulier periodieke gift staat op onze site. Door invulling daarvan kunt u uw gift[en] 
vastleggen en dan volledig van de belasting aftrekken. Op de site van de belastingdienst kunt u hierover meer lezen. 
 

2. De Sponsorkinderen en –bewoners. 
Ook in het afgelopen jaar waren er weer de nodige wisselingen van jongens in het  Boyshome. De betreffende 
sponsorouders hebben nieuwe voorstellen ontvangen en die zijn geaccepteerd. Helaas hebben ook een paar sponsoren 
opgezegd. Na zoveel jaren wilden ze een ander project gaan steunen.  
De stand nu is:  Boyshome  39  jongens en Shakunthala  20 bewoners.  Daarnaast de 3 sponsoren die het reguliere 
onderhoud steunen, in totaal € 49 per maand. En tot slot de sponsor voor personeel in Shakunthala , € 200 per maand.  

 

3. Algemene hulp. 
Bezoek Henk van der Vegt  november 2017: 
Zoals al eerder aangegeven, ben ik thans actief met het organiseren van rondreizen door Zuid India. Afgelopen november 
was ik met enkele reizigers zo ook weer in dit deel van India. 
Wij verbleven daarbij enige dagen in Malavalli en aan het einde van de reis bezocht ik nog het tehuis Shakunthula. 
Een prima mix dus om een heerlijke reis te combineren met het “controleurschap” voor de tehuizen. In deze laatste 
hoedanigheid schrijf ik nu ook dit artikel. 
 
Boyshome: 
Het verblijf en onthaal in Mallavalli was zoals vanouds. Je kunt je niet onttrekken van het gebruikelijke ritueel van handen 
schudden, bloemenkrans in ontvangst nemen etc. Daarna volgt toch echter ook het serieuze werk. Is alles in prima staat 
van onderhoud, zijn de boeken in orde, lopen de kids er ‘happy’ bij etc. 
Bijzondere aandacht deze keer voor een nieuw project: er zal een eigen speeltuintje komen. 
“Waar komt dit?, Wat komt er?, Wie levert het? Let men wel op de veiligheid?, Onderhoudsvriendelijk? Etc.” 
Ik heb daarbij ook een bezoek gebracht aan de metaalbewerker (werkplaats) die de speeltoestellen eind februari zal 
leveren. Samen met dir. Kantharash heb ik vervolgens een aantal locaties bezocht waar toestellen stonden die deze 
leverancier al eerder gemaakt heeft. 
Eindconclusie van het bezoek aan het Boyshome:  
Verzorging van het tehuis en de bewoners is prima. Hopelijk zorgt straks het speeltuintje voor wat extra vertier voor 
vooral de jongste kinderen.  
 
Shakunthula:  
De staat van onderhoud van het gebouw en het terrein is door de diverse eenmalige en structurele giften 100%. 
Maandelijks wordt er planmatig onderhoud gepleegd en dat is te zien. 
De verantwoordelijke aannemer is ondertussen zo betrokken geraakt bij het tehuis dat hij zelfs elke morgen even komt 
theedrinken. Deze goede verstandhouding resulteert er in dat er ook meer gebeurt dan waar voor betaald wordt.  
De muren rondom het terrein waren eerder een zorg vanwege verzakkingen. Nu hebben ze de moessontijd goed 
doorstaan dankzij de aanpassingen van vorig jaar. 
Verder is het verfwerk in een on-Indiase goede conditie. Ik kon in het houtwerk geen slechte plekken ontdekken. Alleen 
enkele plekken waar men ijzeren hekwerken in betonnen muren had bevestigd verdienen aandacht. 
Communicatie met dit tehuis is vanwege de afgelegen locatie erg lastig tot nu toe. 
Maar ….. dir. Chidambaram gaf nu ook eindelijk zijn verzet op tegen de aanschaf en het gebruik van een smartphone. De 
phone is nu besteld en hopelijk wordt communicatie met hem op locatie nu eenvoudiger. O.a. foto’s ed.. 

Tot slot de staf: 
Deze is nu eindelijk, dankzij extra sponsoring via onze stichting, op orde. Er zijn 4 medewerkers en 3 vrijwilligers die dir. 
Chidambaram dagelijks helpen. ’s Nachts is er echter vanwege geldgebrek geen toezicht. Er is een ploeg van 5 
“bewoners” die de verantwoording draagt. Niet ideaal, maar het is niet anders. 
 
BoysHome.  
Ook in de afgelopen periode mochten we weer een aantal giften ontvangen. Specifiek was een gift van € 300 bestemd 
voor het Boyshome van iemand die in 2010 met een groep World Servants in het Boyshome was geweest. Wij willen deze 
gift reserveren voor de speeltoestellen. 
Voor wat deze betreft; dankzij de huwelijksgift van bestuurslid Andrea, de opbrengst van collectes en de 
kindernevendienst van haar kerk, een donatie van bezoekers van het Boyshome en de hierboven vermelde gift is nu een 
bedrag van maar liefst  € 2100  beschikbaar.  Verder overleg met directeur Kantharaj hierover zal volgen. 
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Bericht van dir. Kantharaj: 

Greetings from Malavalli Boys Home. We are all doing well and we wish the same to you all. Christmas and a  New year 
season has come and we wish you all MERRY CHRISTMAS and a  HAPPY NEW YEAR 2018.  Our Boys are eagerly looking 
forward for the Christmas day.  All the boys get a new dress, daily essentials, special meals  and some eatables. They 
have one day holiday for the school. Because of  your generous help many underprivileged boys are finding their future 
bright and they are very thankful for your loving help. 
We are happy to know that you are going to sponsor play equipments for our boys and the  School children. 
Mrs. Andrea van Amerongen and myself visited play equipments shop in Bangalore. It was very costly. So we have 
decided to get it done at Malavalli at a cheaper rate.  At Malavalli there is a man by name Krishna who does fabrication 
work. He is doing a good job and has prepared play equipments for 2 schools. Mr.Henk van der vegt and myself visited 
one of the  schools and the play equipments. The equipments were ok. Indian standard. We need to give more attention 
to avoid rusting.  
Once again I thank you very much for your involvement in making the children happy and active. 
Isaac Kantharaj  
Kort samengevat: Het gaat goed op het Boyshome en wij wensen u allen goede feestdagen en een gelukkig 2018. De 
jongens zien er naar uit, ze krijgen een nieuw tenue en feestelijke maaltijden. Dankzij u hebben ze hoop voor hun 
toekomst. We zijn blij dat  u speeltoestellen wilt sponsoren. Met Andrea ben ik daarvoor in Bangalore geweest, echter ze 
zijn daar heel duur. Nu willen we ze laten maken door iemand in Malavalli, die dat eerder heeft gedaan en veel goedkoper 
is. Met meneer Henk heb ik hem ook bezocht. Er zijn nog wel wat aandachtspunten. 
Nogmaals dank voor uw betrokkenheid bij de jongens.. 
 

           
        voorbeeld speeltuin 
 

 
Shakunthula 
In de vorige nieuwsbrief meldden wij u de vertraging in het overboeken van gelden naar India. Dat is nu gelukkig 
geregeld.  Wat betreft de donatie van de Geref. Kerk te Voorthuizen eind 2016 zijn daarvan de waterfilters aangeschaft en 
is de houten opbergkast klaar.  De hogedrukspuit wordt nog aangeschaft.  
Einde dit jaar kregen wij van deze kerk bericht dat we weer een project mochten indienen.  In overleg met directeur 
Chidambara hebben we  onderhoudproject ingediend, t.w. schilderbeurt binnenwanden tehuis, vervanging van een 
overloop watertank en onderhoud van de witte muren van de achtertuin. Kosten plm. € 855. Kort daarna kregen we 
bericht dat we een bedrag van maar liefst € 2000  tegemoet konden zien.  Over de besteding zullen we verder 
overleggen.  De overloopwatertank is inmiddels vervangen. 
 

                                      
bewoners met links in de hoek de nieuwe opbergkast                  nieuwe watertank 

 
Bericht van dir. Chidambara: 
Shakunthala Foundation family extends its warm wishes for a Merry Christmas and a Happy New Year 2018. Thank you all 
for the continued help extended to our home. Shakunthala Foundation completed 25 years on December 2, 2017. This has 
been very memorable journey for all of us. In all these years, we have had more than 200 people who have come for 
counselling or temporary help and about 120 members as inmates. We are very happy that an institution which stated 
with just “one” inmate has been able to render service to the society at this scale.  
From the month of May onwards, we now have Dr. Vinod M.D(Psy) paying us a visit every month for regular checkup of 
our inmates. Dr. Vinod is a practicing psychiatrist at Sambhram Hospital, K.G.F.  
Our association with the various nursing colleges in an around K.G.F, namely Sambhram, ETCM, Suvarna and Devaraj Urs 
colleges has continued. Around 200 – 250 nursing students visit our institution to get practical training on psychiatric 
nursing.  We have 2 staff nurses Mr. Prabhakar and Mr. Manjunath helping us in maintaining our institution. They both 
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have a diploma in Nursing and come with an experience of 2 and 4 years respectively. Along with them, we have Mr. 

Venkatamuiyappa and Mrs. Venkatamma as helpers cum gardeners.  
Along with our staff, we have the following members who have been actively helping us with all our activities.  
Mr. Murugesh, who is a contractor by profession helps us with the building maintenance.  

Mr. Raj Kumar: he is a medical representative by profession and has been a volunteer at Shakunthala Foundation. He 

visits our institution daily and takes care of the medical needs of our inmates. He is of tremendous help during any 

emergency situations or hospitalization of any of our inmates. 

Mr. Nagesh: He is a barber by profession. He visits Shakunthala Foundation twice a week and does the shaving and hair 

cutting for all our inmates. He is paid for these services. However, post this activity he volunteers in maintaining the 

garden and other chores around the house.  We also welcomed a new member to Shakunthala Foundation. A female calf 

was born on August 26 and is now the apple of the eye for all of us. Thanks to the rain gods our borewell has recharged 

and our dependency on tanker has stopped.  We have a good harvest of green fodder for our cattle and vegetables for our 

institution. Wishing one and all success and praying for peace.  With Regards, Chidambara 

Kort samengevat:  Wij wensen u allen goede feestdagen en een gelukkig 2018. Dank u wel voor alle hulp aan ons tehuis. 
Het tehuis bestond op 2 december 25 jaar. Een bijzondere dag. In de afgelopen jaren hebben we meer dan200 mensen 
tijdelijk geholpen en hebben ruim 120 mensen in het tehuis gewoond. We zijn blij dat we - begonnen met 1 inwoner-  
zovelen konden helpen. 
Velen helpen ons. Dr. Vinod, arts in het ziekenhuis, onderzoekt de inwoners maandelijks. Mr. Prabhakar and Mr. 

Manjunath zijn de verplegers,  Mr. Venkatamuiyappa and Mrs. Venkatamma helpen met de tuin. Mr. Murugesh, de 

aannemer helpt met onderhoud van het gebouw en  Mr. Raj Kumar is medicus en vrijwilliger. Hij komt elke dag en is 

vooral belangrijk bij noodgevallen en ziekenhuisopnames. Mr. Nagesh is de kapper en is er wekelijks en knipt en scheert 

de inwoners. Als vrijwilliger helpt hij bij de tuin.  

We hebben een nieuwe bewoner,  in augustus is een koekalf geboren. Dankzij de regen is de waterput weer vol en zijn we 

niet meer afhankelijk van aangevoerd water. We hebben een goede oogst van veevoer en groenten. U allen het beste 

gewenst. 

                                   
 directe omgeving tehuis vanaf het dak                         deel van de tuin                  het nieuwe kalfje 

                                                         

Tot slot. 
Van de voorzitter…. 
 
Het belang van alle sponsors in het oude en nieuwe jaar. 
Bij inzamelingsacties is elk dubbeltje van belang en draagt het evenzogoed bij om het eindbedrag op het scorebord te 
krijgen. Maar het zal iedereen duidelijk zijn dat voor het bereiken van het doel er ook diversiteit in giften nodig is om het 
uiteindelijke doel dat men met de actie voor ogen heeft te verwezenlijken.  
Ook voor organisaties, groot en klein, die doelen op de langere termijn nastreven geldt hetzelfde. Elke sponsor is even 
waardevol en helpt evenzoveel om het doel van de organisatie te verwezenlijken, maar diversiteit is nodig. 
Stichting Boyshome a.o. vormt daarop geen uitzondering. 
Al ruim 17 jaar zorgen wij er met elkaar voor dat er voor anderen uitzicht is op een fijn leven. Maar ….. soms zie je dat er 
toch net iets meer nodig is. Net iets meer dan we als stichting kunnen geven.  Extra geld voor onderhoud van de 
gebouwen en voor een paar extra handen in de verzorging bijvoorbeeld. Hoe blij ben je dan ook als stichting als er zich in 
de afgelopen jaren mensen aanmelden die toezeggen speciaal deze extra kosten maandelijks te willen sponsoren. 
Maakt het deze sponsors anders, meer waardevol dan anderen? Nee, iedereen draagt zijn steentje bij, maar het maakt 
wel dat het plaatje completer is en wij met elkaar de tehuizen en haar bewoners zo menswaardiger kunnen laten leven. 
Het is wel eens leuk om dit soort “extra’s” eens te vermelden in een nieuwsbrief. Vandaar. 
Zonder dus iemand in het bijzonder te noemen willen wij  iedere sponsor die onze stichting helpt hartelijk danken voor 
alle support. 
 
Namens het bestuur  wens ik u allen fijne feestdagen toe en een gezond en liefdevol 2018. 
 
Henk van der Vegt 
 


