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                                                                     NIEUWSBRIEF nummer 33,  december 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 33ste  in de rij van, hopen we, zeer vele. 

 
1. De  Stichting BoysHome and Others. 

 
Van de voorzitter: 
Onze echte sponsoren…. 
Tijdens een fondsenwervingsactie (2009) voor onze stichting waren de beide directeuren van de tehuizen uit India 
aanwezig in het zwembad van Barneveld. Ze waren daarbij diep onder de indruk van het feit dat de toenmalige minister 
en vice-premier  André Rouvoet daarbij ook aanwezig was. Wat hen het meeste bijbleef was het ontbreken van een 
grootschalige entourage voor een dergelijke hoogwaardigheidsbekleder. 
Eigenlijk waren de heren Kantharash en Chidambaram dan ook niet eens erg verbaasd toen ik afgelopen oktober als grap 
opmerkte dat ik ons koninklijk paar geadviseerd had tijdens hun staatsbezoek een bezoek aan  de tehuizen te brengen. 
Gelukkig kon ik hen meteen geruststellen: ” Nee heren, zover reikt onze invloedssfeer nu ook weer niet.” 
We mogen als stichting nu, exact 20 jaar na onze eerste contacten met India, terugkijken op heel veel bijzondere 
hoogtepunten, maar  een contact met  de Oranjes zat er niet tussen. 
Gelukkig is gebleken dat dit niet een voorwaarde is voor een geslaagde uitvoering van onze doelstelling: nl. het 
ondersteunen van activiteiten/ opvang die de allerzwaksten in de Indiase maatschappij ten goede komen. 
En dat we daarin nu al 20 jaar succesvol in kunnen zijn hebben we dus te danken aan de werkelijke contacten die we 
hebben; en dat bent u, onze daadwerkelijke sponsors. Wij willen er dan ook  alles aan doen om u als sponsors te 
behouden voor de komende jaren. 
Vandaar dat we u in deze nieuwsbrief weer op de hoogte brengen van de huidige stand van zaken en ook onze/uw 
contacten in India aan het woord laten. 
 
Vriendelijke groeten en nogmaals dank voor uw onmisbare ondersteuning. 
 
Bestuursverandering. 
In de recente bestuursvergadering heeft onze voorzitter aangegeven dat hij het voorzitterschap graag wil overdragen. Wel 
wil hij aan het bestuur verbonden blijven.  We hebben afgesproken dat we eerst proberen een nieuw bestuurslid [leden] 
te werven en dan bezien hoe we het verder gaan invullen.  Hebt u belangstelling of weet u iemand dan houden we ons 
zeer aanbevolen. 
Reacties kunt u sturen naar info@boyshome.nl .  We nemen dan z.s.m. contact met u op. 

 
Sponsorkinderen 
Het aantal sponsorkinderen en gesponsorde bewoners van Shakunthala bleef dit jaar redelijk stabiel. Echter wij zien dat 
het aantal sponsoren minder worden. Het werven van nieuwe sponsors blijkt niet eenvoudig. We zijn nu aan het nadenken 
hoe we dat in de toekomst kunnen verbeteren of wellicht een andere weg inslaan?   
 

 
Boyshome 
 
Speeltoestellen, een vervolg…. 
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. En… de molen is inmiddels 
geplaatst tot plezier van veel kinderen….. 
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Sponsorgeld ; overboeken een probleem…  

Na aanvankelijke problemen met overboeken eind vorig jaar dachten we in de loop van dit jaar dat die voorbij waren. 
Helaas worden we er nu weer mee geconfronteerd. De overboekingen worden teruggestuurd.   
Het punt is dat het Boyshome een christelijke signatuur heeft en de huidige overheid niet graag ziet dat dit soort 
instellingen gesteund worden. Dat reikt blijkbaar zover dat de banken daar in mee [moeten] gaan.   
Recent kregen we een ‘ noodkreet’ van directeur Kantharaj dat de bodem van de kas in zicht was. Want ook  de donaties  
uit andere landen komen nauwelijks meer door.  Dankzij een Nederlandse kennis, die daar op bezoek is, hebben we nu al 
een flink bedrag  met een omweg daar kunnen krijgen.  
We zullen dus nu een andere weg moeten vinden om de gelden daar te krijgen. Daar werken we nu aan. 
 
 
Goederendonaties.. 
Medio dit jaar kregen we een lijst met  gewenste goederen. Het betreffen  sportmaterialen voor de jongens, sanitaire 
goederen en diverse keukengoederen ter vervanging/uitbreiding en   nieuwe schakelkastjes en extra lampen. 
En… daar hebben we sponsors voor gevonden:  de sportmaterialen en de elektrische zaken worden door een 
sponsorouder betaald en voor de keukengoederen hebben we weer een aanvraag gedaan bij de Gereformeerde Kerk in 
Voorthuizen. We kregen maar liefst een bijdrage van € 1500,00.  
 
 
Jaarbericht directeur Kantharaj.. 
Dear Sponsors,         Date: 22-10-2019 
Greetings from Malavalli Boys Home 
Just now boys have come back from midterm holidays. The schools have started from today. Still some more boys have to 
come from holidays. 
 
I am happy to write, we have been getting rain regularly since 40 days. Though it is late rain, dry land farmers are happy. 
They are going to get some crop such as maize, milltet(Ragi), groundnut, country bean etc. Boys Home is going to get 
paddy(Rice) from the paddy field. Coconuts and maize from the bore well field, better than previous year. We have 
pleasant weather less dust, not much heat, full of greenery. 
Year after year the roads are becoming good and wide, travelling is becoming comfortable when compare to previous 
years. We find more buses for transportation. Say about 20-25 years back more than 100-150 people used to rush into 
the bus which has only 50 seat capacity. “Survival of the fittest”. But nowadays sufficient buses are there. Only thing 
population is more in India and facilities are limited. Hours together we had to wait for the buses before.   
  
English medium School: When the Netherlands people came to Boys Home for construction of dormitory, during 1999 
there were more than 500 students in the Boys Home School. But now there are only 100 students in the School. Because 
most of the parents want to put their children in the English medium schools, so we are seriously thinking of starting 
English medium school from next academic year. There may be some initial expenses and more paper work to be 
submitted to the education department to fulfill their demands to open English medium school. We need to repair the 
buildings and get attractive painting. We are looking out for good English teachers at least 2 in the beginning.  
I thank all the donors for their generous help towards the Boys Home and close this short letter. 
 
Kort samengevat: Het regenseizoen is gaande, oogsten zijn goed te noemen. De wegen worden steeds beter en ook zijn 
er meer bussen voor het vervoer. 
Er zijn nog 100 kinderen in de lagere school. Ouders geven steeds meer de voorkeur aan scholen, waar de Engelse taal  
gegeven wordt.  Daar denken wij nu ook aan. Daar moet wel wat voor gebeuren, o.a. leerkrachten en de gebouwen 

moeten opgeknapt. Voor de hulp aan het Boyshome worden alle sponsors bedankt. 
 
 
 

‘Kindergarten’  Babu & Manasa. 
 
Zoals in de vorige brief gemeld, steunen we dit project voor een jaar met € 15 per maand. Na een jaar zullen we bezien 
hoe we verder gaan. Recent kregen we van hen een verslag, dat we vertaald weergeven.. 
 

“Mijn naam is Manasa en sinds begin 2019 ben ikgetrouwd met Babu, een voormalig bewoner van het Boyshome in 

Malavalli. 

Kort voor mijn huwelijk heb ik een opleiding afgerond als kleuteronderwijzeres. In de geboortedorpjes van mij en van 

Babu is er voor de onderste lagen van de bevolking geen onderwijs.(Noot bestuur Boyshome a.o.: officieel wel ,maar de 

docent komt nooit opdagen.) Daarom geef ik enkele dagen per week meerdere  uren gratis les aan de jongste kinderen. 

Het lesmateriaal (wat boekjes en schriftjes) wordt door ons verzorgd. De activiteiten bestaan naast wat lesjes  (lokale) 

taal en basic Engels, vooral uit het geven van aandacht en spelactiviteiten. Iets wat deze kinderen in de gezinnen, waar 

de ouders elke dag hard en lang moeten werken  (vaak ver weg), moeten missen. 
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Voor Babu is het ondertussen een roeping geworden omdat hijzelf een vergelijkbare achtergrond heeft gekend en 

dankbaar is voor de opvang die hij heeft mogen ervaren. 

 

Van de gift die wij van stichting Boyshome vanuit Nederland mochten ontvangen hebben wij dus de schriftjes, pennen en 

kleurpotloden kunnen bekostigen. Daarnaast hebben wij voor de kids plastic slippers gekocht en als klapper …. een 

2e hands fiets. Iets wat deze kinderen tot nu toe alleen bij rijke families zagen en slechts kortstondig mochten aanraken. 

Als het lukt gaan we ook nog een keer een dagje met hen uit.  

Hartelijk dank voor de steun uit Nederland voor ons project”.     

Manasa & Babu 

 
 
 
Shakunthala 

 
Directiewissel niet gelukt… 

Het was een eind op de goede weg, een mogelijke directiewissel  waarover we u in de vorige nieuwsbrief uitgebreid 
informeerden. Na een aantal gesprekken bleken de financiën een struikelblok. Kort samengevat wilde de directeur van 
Shakunthala  dat de huidige geldstroom aan het tehuis ook alleen voor het tehuis te besteden zou blijven. De beoogde 
opvolgster wilde dat niet garanderen, waarna het proces is stopgezet.  
Er wordt nu uitgekeken naar andere gegadigden. 
 
 
Jaarbericht directeur Chidambara.. 
 
Dear Sponsor,  
Shakunthala Foundation family extends its warm wishes for a Merry Christmas and a Happy New Year 2020. We are 
humbled by your continued support and we feel blessed to have been able to help as many people as possible during 
these years.  
 
As you are already aware from our previous newsletters that Shakunthala Foundation is providing practical sessions on 
psychiatric nursing for students from colleges in Kolar District, namely Sri.Devaraj Urs Institute of Nursing, Sambhram 
Institute of Nursing, Noorie College and Sri Vishnu College of Nursing. During the 2-3 weeks session (depending on 
Diploma or Degree candidates) the nursing students visit our institution and evaluate the inmates. However, this year 
there were few new things which happened during these visits: 
 

a. The students from Sri. Devaraj Urs Institute took a few of our inmates on a village tour as an excursion. The 

students got to choose one inmate for a group of 2 to take them around the village and show the different 

aspects of village life. This was a very different group of students who were enthusiastic to work with the 

mentally challenged persons.  

b. The students from Sri Vishnu College of Nursing took back a lot of information regarding the way mentally 

challenged persons are viewed in the society. They later organized a street play and drama to spread awareness 

on mental health and also spread the message of depression which is now slowly turning into a epidemic among 

the extra stressed working class and urban youth. 

c. Students from Noorie tried their best to introduce a daily exercise routine into our inmates’ schedule which they 

thought would be a good way to improve the overall health. It was a good effort by the team, but it is 

unfortunate that the routine didn’t last long.  

We had regular maintenance tasks for the building – a fresh coat of paint, laying of fresh concrete layer in the back yard, 
fixing chipping and minor cracks near the bottom of the wall facing the backyard, cleanup and regularize firewood which is 
used for heating water for bathing – we use an energy efficient boiler system which utilizes the coconut husk and shells 
along with minimal firewood to provide hot water for bathing, plumbing and electrical maintenance as and when required.  
 
Last year we had to apply for renewal of the license to run a psychiatric care home with the government. We are now 
happy to share that our license has now been renewed for next 5 years and also we are now upgraded. We are now 
eligible to run a psychiatric nursing home too if we intend to do so.  
 
The staff is now regularized with respect to doctors and helpers but we are still facing a lot of manpower shortage for 
regular nursing staff as caretakers. Though we are in touch with the colleges the aspirations of the students (overseas 
opportunity in Middle East or Canada) and their salary expectations (on par with corporate hospitals) do not match the 
situation in institutions like ours, so we are seen as a launching pad or a trial job for most of them.   
The support from our well wishers is going on as usual and we are having people who share their special days and festival 
days with our inmates.  
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This year the borewell has gone dry again and we are now dependent on tanker for water from past 7 months.  

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

 
Kort samengevat:  Naast de reguliere lessen van studenten van zorginstituten in de omgeving hebben studenten dit jaar 
bewoners van shakunthala ook mee naar buiten genomen en diverse activiteiten gedaan. Aan het tehuis zijn waar nodig 
reparaties verricht en het nodige schilderwerk gedaan. Belangrijk is dat de vergunning  voor het tehuis weer met 5 jaar is 
verlengd.  Er is nog steeds een tekort aan verzorgenden. Studenten hebben door contacten en verhalen uit diverse 
werelddelen verwachtingen waar wij niet aan kunnen voldoen.   
De waterput is dit jaar weer opgedroogd, water wordt nu aangevoerd. 
 
 
Tot slot…. 
 
U allen nogmaals bedankt voor uw steun en wij wensen u goede feestdagen toe.. 
Het bestuur. 
 
 
 
             Wilt u geen nieuwsbrief meer ontvangen? Dan kunt u zich afmelden via info@boyshome.nl  
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