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                                                                        NIEUWSBRIEF nummer 31, december 2018.    
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 31ste  in de rij van, hopen we, zeer vele. 

 
1. De  Stichting BoysHome and Others. 

 
“Tehuizen in het nieuws” 
In de maand oktober 2018 is er in diverse media nogal wat aandacht geweest voor de oproep van diverse 
hulporganisaties om vanuit Nederlandse onderwijsinstellingen geen stageplekken meer aan te bieden in “weeshuizen in 
derde-wereld-landen”. 
Er werden diverse argumenten gegeven door de organisaties, maar in de meeste media werd slechts het argument 
genoemd dat er nog wel ergens ouders/familie te vinden zou zijn die de kinderen kan verzorgen. 
De andere en betere argumenten van de hulporganisaties kwamen alleen in de verdiepende commentaren aan bod. Er 
steekt, helaas, voor de tehuizen namelijk vaak een heel verdienmodel achter deze stage-praktijken. 
Zonder mij nu in de achterliggende discussie te gaan verdiepen is het misschien verstandig u allereerst te melden dat er 
in onze projecten geen (Non-Indian) stagiaires werkzaam zijn. Maar daarna is het toch goed om het punt van kritiek, 
welke het NOS-journaal zo makkelijk noemde eens nader te bekijken: “Er is nog wel familie van het kind, dus dit kind 
hoort niet in een tehuis.” Dit is natuurlijke een situatie voor in een ver “Utopia”. 
Zelfs in ons Nederland kunnen we dit niet waarmaken. Hoeveel kinderen zijn er ook hier in tehuizen geplaatst waarvan er 
nog familie in leven is. Zaak is echter om deze voor het kind rampzalige situatie zo kort mogelijk te laten duren en te 
zoeken naar een betere en definitievere oplossing. Dat geldt universeel. Dus ook in een tehuis in een land als Oeganda, 
Brazilië of India. 
De tehuizen die wij steunen vangen ook kinderen en mensen met een psychische beperking op waarbij er vaak nog 
familie in leven is.  Ik heb diverse van deze  families ook daadwerkelijk bezocht om mij op de hoogte te stellen van de 
(schrijnende) achtergronden en beweegredenen om tijdelijk een familielid in een tehuis te plaatsen. 
Eenmaal in het tehuis wordt er uiteraard met de beschikbare middelen zo optimaal mogelijk gezorgd voor de bewoners, 
maar het uiteindelijke doel is toch dat men niet “levenslang” hier verblijft. Indien een familie weer in staat is de zorg over 
te nemen dan zal dat ook zeker gebeuren. Daarin verschilt de Indiase situatie niet van de Nederlandse. 
De tehuizen bieden dus tijdelijke  hulp en verlichting aan families in uitzichtloze situaties. 
Het is deze nuancering die ik de afgelopen maand miste in de beeldvorming. 
 
U zult in deze nieuwsbrief nog meer informatie vinden die achtergrondinformatie geeft over het toelatingsbeleid van onze 
tehuizen.  Zo wordt het voor u ook meer duidelijk waarom er dus regelmatig wisselingen in het “bewoners-aanbod” 
plaatsvinden. Heeft u vragen n.a.v. de berichten uit de media of de informatie uit deze nieuwsbrief dan zijn wij graag 
bereid uw vragen te beantwoorden.  
 
Tot slot wil ik nog vermelden dat ik in januari 2019 de tehuizen weer ga bezoeken. Wilt u mij berichten en/of vragen 
meegeven, dan kunt u die mij toesturen via ons emailadres  info@boyshome.nl . 
Vriendelijke groeten, 
Henk van der Vegt, Voorzitter 
 
Versterking bestuur. 
De heer Martin van der Heijden, lid van de World Servantsgroep India 1999 –die leidde tot de oprichting van de Stichting- 
en sponsorouder van het eerste uur, is bereid gevonden om het bestuur te komen versterken.  Er was namelijk al een tijd 

een plaats vacant. We zullen met elkaar nog overleggen over de verdeling van de werkzaamheden.  
 
Privacy protocol. 
Er is in de afgelopen tijd de nodige publiciteit aan gegeven: de nieuwe privacy regelgeving.  Onze Stichting valt daar ook 
onder qua informatieopslag- en verwerking. We hebben dus ook een privacy-protocol opgesteld.  Deze kunt u vinden op 
de website.  
 
Overdracht van gelden. 
Medio dit jaar kregen we weer wat problemen met het overboeken van [sponsor]gelden naar de tehuizen. Hoewel de 
tehuizen over de nodige papieren etc. beschikken, gaat het niet soepel. Boekingen worden soms opgehouden en het lukt  
niet via de bank om de precieze reden te achterhalen.  Het lijkt wel of in India geld van goede doelen organisaties moeilijk 
geaccepteerd wordt. Deze situatie horen we van meer organisaties, die sponsoring in India verzorgen.   
Door een goede emailcommunicatie met de directies weten we of en wanneer de gelden al dan niet bij hen binnen zijn. In 
het laatste geval nemen we direct contact op met de bank. Een en ander speelt ook met de algemene gelden en die voor 
de speeltoestellen voor het Boyshome.  Dit laatste is recent gelukt door rechtstreeks aan de leverancier van de toestellen 
te betalen. Daarnaast hebben we nu in overleg met onze bank een andere betaalwijze. Voor een storting dragen wij het 
geld over aan de bank, die het doorstort naar de bank in India. Een bank naar bank boeking dus. Dat is dus net even 
anders en dat werkt nu goed.  
 
 

mailto:info@boyshome.nl
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Bezoek Art for all   augustus 2018.    

Een drietal kunstenaars van deze stichting bezocht  na de nodige voorbereidingen van met name bestuurslid Andrea in 

Bangalore in augustus de beide tehuizen. Zij gingen met de jongens/bewoners diverse artistieke activiteiten doen en dat 

was een groot succes. Hierna hun verslag met enkele foto’s. 

Verslag India reis Art for All 2018  
Onze eerste ervaring van dit team in India is voor het leven in ons hart en herinnering gegrift. Het warme welkom wat we 
kregen bij de stichting Shakunthula de tijd die men nam om ons aan elkaar voor te stellen en vooral de indicatie's van de 
heren die daar wonen was voor ons zeer indrukwekkend. De sfeer waarin deze mannen leven was als een "home" voor 
hen de zorg voor elkaar voor hun dagelijks eten en kleden hebben we als bijzonder ervaren. 
Fijn om te ervaren dat het creatief bezig zijn voor de meeste heren positief uit pakte, de toewijding die een aantal hadden 
was bijzonder. Dat muziek een universele taal is , dat werd duidelijk toen we onze instrumenten en de door hun gemaakte 
shakers samen voegde tot een orkest. Het plezier spatte er vanaf. Het was voor ons een eer om onze talenten te mogen 
delen met de heren van Shakunthula. En met respect denken we terug aan de toewijding die de directeur en zijn vrouw 
en al die anderen geven aan deze heren. 
 
Het Boyshome weer een totaal ander verhaal. De ontvangst was overweldigend, we voelden ons net een bekende 
popgroep die omhangen werden met bloemenkransen. Net als bij Shakanthula was het bijzonder om te zien hoe deze 
jongens met elkaar leven en hoe men voor elkaar zorg draagt. Wat ons vooral op gevallen is dat er geen agressie 
onderling is en dat de ouderen voor de kleinere zorg dragen. 
Het was een feest om te schilderen en creatief bezig te zijn met deze jongens maar ook met de kinderen van de 
boardingschool. We waren met een klein team en het was flink aanpoten maar de kinderen genoten en de resultaten 
waren fantastisch. Het is voor kinderen in dergelijke situaties erg belangrijk om zich creatief te kunnen uiten en we hopen 
dat we daar een voorzetje in hebben mogen geven. 
Onze dank gaat vooral ook uit naar de directeur en de prachtige plek waar we konden overnachten en niet in de laatste 
plaats aan Adars , onze fantastische vertaler. Dat er met weinig middelen een goede plek voor deze jongens is, is 
bewonderenswaardig. 
Warme groet, Patricia, Pieter en Suzanne. 
 

               

 
 

2. De Sponsorkinderen en –bewoners. 
Wisselingen toegelicht.. 
Het leek ons goed om dit weer eens wat nader toe te lichten, aangezien we hier vragen over kregen.   
Wat betreft het Boyshome is het al sinds we sponsoren dat er elk jaar wisselingen in jongens zijn. Dit komt door: 
- jongens zijn klaar op school en gaan al dan niet een vervolgopleiding doen c.q. aan het werk.  
- jongens worden naar huis gehaald om mee te gaan werken aan het gezinsinkomen. Dit is helaas harde noodzaak, 
doordat ze uit [zeer] arme gezinnen komen en dan wel dat vader en/of moeder is weggevallen. 
Wat betreft Shakunthala komen wisselingen minder vaak voor.  Oorzaken die we kennen zijn overlijden en dat de 
handicap zodanig ernstig wordt dat betrokkene niet meer in het tehuis bij de anderen te handhaven is. Of dat ze soms 
gewoon een poosje wegblijven en dan weer terugkomen…. 
 
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.  
 
Sponsorinformatie. 
Een aantal van u heeft het al gemerkt, we hebben de informatievoorziening rondom sponsorkinderen meer gestroomlijnd. 
Kregen we voorheen 1 x per jaar een update van de tehuizen, we hebben nu een database-systeem, dat ook voor hen 
bereikbaar is. Dat betekent dat bij een verandering, deze snel kan worden ingevoerd, zodat u als sponsor ook eerder bent 
geïnformeerd. Tevens  kunnen wij dit systeem benutten om u bij een voorstel meer informatie over de te sponsoren 
persoon te geven. We hebben al gemerkt dat er hier en daar nog wat kinderziektes in zitten, waarvoor excuses. We gaan 
er van uit dat die dit jaar zijn opgelost. 
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3. Algemene hulp. 

 
BoysHome.  
Speeltoestellen. 
Medio dit jaar was  een bedrag van € 2100  beschikbaar. Echter…. de metaalbewerker in Malavalli bleek achteraf toch niet 
de gewenste kwaliteit te kunnen leveren. Dus waren we weer aangewezen op een leverancier in Bangalore, die helaas wel 
een stuk duurder is. 
Daarom hebben we weer een beroep gedaan op de Geref. Kerk in Voorthuizen en we kregen van hen een donatie van 
maar liefst € 1500. Met nog een aantal ‘ losse’ giften, kwam nu een bedrag van € 4000 beschikbaar.  
Andrea heeft met directeur Kantharaj  en een groep jongens [zie foto ] toestellen uitgezocht. Nu het gelukt is om het geld 
rechtstreeks naar die leverancier te boeken, worden de toestellen in een paar weken geleverd.  In de volgende 
nieuwsbrief kunnen we dan foto’s van de nieuwe speelplaats tonen.  
 

 
 
Een brief van directeur Kantharaj: 
 
Dear Sponsors,  
Greetings from Malavalli Boys Home. I thank all the sponsors for their generous and sacrificial help towards the boys in 
our Home. I would like to provide the following details regarding the sponsor boys. Malavalli Boys Home established in the 
year 1886 by a missionary Mr.W.A.RedWood from England. The purpose of the Home is to provide better life to the boys 
by giving them food, clothing, education, recreation and spiritual nature. During 1979 to 2000. World Vision of India 
supported our Home and there were 175 boys (maximum). And the World Vision of India has changed its strategy to take 
up only community development projects and not child care hostels. During 1999 World Servants from Holland came to 
Boys Home for construction of dormitory for our Boys. After coming to know that the World Vision of India is going to stop 
funding to our Home from 2000 years onwards, under the leadership of Mr.Henk van der vegt formed the Boys Home 
Trust in Holland and started supporting 40 boys in our Home. So many boys have been benefitted by this.  
1) The purpose of the Home is to support poorest of the poor boys. 
2) We suggest the parents to share the expenses of the boy according to their economic condition which differs from 
person to person. We spend nearly Rs.1150/- per head per month.  
3) We give preference to orphans, single parent children and destitute children. 
4) We are here to see the welfare of the boys and not for earning money through Boys Home. I the superindent of Boys 
Home (Isaac Kantharaj) was a boarder in the same Home during 1952-62. After my higher studies and working as 
teacher, came back to the Boys Home in 1977 as Associate Superintendent. And from 1981 I am taking care of the Home 
as superintendent till today. 
5) Some of the boys don’t like to stay and study in the hostel like this. They don’t want disciplined life. They want to roam 
around without any body’s control. Parents go for work and children not going to the school. 
6) Some boys, they like begging and live life but not stay in the hostel and study. 
7) We receive gifts from individuals, churches and organizations but not regular. They send gifts, when they find it 
possible and convenient once in a year. 

8) We maintain accounts for the gifts and provide the donors audited reports     once in a year.     
9) In some cases when the boys become big the parents take them to get help from them during their leisure time. 
At present the accommodation capacity of our Home is 100. Usually in the beginning of the academic year in June we 
admit new boys making the total  number 100 to 110. After a month or so the total number will come down to 90-95. This 
does not mean that the parent is economically sound and able to take care of the boy; most of the time it turns out that 
the boy simply can’t live for a long period without the presence of his family/mother. 
We try our best to keep the sponsored boys in the Home but sometimes we fail. 
So please continue to support the boys by which you are doing a noble work and be satisfied. 
Yours Sincerely  Isaac Kantharaj   Superintendent 
 
Kort samengevat: 
Dank aan alle sponsors voor hun hulp. Nadat World Vision  India na jaren stopte met sponsoring, nam  Boyshome NL 
gelukkig een stuk sponsoring over. Boyshome steunt de allerarmste jongens, dat zijn meestal  weeskinderen en uit 
eenoudergezinnen. Boyshome richt zich in de eerste plaats op het welzijn van de jongens.  
Sommige jongens willen niet blijven in het home, zij willen vrijheid, missen hun ouder[s] , moeten mee werken of willen 
toch niet leren.  Ouders moeten werken, dus vaak is er ook geen toezicht.  
Er is  plaats voor 100 jongens en er zijn nu 90-95. Het Boyshome doet haar best om jongens in het huis te houden, maar 
dat lukt dus niet altijd. Blijft u de jongens alstublieft steunen, u doet daarmee goed werk. 
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Shakunthala 

 
Vorige keer meldden wij u de donatie van de Geref. Kerk te Voorthuizen van € 2000. Daarvan is de buitenkant van het 
tehuis opgeknapt en van het resterende bedrag zijn de toiletgroepen binnen en buiten helemaal gerenoveerd en is een 
extra wasbak buiten gemaakt. 
 

                     
 
 
 
Een brief van directeur Chidambaram  over hoe het tehuis werkt: 
 
 
Shakunthala Foundation has the following guidelines set to admit a candidate into the rehabilitation home.  
As per the guidelines given by the Government of India, 

1. We admit mentally retarded or mentally ill persons only. There can be some percentage of physical handicap 

along with mental problem 

2. The patient should have a medical certificate detailing his psychiatric summary from a government medical officer 

3. A consent letter from the family (parents/guardians) is mandatory for admission 

We also have organization level guidelines, 
1. The patient should be referred to Shakunthala Foundation by a psychiatrist, member of government agency, or 

families of current inmates 

2. The psychiatric summary of the patient is forwarded our consultant psychiatrist for further evaluation. Only upon 

approval will the patient be admitted 

3. Personal visit to the family is made by members of Shakunthala Foundation.  

We do not admit the persons with following conditions, 
1. Persons having Tuberculosis, HIV, H1N1 and other viral infections, Chronic pulmonary illness and other severe 

medical complications 

2. Persons who need palliative care 

3. Extremely wild and violent in nature 

4.  Having only physical disabilities  

5. Persons involved in any police/civil cases pending in the court of law 

6. Convicted persons 

Based on final evaluation of all the above-mentioned details, a nominal maintenance fee between Rs.3500 to Rs.5000 per 
month is charged to the families which would include shelter, vegetarian meals, medication required, and expenses 
incurred for any brief illness during the stay at Shakunthala Foundation.  
At present, we have 25 inmates, among whom one person is staying for free, 4 persons are charged less than the 
minimum fee as their families are very poor.  
 
A person will be discharged from Shakunthala Foundation under the following conditions 

1. On request from the family/guardian 

2. If he is admitted on a temporary basis, upon completion of the previously agreed timelines 

3. If the person is unable to adjust to our environment within the trial period (1 month) 

4. If the person’s medical checkup post admission, reveals that the families have hidden any of the complicated 

medical conditions  

5. If the person requires additional medical attention than what is provided at the institution on a regular basis. 

Like, surgery, post-surgical care, palliative care etc. 

6. If the primary guardian is incommunicable for a period of 3 months, the patient will be immediately discharged to 

the care of secondary guardian  

As per the guidelines given by the Government of India,  
1. Discharge summary is given by both Shakunthala Foundation and the consultant doctors 

2. Signature and details of the person who has accepted the responsibility during discharge is collected and 

maintained in the records. 
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Kort samengevat: 

Het tehuis neemt geestelijk gehandicapten [soms gepaard met een lichamelijke beperking]op, op voorspraak van een 
geneeskundige, vergezeld van een brief van de familie en bekeken door een psychiater, waar het tehuis mee samenwerkt. 
Niet opgenomen worden mensen met alleen lichamelijke handicap , met ziekten als tbc en hiv, die gewelddadig of 
crimineel zijn. De familie betaalt ook mee aan de opvang. Nu zijn er 25 inwoners, waarvan 1 er gratis is en 4 weinig 
betalen. Dit omdat zij uit heel arme families komen. 
Mensen verlaten het tehuis op verzoek van de familie, als de persoon er tijdelijk is, niet blijkt te passen en als er 
dagelijkse medische verzorging nodig is, bijv. palliatieve zorg. 

 
 

Bezoek Mohan  Deshkulkarni  ; 10 december 2018.   

   

Van  8 t/m 11 december jl. werden wij blij verrast met de aanwezigheid van Mohan Deshkulkarni. Mohan is behalve zoon 

van dhr. Chidambaram, directeur van Shakunthula, zelf ook sinds 2 jaar lid van het bestuur van dit tehuis. Hij verbleef 

begin december voor zijn werk als It-er enige tijd in Madrid en mocht van zijn baas tijdens zijn terugreis naar India een 

omweg via Nederland maken. Uiteraard hebben wij geprobeerd hem als privépersoon in de korte tijd dat hij hier bij ons 

verbleef zoveel mogelijk van ons land en cultuur te laten zien.  Maar het meest nuttige moment voor ons allen was toch 

de infoavond die we maandag 10 december in Stroe organiseerden en waarvoor u een uitnodiging kreeg. 

 

Voor een groep van sponsorouders, bestuursleden en welwishers hield Mohan een boeiend en verhelderend verhaal. 

Behalve de geschiedenis en de huidige staat van het tehuis kwam ook de situatie van de gehandicaptenzorg in India aan 

de orde. Duidelijk werd dat de huidige wijze van opvang van Shakunthula  vrij uniek is Inda en een uitstraling heeft in de 

wijde omgeving. Dit alles kwam uitsluitend tot stand  door de samenwerking  tussen enthousiaste mensen van diverse 

achtergronden in India en Nederland. Mohan besloot de avond met een emotioneel dankwoord richting de sponsors.           

 

 

 

 

 

Tot slot. 

 
Het bestuur dankt u namens de tehuizen voor uw steun [ook] in dit jaar en hoopt dat u dit ook in 2019 wilt blijven doen.  
Zij wenst u alvast fijne kerstdagen en  een gezond en goed 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wilt u geen nieuwsbrief meer ontvangen? Dan kunt u zich afmelden via info@boyshome.nl  
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