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                                                                       NIEUWSBRIEF nummer 32,  maart 2019.    
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 32ste  in de rij van, hopen we, zeer vele. 

 
1. De  Stichting BoysHome and Others. 

 
Van de voorzitter: 
 
VERTROUWEN voor de toekomst. 
Op het moment van schrijven is er in het noorden van India een conflictsituatie. Weer is er rond Kashmir een gespannen 
sfeer tussen de buurlanden India en Pakistan. Het is een nalatenschap van een regeling die, bij het einde van de Britse 
overheersing, er op papier duidelijker uitzag dan de realiteit bleek te zijn. 
Met dit soort misvattingen, zoals die zich hier in het groot voltrok, hebben wij als stichting ook regelmatig in het klein te 
maken. Wat wij vanuit onze ‘westerse’ visie als een prima, werkbare oplossing zien, blijkt in de Indiase praktijk soms 
anders uit te pakken.  Dagelijkse voorbeelden: Snel geld overmaken ; een bestand delen via Google-Drive; een afspraak 
nakomen; kwaliteitseisen stellen; budgettering etc. Reken er niet op dat het allemaal zo uitpakt als je gewend bent. 
Het is dan ook een voorwaarde voor een westerling dat je bij alles wat je met en in India onderneemt in ieder geval wel 
zeker bent en bouwen kunt op “VERTROUWEN”. 
Wij hebben als stichting alle 20 jaren dat wij tot nu toe actief zijn geweest het grote geluk gehad dat wij konden 
VERTROUWEN op de integriteit van de leiding van de tehuizen. 
Nu er in de komende tijd bij het tehuis “Shakunthula” een personele wijziging  lijkt te komen (zie deze nieuwsbrief) 
VERTROUWEN wij er op ook in de nieuwe directie de onmisbare eigenschappen van ‘TOEWIJDING’ en vooral 
‘INTEGRITEIT’ te zullen aantreffen. 
 
Even voorstellen: Martin van der Heijden. 
 

Graag maak ik van de gelegenheid gebruik om mij voor te stellen. Mijn naam is Martin van der Heijden, 44 jaar oud en woon 

met mijn vrouw Weina en 3 kinderen, Nanne, Wisse en Teije,  naast de jaarbeurs in Utrecht. In 1999 zijn Weina en ik 
meegeweest met de World Servants groep om voor het Boyshome de begane grond van slaapvertrekken mee te helpen 

bouwen. Sindsdien volgen we het Boyshome en hebben middels 3 sponsorkinderen altijd contact gehouden.  Door de jaren 

heen was het geweldig om te zien dat het Boyshome zich steeds verder uitbreidde en eigen initiatieven ontplooide. 
Beroepsmatig ben ik werkzaam bij Sweco (een advies en ingenieursbureau) welke door heel Nederland werkzaam is. Daar ben 

ik financieel verantwoordelijk voor 1 van de drie divisies. Mijn vrije tijd besteed ik aan de sporten van de kinderen, zelf ook 

een balletje slaan op de tennisbaan en ik mag graag koken.  Toen ik gevraagd werd om een bijdrage te leveren in het bestuur 
hoefde ik niet lang na te denken om weer wat nauwer betrokken te raken bij deze mooie stichting. 

 
 
Taakverdeling bestuur. 
In de laatste bestuursvergadering hebben we besproken hoe we de taken nu gaan verdelen. We waren er snel uit…. Henk 
blijft voorzitter en Gert Jan penningmeester. Martin wordt de nieuwe secretaris en Siep gaat zich meer toeleggen op het 
werven van fondsen.   
 
Kerstpakketten  
Bericht van Andrea van Amerongen: 
Voor alle jongens van het Boyshome heb ik eind vorig jaar een heus kerstpakket kunnen samenstellen, die gesponsord 
werden door verschillende families uit de kerkelijke gemeente in Nieuwegein (aangevuld door de diaconie van dezelfde 
gemeente). Elk kerstpakket had een persoonlijke boodschap van de sponsor met foto en briefje. In het kerstpakket zaten 
bruikbare spullen zoals een grote handdoek, een vest met capuchon, verschillende bureau spullen zoals kleurtjes, een 
meer-kleurenpen, een wiskunde set, clipboard (dat moeten ze gebruiken voor hun toetsen en examens), een stripboek 
met een bijbel verhaal en een spelletje. De kinderen waren er helemaal van onder de indruk. 
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Boyshome-bezoek Henk van der Vegt (18/19/20 januari 2019) 
 

Algemene indruk 
- Het rondje dat ik met en zonder directeur Kantharash over het terrein van het Boyshome heb gedaan leverde qua 

onderhoud van de gebouwen een positieve indruk op. 

- Wel waren de muurschilderingen die tijdens het bezoek van  “Art for All” waren gemaakt van een slechte 

materiele kwaliteit. Ik heb geadviseerd ze daarom eventueel over te schilderen. 

- De inrichting van de slaapzalen was een ander verhaal. Ik vond de matrassen van een slechte kwaliteit. Er is 

toegezegd dat er nieuwe matrassen aangeschaft zullen worden en ook op de netheid in de slaapzalen zal beter 

toezicht gehouden worden. 

- Van een leegstaande kippenstal wil directeur Kantharash een soort overblijflokaal maken voor de oudere jongens. 

Hij had concrete plannen hoe dit goedkoop te realiseren. Het leek mij een prima plan. 

 
NB. Inmiddels zijn de nieuwe matrassen aangekomen..    

              
 
 
Sponsorgeld 2018 en database 
Gesproken is over de problemen bij het overmaken van de sponsorgelden, die we nog steeds ervaren. Ergens in het 
Indiase banksysteem worden de bankgelden vanuit het buitenland naar het Boyshome geblokkeerd (bij Shakunthula doen 
zich deze problemen niet voor). Dat was ook de reden dat ik het sponsorgeld 2018 in contanten had meegenomen en zo 
kon overdragen.  Dhr. Kantharash zal bij diverse instanties nadere informatie inwinnen en ons voorstellen doen. 
Het automatiseren van de koppeling van onze sponsors en de kids in Mallavalli verliep ook niet geheel volgens plan. 
Reden bleek een verouderde IT-structuur. Er is inmiddels een nieuwe PC aangeschaft met betere software. Scholing voor 
de beheerder wordt/is geregeld. 
 
Playground/speeltoestellen. 
Het “Andrea-park”, zoals ik het maar even noem, werd tijdens mijn verblijf goed gebruikt door alle leeftijdscategorieën. 
Het materiaal ziet er stevig uit en zit goed in de coating/verf. 
Nu dus afwachten hoe het gebruikt wordt in de toekomst en hoe het zich gaat houden.  
Ook de 4 speeltoestellen die dicht aan de openbare weg gesitueerd zijn en bekostigd zijn door de dochters van dhr. 
Kantharash worden intensief gebruikt. Ze zijn iets mindere kwaliteit en vertonen nu al helaas slijtage in de lagers en de 
verf. Maar alles bij elkaar is er nu voor de jongens  iets heel leuks op het terrein neergezet.  
 
 
Speeltoestellen, een vervolg…. 
Net na het verschijnen van de vorige nieuwsbrief werden de toestellen medio december 2018 geleverd.  De volgende 
dagen zijn ze vastgezet en na uitharding konden de jongens gaan spelen.  
 

                  
 
Tijdens het bezoek van Henk in januari vernam hij dat ze graag ook nog een kleine draaimolen hadden gewild, echter dat 
paste niet meer in het budget.  
In de laatste bestuursvergadering hebben we besloten om die nog uit onze huidige ‘ reserve’  van diverse giften te gaan 
realiseren. Het betreft een bedrag van plm. € 250. 
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‘Kindergarten’  Babu & Manasa 

Voor wie Babu niet kent: Babu woonde sinds z’n  9–de in het  Boyshome en is ook lang gesponsord.   
Hij is vorig jaar getrouwd met Manasa. Zij wonen nu 30 km ten zuiden van Mallavalli in het huis van Babu’s familie dat 
Babu zelf verbouwd heeft. Het is allemaal heel minimaal en ongemeubileerd, maar ze zijn zeer gelukkig. 
Babu werkt in een boekenwinkel en onderhoudt daarmee ook deels  zijn schoonmoeder en inwonende moeder. 
Manasa heeft geen betaalde baan, maar is wel 2 dagen per week als gediplomeerd kleuterjuf met een eigen project bezig 
met 15 kinderen. Zij is met deze kinderen in de leeftijd van 4-6 jaar bezig met allerlei activiteiten en betaalt dit zelf. (Rps 
500 p/mnd= € 6,00) Ter gelegenheid van hun 1 jarig huwelijksjubileum schenken zij en Babu aan deze kinderen plastic 
slippers. Dat hebben deze kinderen dus niet eens. 
 
Wij vinden dit een mooi initiatief van hen en we hebben besloten om dit project voor een jaar te steunen. Dit met een 
bedrag van € 15 per maand uit de eigen ‘ reserve’  van diverse giften.  Na een jaar zullen we bezien hoe we verder gaan. 
 
 
Shakunthula-bezoek Henk van der Vegt (22 januari 2019) 
 
Algemene indruk 

- Zowel het terrein als het gebouw ligt er prima onderhouden bij. 

- Ik heb samen met  zoon Mohan Deshkulkarni en de aanwezige aannemer ,die verantwoordelijk is voor het 

onderhoud, een ronde over het terrein gedaan en alles aangewezen waar ik onderhoud nodig achtte.  

(schilderwerk, deuren afhangen, pleisterwerk, extra tegelwerk, onveilig elektra etc.) 

- Er was nu ook extra sanitair achter het gebouw. Prima verzorgd. 

- Keuken is onder het strikte beheer van Anil (ex-patiënt) onverwacht proper. Lof daarvoor. 

- Koeien en tuin  ++++ 

 
Organisatie 

- De administratie per patiënt is sterk verbeterd. Het was vroeger niet meer dan een kladblokje en het hoofd van 

dhr. Chidambaram; nu is er per bewoner een keurig dossier. Hierin is voorzover ik kan zien de benodigde 

informatie volwaardig bijgehouden. 

Dit is waarschijnlijk ook de reden dat er thans met diverse professionele opleidingen wordt samengewerkt en 

Shakunthula een officieel stageadres is geworden. Ik heb kennis gemaakt met enkele enthousiaste studenten. 

- Er is thans voldoende personeel aanwezig voor de verzorging  van gebouw en bewoners. Dank aan onze 

sponsors. 

- Ook zijn er dagelijkse een aantal vrijwilligers ter ondersteuning. 

 
 
Directiewissel… 
De eerste blik op Dhr. Chidambaram maakt al snel duidelijk dat hij zeer fragiel is geworden. Dit maakt de zoektocht naar 
een opvolger echt tot een noodzaak.  Een nieuwe ontwikkeling is er te melden. 
Tijdens een bezoek van een stage-begeleidster van studenten van de sociale academie kwam het gesprek op de zoektocht 
naar een vervanger voor dhr. Chidambaram. Deze dame – mevr. Sophia - was naast haar functie als docent ook 
werkzaam als manager bij een nabijgelegen NGO voor opvang van kinderen met een beperking. Later kwam zij dan ook 
terug met het voorstel om een samenwerking met haar te bespreken omdat ze zeer gecharmeerd was van Shakunthula. 
Het “ toeval” gaat nog verder; de boekhouding van beide instituten blijkt gecontroleerd te worden door een en dezelfde 
persoon. Verder blijkt een goede vriend van Chidambaram 3 jaar op dit instituut (“Happy Home”)  gewerkt te hebben als 
staflid.  
 
Het voorstel van mevr. Sophia is nu dat zij en haar man samen Shakunthula gaan managen. Chidambaram werkt hen dan 
een half jaar in en gaat daarbij afbouwen. 
Hoe een en ander nu precies zal gaan, is tijdens dit bezoek nog niet duidelijk geworden. Er dienen nog de nodige zaken te 
worden uitgezocht.  De bedoeling is dat dit proces in mei afgerond moet zijn. 
 

Ik wil nog opmerken dat het voor mij een hele eer was dat er met definitieve knopen doorhakken gewacht werd tot ik ook 
geweest was en mijn visie kon geven. Ik heb duidelijk aangegeven dat de keuze voor een nieuwe manager door hen 
gedaan diende te worden en heb mij beperkt tot het aangeven van een aantal financiële kaders en hen gewezen op 
mogelijke problemen. 
Persoonlijk lijkt mij deze mogelijkheid een perfecte kans om het tehuis over te dragen aan 2 jonge, gekwalificeerde, 
mensen. 
                                                                        -0-0-0-0- 
 
Een hartelijke groet aan u allen, 
Het bestuur.. 
 
 
 
             Wilt u geen nieuwsbrief meer ontvangen? Dan kunt u zich afmelden via info@boyshome.nl  
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