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Inleiding 

 

Beste lezers, 

 

Voor u ligt de nieuwsbrief van Stichting Benaresfonds 2015, met informatie en foto’s 

van het afgelopen jaar dat roerig verlopen is en grote bestuurlijke en organisatorische 

veranderingen laat zien. 

Het bestuur van onze stichting heeft besloten de samenwerking met de Ashray Chari-

table Trust (ACT) per 1 april 2015 te beëindigen. Dit betekent dat de geldstroom die 

tot die tijd beheerd en ingezet werd door de ACT, is gestopt. 

Reden om hiertoe te besluiten is dat de samenwerking en communicatie met de India-

se board naar ons inzicht te wensen overliet. Projecten kwamen traag of niet op gang 

en de informatie die wij nodig hebben om ons werk hier te doen ontbrak, kwam te 

laat of liet te wensen over. Deze informatie die wij gebruiken om de donateurs in te 

lichten, is mede onze bron van inkomsten en draagt bij aan de transparantie van onze 

organisatie.  

Bestuurlijke verantwoording nemen en proberen zo optimaal mogelijk met de gelden 

die wij ontvangen om te gaan, hebben aan dit besluit te stoppen ten grondslag gele-

gen. 

Eerder overleg met de ACT met dit besluit in het vooruitzicht, heeft hen niet gestimu-

leerd om de verhoudingen te verbeteren. In februari 2015 zijn twee bestuursleden van 

onze stichting naar Varanasi gereisd om dit besluit mee te delen, toe te lichten en om 

lopende zaken af te ronden. 

 

Frans Baartmans is eind april 2015 teruggekeerd naar Nederland. Na zijn inzet en 

overdracht naar een nieuw opgerichte Indiase stichting zal Frans de ontwikkelingen 

vooral vanuit Nederland gestalte geven als bestuurslid van de Stichting Benaresfonds. 

In Varanasi zijn nieuwe mensen gezocht en gevonden en zij hebben een nieuwe stich-

ting gevormd, genaamd: Sewa Sangam Society. Deze naam betekent: algehele dienst-

baarheid: ”ga voor elkaar!”  

 

Elle Franssen, onze penningmeester en ondergetekende voerden natuurlijk ook ge-

sprekken met de nieuwe bestuursleden over de doelen die zij willen bereiken en hoe 

deze aansluiten bij de doelen van onze stichting. We hebben een overeenkomst geslo-

ten en afspraken gemaakt. Sewa Sangam Society neemt een deel van het oude perso-

neel over. In grote lijnen zullen wij dezelf-

de werkgebieden blijven ondersteunen als 

voorheen, te weten: sociaal werk, gezond-

heidszorg, de coöperatieve tuinen en het 

naaiproject. Daarnaast worden op project-

basis eerdere plannen gerealiseerd zoals het 

pleisterproject en de TBC bestrijding.  

Het nieuwe bestuur van Sewa Sangam Soci-

ety onder leiding van Patrick Jacob 
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(helemaal links op de foto), bestaat uit verpleegkundigen (helemaal rechts op de foto: Mrs. Shalini), een jurist, een 

priester, een arts en een journalist. 

We hebben veel vertrouwen in het nieuwe bestuur en op onze website zijn de laatste ontwikkelingen te lezen. 

Door het werk op de voet te volgen en veel te communiceren over de nieuwe visie en aanpak, gaan wij er van uit 

dat het werk met enthousiasme en inzet voortgezet wordt. Ook zijn we bezig onze horizon te verbreden door be-

staande organisaties in Varanasi te ondersteunen die parallel lopen met onze doelstellingen, nl. bestrijden van de ar-

moede en het verbeteren van het welzijn van de allerarmsten in Varanasi. 

Met hartelijke groet, 

Geert Verdijk 

Voorzitter Stichting Benaresfonds 

 

Onze doelstelling 

 

Verbetering van de leefomstandigheden van mensen in Varanasi die lijden onder zowel materieel als immaterieel te-

kort, met name in de wijk Nagwa. Goed onderwijs en goede gezondheidszorg zijn van groot belang. Ze vormen de 

basis om de structurele oorzaken van verarming aan te pakken. Onze stichting ondersteunt sociaalwerkprojecten, de 

medische zorg, het naaiproject en de coöperatieve tuinen.  

 

De coöperatieve tuinen  

 

De tuinen zijn ook het afgelopen jaar weer volop in gebruik geweest voor het verbouwen van verschillende groen-

ten. Helaas heeft de grote tuin ook weer te kam-

pen gehad met wateroverlast door hevige regen-

val waardoor een deel van de oogst verloren is 

gegaan.  

In de kleine tuin is een toiletgebouw geplaatst. 

Toen er van een andere sponsor een donatie 

kwam om een nieuwe keuken te bouwen leek het 

Sewa Sangam een goed moment om er ook een 

toiletgebouw neer te zetten. Afvoer en rioolvoor-

zieningen zijn voor beide faciliteiten onontbeerlijk 

en konden nu in één handeling aangelegd wor-

den. 

Met oog op activiteiten en bijeenkomsten in de 

tuin zoals voorlichting, scholing e.d. zijn deze voorzieningen van grote waarde. 

 

Plannen voor computerlessen  

Het bestuur van Sewa Sangam wil graag in het gebouw van de grote tuin computerles-

sen gaan faciliteren. De ruimte hiervoor werd al eerder gebouwd in de grote tuin. Er 

wordt momenteel een plan uitgewerkt en de kosten worden in kaart gebracht. Ook 

voor de Indiase jongeren is het noodzaak om basis computervaardigheden te leren en 

zo mee te komen in deze digitale wereld. Er wordt gedacht aan het leren omgaan met 

programma’s zoals Word, PowerPoint en Excel. Zo hopen we ook arme jongeren mee 

te laten komen en ze vaardigheden mee te 

geven die in de toekomst hopelijk van pas kunnen komen. De plannen 

worden nog verder uitgewerkt en we zijn nog op zoek naar sponsoren.  

 

Het naaiproject  

Op dit moment volgen in het dorp Muradew zeven meisjes een naaicur-

sus. In de toekomst wil Sewa Sangam ook in andere omliggende dorpen 

naailessen gaan verzorgen. 
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Medische zorg 

 

In het afgelopen jaar zijn er meerdere ‘health camps’ gehouden voor de bewoners van de wijk Nagwa. 

De bewoners kunnen zich dan medisch laten checken door de dok-

ter en de verpleegkundigen die in een speciaal ingerichte ruimte de 

mensen ontvangen. Als er aanleiding toe is, worden zij doorverwe-

zen voor het maken van een foto in het ziekenhuis of krijgen zij na    

diagnose medicijnen voorgeschreven. 

Op deze manier bouwt Sewa Sangam een band op met de mensen 

uit de wijk. De medische problemen worden geïnventariseerd.  

Tijdens zo’n health camp wordt ook voorlichting gegeven over 

TBC. Een ziekte die helaas nog steeds voorkomt in Nagwa.  Goede 

hygiëne speelt een belangrijke rol in de bestrijding van TBC. Deze 

laagdrempelige ontmoetingen kunnen dus meerdere doelen dienen. 

 

Uit het bestuur van Sewa Sangam zijn er op vrijwillige basis de twee verpleegkundigen Mrs. Shalini en Mrs. Kiran bij 

betrokken. Daarnaast heeft Sewa Sangam een dokter in dienst genomen die een paar keer per week aanwezig is in de 

nieuw ingerichte medische post. Door de week wordt deze post bemand door Mrs. Surekha  die de eerste opvang 

verzorgt. De medische post bevindt zich in 

het oude huis van Frans Baartmans. De re-

den van het oprichten van deze post is het 

feit dat Ashray het medisch werk wilde mi-

nimaliseren. Ashray concentreert zich vooral 

op de belangrijke onderwijsactiviteiten in 

de wijk. 

Mr. Samu, een gehandicapte man uit de 

wijk was gevallen met zijn aangepaste fiets. 

Hij heeft een grote operatie ondergaan die 

succesvol is verlopen. Er werden stalen pla-

ten in zijn been gezet. Sewa Sangam is “met 

de pet rondgegaan” in Nagwa. De bewo-

ners hebben een steentje bijgedragen. Het resterende deel is betaald door onze stichting. 

 

Nieuwe projecten  

 

Zoals eerder in deze nieuwsbrief vermeld, wil Stichting Benaresfonds haar horizon verbreden en meerdere bestaande 

initiatieven ondersteunen, passend bij onze doelstelling. Op deze manier kunnen we beter aansluiten bij Indiase initia-

tieven. 

 

Divya Jyoti (DJ) 

We steunen daarom sinds dit jaar het dagverblijf Divya Jyoti (DJ). Hier worden zo’n 30 mensen met een verstandelij-

ke beperking opgevangen, in de buurt van Nagwa. Door onze donatie inventariseert DJ of er jongeren/ volwassenen 

met een beperking zijn in de wijk Nagwa die hulp nodig hebben en houdt vervolgens gesprekken met de ouders/

familie. Er wordt samen met de ouders gekeken naar de mogelijkheden van dagopvang of andere ondersteuning. Ook 

behoort het tot de mogelijkheden dat ouders opvoedondersteuning krijgen, verzorgd vanuit dit centrum.  
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The Little Star School 

 

Aan de Little Star School in Nagwa honoreerden we een verzoek om bij te dragen aan het betegelen van een klaslo-

kaal in de nieuwe gebouwen die de school heeft gebouwd. Dit alles onder de bezielende leiding van Pierre Satijn,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

een Nederlander die op vrijwillige basis deze school al jaren ondersteunt. Een eerder geslagen waterput op de school, 

die voorziet in drinkwater voor de 600 leerlingen, functioneerde niet meer. De kosten voor vervanging worden door 

onze stichting bekostigd. De verantwoording van deze kosten zult u t.z.t. terugzien in de boekhouding van 2015. 

 

 

Bericht van Frans Baartmans: Modi en de Naïeve Westerse Media  

 

‘Modi and the Naive Western Media’  (www.mainstreamweekly.net/article5829.html)   

 

Dat is de titel van een artikel van de hand van Prof. Dipak Malik, de nu gepensioneerde directeur van het Gandhian 

Institute of Studies in Varanasi waar ik aan verbonden ben. Malik, zelf een Hindoe maar niet praktiserend, staat be-

kend om zijn scherpe kritiek op de fundamentalistische Hindoe-organisaties in India. Met velen in India is hij bezorgd 

over een groeiende verzuiling in het land. In de 1980er jaren stak het de kop op: “Hindutva” : “Het Hindoe zijn”. In 

1991 trad India toe tot de vrije markteconomie. De van oudsher bezittende hoge Hindoe kasten verkregen een veel 

wijder speelveld. Het betekende het einde van socialistisch India onder Jawaharlal Nehru, onafhankelijk India’s eerste 

premier.  

In 2014 won de Hindoe Indiase Volkspartij (BJP) onder leiding van Narendre Modi de algemene verkiezingen met 

een overweldigende meerderheid. Dat was te verwachten na 15 jaar Congress Party die steeds meer in corruptieschan-

dalen verwikkeld raakte. “De Indiase media“, zo schrijft Malik, “zijn verrukt over premier Narendre Modi's zegetocht 

die lijkt op die van de oude Indiase keizers. Hij wil de wereld laten geloven dat hij zich geheel wijdt aan alleen het 

herstel en de vooruitgang van de Indiase economie. Hij zou niets te maken hebben met de ultra fundamentalistische 

RSS beweging die wel zeker een rol speelt in de Ghar Wapsi (Christenen overhalen “terug naar huis naar het Hindoeïs-

me te komen“), of met de vernieling van kerkgebouwen, of met geweld tegen jonge mannen en vrouwen die vrijer 

dan voorheen met elkaar omgaan of met pogingen om het slachten van koeien voor ieder in geheel India strafbaar te 

maken”.     

Premier Modi die zelf lid was van de RSS beweging “bakt zoete koekjes wanneer hij op bezoek is in het buitenland “, 

schrijft Dipak Malik (“ He manages to say a few sugar-coated words”). Hij schrijft verder: “Een van de knapste leugen-

verhalen die in de internationale en nationale gemeenschap wordt verteld is dat Narendre Modi's BJP regering niets 

van doen heeft met de andere fundamentalistische Hindoe bewegingen, de Sangh Parivar”. Dat is de verzamelnaam 

van die bewegingen, “De Gezamenlijke Familie”, waaronder de BJP wordt gerekend.  

Met Dipak Malik en veel anderen denk ook ik dat wij in het Westen ons niet om de tuin moeten laten leiden. De 

Sangh Parivar droomt nog steeds van een Indiase theocratische Hindoestaat waar Moslims en Christenen tweederangs 

burgers zijn. Er is meer aan de hand in India dan verrassend snelle economische groei. En van die groei geniet boven-

dien bij lange, lange na niet iedere Indiër.   

 

 - Frans Baartmans 

 

 

 

 

http://www.mainstreamweekly.net/article5829.html
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Frans Baartmans terug in Nederland 

Voorgoed in Nederland? Als dat zo is, hoe voelt dat? 

Ik vertrok weer naar India, naar Benares begin november 2013. 

Midden april dit jaar 2015 kwam ik terug naar Nederland. Mijn 

visum voor India verliep. Er werd een nieuwe NGO opgezet om-

dat het bestuur van de Ashray Charitable Trust in Benares al lan-

ger dan twee jaar niet voldoende aandacht aan de sociale zorg 

en de gezondheidszorg besteedde. Wij maakten ons zorgen. De 

mensen in de Nagwawijk begonnen er ook over te praten. Ze 

waren anders gewend. Het was ook wel een beetje veel, sociale 

zorg, gezondheidszorg, de coöperatieve tuinen, de naaicursussen 

en ook de Ashray School. Enfin, het Ashraybestuur is nu bijna 

geheel bezig met onderwijs in de Ashray School. Zo zal het met 

de school nog beter gaan. De nieuwe opzet heet Sewa Sangam. In populair Nederlands zou je zeggen: “Ga voor el-

kaar”. In de Hinditaal betekent het: “ Algehele dienstbaarheid”. Sewa Sangam gaat voort met het andere al genoemde 

werk. En zijn er plannen voor het pleisteren van de huizen in de Nagwawijk. Gemakkelijk was het niet om alles goed 

voor elkaar te krijgen de afgelopen bijna twee jaar. Maar het is gelukt. 

 

Voorgoed in Nederland? Natuurlijk zou ik graag in Benares willen blijven wonen en werken. Wie ooit bij mij en bij 

de anderen in onze Nagwawijk op bezoek was, begrijpt wat ik bedoel. Het is moeilijk om als buitenlander in India te 

mogen wonen en werken, tenzij je met een Indiase vrouw of man trouwt. Een businessvisum krijg je zonder veel 

moeite wanneer je kunt bijdragen aan India's economie. 

Of vraag een studievisum aan. Dat heb ik al deze meer dan 30 jaren gedaan. Ik kreeg het visum, deed mijn studies 

over de Hindoe geloofstraditie, terwijl ik met de mensen samen probeerde het leven in Nagwa beter te maken.  

Heimwee naar Benares en de mensen daar, blijf ik hebben. 

- Frans Baartmans 

 

Financiën 2014-2015 

 
Financiën 

Afrekening 2014   

Aan giften is ontvangen Uitkomst Begroting 

Giften vaste donateurs 6.337 10.000 

Eenmalige giften 8.089   6.300 

Bestemde giften 5.865 1.700 

Rente 2.472 2.000 

Totaal inkomsten 22.763 20.000 

   

Uitgaven (1)   

Totaal salariskosten 5.264 5.500 

Naaiproject (salaris en materialen) 1.075 1.200 

Oogoperaties 290 700 

Medische kosten, operaties en exploitatiekosten 5.563 4.000 

Onderhoud coöperatieve tuin 210 200 

Het TBC project 6  

Extra kosten 305 100 

Reparaties muren in tuinen (wegens overstromingen) 2.159 2.750 

Deskundigheidsbevordering staf Ashray  150 

Accu's 822  

Overige projecten in Varanasi 519 3.800 

Reiskosten, telefoon, porti, KvK, bestuurskosten 684 600 

Nieuwsbrief + verzendkosten 375 600 

Bankkosten 359 400 

Reservering voor toekomstige projecten 5.132  

Totaal uitgaven 22.763 20.000 



6 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toelichting van de penningmeester: 

 

(1) De samenwerking met Ashray is per 1 april 2015 beëindigd. De uitgaven 2014 betreffen de eindafrekening van 

Ashray  

(2) Per 1 april 2015 steunt de Stichting Benaresfonds meerdere projecten in Varanasi. Een belangrijke nieuwe samen-

werkingspartner hierin is Sewa Sangam. Deze organisatie heeft een deel van het werk van Ashray overgenomen even-

als een deel van het personeel.  

 

 

Begroting 2015 (2)  

Ontvangsten € 

Giften vaste donateurs 6.400 

Eenmalige giften 3.000 

Bestemde giften 2.000 

Rente 2.000 

Gereserveerd in voorgaande jaren 16.600 

Totaal inkomsten 30.000 

  

Uitgaven € 

Voorbereidingskosten (betaald door Frans Baartmans) 1.377 

Oprichtingskosten Sewa Sangam Society 1.087 

Inrichtingskosten kliniek en kantoor 2.022 

Salarissen 6.157 

Naaiproject (salaris en materialen) 601 

Medische kosten 2.899 

Oogoperaties 971 

TBC project 870 

Lopende kosten Sewa Sangam 3.014 

Tuinen 362 

Noodfonds 1.740 

Training en educatie 362 

Muur kleine tuin 362 

Verbouwing kleine tuin 2.174 

Kosten "Apemen" 196 

Huur ruimte kliniek jan./mrt. 2016 (2015 in Lopende kosten) 453 

Donatie Little Starschool 1.850 

Diverse projecten ondersteuning Varanasi 2.130 

Reiskosten, telefoon, porti, KvK, bestuurskosten 600 

Nieuwsbrief + verzendkosten 400 

Bankkosten 373 

Totaal uitgaven 30.000 
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Mededelingen  

 

Indiadag 2016! 

Volgend jaar is het alweer vier jaar geleden dat we een Indiadag 

hadden. Graag nodigen we u weer uit voor een Indiadag op 

zaterdag 18 juni 2016. Schrijft u alvast de datum in uw agenda. 

Op deze Indiadag  vieren we ook de 80e verjaardag van ons  

bestuurslid Frans Baartmans. Meer informatie over de dag volgt 

per e-mail, dus geeft u hiervoor uw mailadres door als wij deze 

nog niet hebben. Belt u ons even, als u geen e-mail heeft? In dat 

geval houden wij u schriftelijk op de hoogte. Wilt u helpen bij 

de organisatie van de dag? Neem contact met ons op per e-mail.  

 

Nieuwsbrief per e-mail?  

Wij stellen het zeer op prijs wanneer u deze nieuwsbrief ook aan 

anderen laat lezen. Meer exemplaren kunt u bestellen bij het  

secretariaat.  

Om portokosten en drukkosten te besparen, versturen wij de nieuwsbrief liever per e-mail. Geeft u uw e-mailadres 

aan ons door? info@benaresfonds.nl 

 

Adreswijzigingen  

Wilt u wijzigingen van uw (e-mail)adres aan ons doorgeven? Dit kan via onze site of via het secretariaat.  

 

Belastingaftrek  

Giften die u schenkt aan Stichting Benaresfonds zijn fiscaal aftrekbaar. Kijk voor veranderde regels voor belastingaftrek 

op www.belastingdienst.nl  

Onze stichting is door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). 

 

Sponsoring  

Stichting Benaresfonds bedankt u hartelijk voor uw steun. Naast eenmalige giften, die van harte welkom zijn, zijn wij 

op zoek naar meer mensen die zich voor een langere termijn aan onze stichting willen verbinden door het geven van 

een vast bedrag per maand/ kwartaal/ jaar. Zo’n vast bedrag helpt de continuïteit van de projecten te garanderen.  

 

Bestuursuitbreiding 

Dit jaar is Anne Lommers het bestuur komen versterken. Hieronder stelt Anne zich voor: 

“In 2010 heb ik 3 maanden in Varanasi gewerkt voor een minor tijdens mijn studie 

Maatschappelijk Werk en Dienstverlening. Daar heb ik Frans Baartmans leren kennen en 

ontstond mijn bewondering voor zijn werk. Ik heb les gegeven op de school en diverse 

activiteiten uitgevoerd in de wijk Nagwa. India heeft een speciale plaats in mijn hart ge-

kregen. Als bestuurslid wil ik graag bijdragen aan de hulp voor de projecten die de stich-

ting ondersteunt”. 

 

De samenstelling van het bestuur is als volgt: 

Geert Verdijk, voorzitter 

Vera van Jaarsveld, secretaris  

Frans Baartmans, bestuurslid  

Elle Franssen, penningmeester  

Anne Lommers, bestuurslid  

 

 

Verdere bestuursuitbreiding 

Graag komen we in contact met personen die een rol willen spelen in het bestuur van Stichting Benaresfonds. Er is 

ruimte om eerst te komen kennismaken en later pas gerichte bestuurstaken op zich te nemen, zoals eventuele secretari-

aatstaken, wervingsacties, etc. Eerdere bestuurservaringen zijn een pré, maar geen must. Indien u interesse heeft in een 

bestuursfunctie kunt u contact opnemen met het secretariaat.  

mailto:info@benaresfonds.nl
http://www.belastingdienst.nl
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Hoe u Stichting Benaresfonds kunt steunen 

 

U kunt uw (één- of meermalige) bijdrage(n) storten op: 

 Bankrekeningnr: NL 39 ABNA 0 400236311  

 t.n.v. Nederlandse Regio van Mill Hill, Oosterbeek  

 o.v.v. gift Stichting Benaresfonds 

 

Internationale bankgegevens: 

IBAN: NL 39 ABNA 0 400236311  

Bic code: ABNANL 2 A 

 

Let op: onze giften komen binnen op de centrale rekening van de congregatie van Mill-Hill. Het is daarom van belang 

dat u bij de mededelingen/o.v.v. schrijft: gift stichting Benaresfonds. 

U kunt er voor kiezen een periodieke overschrijving te doen. U wordt hierdoor vaste donateur. Dit kunt u met uw 

bank regelen.  

 

 

Contactgegevens  

 

 Geert Verdijk 

 Torenstraat 65 

 5836 AK Sambeek  Tel. 06-51 64 10 56 of 

 Elle Franssen   Tel. 06-16 77 44 18 

 K.v.k.nummer: 17240659 

 

 E-mail: info@benaresfonds.nl            

 

www.benaresfonds.nl

mailto:info@benaresfonds.nl

