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Wij wensen 

u veel  

geluk in 

2015! 

 

Inleiding 

Voor u ligt de zesde editie van de nieuwsbrief van Stichting Benaresfonds, in een ande-

re lay-out dan u gewend bent, met meer beeldmateriaal en minder redactionele stuk-

ken. Niet dat er geen nieuws te melden is. Shiva, de onderdirecteur en Maya, de ver-

pleegkundige hebben Ashray verlaten. Zo zijn er verschuivingen gaande die voor ons 

werk in Benares grote gevolgen hebben. We zijn op zoek naar mogelijkheden om 

meer los te komen van het Indiase Ashraybestuur, omdat we vinden dat er te weinig 

initiatieven uitgaan van het bestuur daar en de samenwerking minimaal en moeizaam 

is. Processen komen nauwelijks op gang en projecten lopen onnodig vertraging op. 

Dit komt de hulp die we zo graag geven, niet ten goede. 

We zijn daarom bezig een andere organisatievorm te zoeken waardoor we meer ge-

richt en direct hulp kunnen bieden aan de bewoners van Nagwa. Een aantal van onze 

bestaande werkgebieden zoals de coöperatieve tuin, het naaiproject en het social 

work lopen naar verwachting. De kliniek daarentegen wordt door afwezigheid van 

een gekwalificeerde verpleegkundige minder bezocht. Inspanningen van onze kant en 

netwerken in India geven ons vertrouwen weer de hulp te gaan geven die zo hard 

nodig is. Besturen is ook verantwoordelijkheid nemen in een periode van aflatende 

daadkracht. Omdat onze doelstelling in gevaar komt, vraagt dat veel inspanning. Het 

vertrouwen dat we in elkaar en de Indiase staf hebben, maakt dat dit werk zeker door 

ons voortgezet wordt. Niet de plek of de mensen bepalen dat, maar een krachtige 

stroom aan mededogen en liefde voor rechtvaardige verdeling in de wereld, wat me-

de door uw steun en vertrouwen blijft groeien. 

Geert Verdijk 

 

Onze doelstelling: 

Verbetering van de leefomstandigheden van mensen in Varanasi die lijden onder zo-

wel materieel als immaterieel tekort, 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 sociaalwerkpro-

jecten, de medische zorg, het naaiproject en de coöperatieve tuinen.  

 

De coöperatieve tuinen  

De coöperatieve tuinen zijn heel belang-

rijk voor de bewoners van Nagwa. Er 

worden lapjes grond verhuurd om de 

mensen in de gelegenheid te stellen hun 

eigen groenten te verbouwen. Daar-

naast worden er ook groenten op de 

markt verkocht. De werkelijke betekenis 

is van diepere waarde: nooit eerder 

kregen Dalits (kastelozen) de kans om 

een eigen stuk grond te bewerken. Door 

deze tuin groeit hun eigenwaarde.  
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In de zomer van 2014 is de coöperatieve tuin van Ashray opnieuw getrof-

fen door een overstroming door hevige regenval. De muur die werd ge-

bouwd na de vorige overstroming in 2013, is weer omgevallen. We steu-

nen de bouw van een nieuwe muur. 

De begroting voor de nieuwe tuinmuur is bij ons binnengekomen en het 

eerste geldbedrag is overgemaakt. Een plaatselijke aannemer is bezig met 

de wederopbouw van de muur in de kleine tuin. Omdat veel mensen 

voor een groot deel afhankelijk zijn van de opbrengsten uit Ashray’s tuin, 

is het belangrijk dat er snel gehandeld wordt zodat er weer begonnen kan 

worden met verbouwen van groenten. Hopelijk is de muur op tijd af zo-

dat de mensen uit Nagwa weer kunnen beginnen met zaaien en poten.  

Heel veel groenten zijn in India net zo duur als in Nederland. Aardappels, wortelen, uien en knoflook zijn belangrijke 

groenten. Met trots wordt er dan ook geoogst. De mensen kunnen nu in ieder geval een paar keer per week een ge-

zonde maaltijd bereiden wat uiteraard voor met name de kinderen van essentieel belang is.  

 

Het werken in de tuin is een sociaal gebeuren en is van grote opvoedkundige waarde voor de kinderen van Nagwa. 

Eerder in het jaar konden al aardappelen, knoflook en uien geoogst worden. 

 

De medische kliniek 

Dr. Bharatnagar houdt wekelijks een spreekuur voor de mensen uit Nag-

wa. Na zijn pensionering werkt hij op vrijwillige basis als arts in Ashray. 

Daarnaast kan men iedere dag terecht voor het stellen van eenvoudige 

medische vragen en medicijnen. Ook worden er mensen doorverwezen 

naar bijv. de oogkliniek en geholpen met het betalen van een operatie 

of behandeling. De toegankelijkheid van de kliniek is belangrijk om de 

drempel voor de bewoners zo laag mogelijk te houden, zodat zij tijdig 

met klachten langskomen en zo geholpen kunnen worden.  

Het aantrekken van een verpleegkundige zou de kliniek effectiever en 

succesvoller kunnen maken.  
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Ghat cleaning 

De schoolkinderen van Ashray deden onlangs mee aan een nationale 

schoonmaakactie om de eigen omgeving schoon te maken en houden. 

De actie is opgezet door de Minister-President van India Narendra Mo-

di en heet “Clean India”. De kinderen van Ashray zijn naar de Ravi Das 

Ghat gegaan, tegenover de Ashray School, en hebben tien plastic zak-

ken vol met afval verzameld.  Zo hebben ook zij hun bijdrage willen 

leveren aan een schonere omgeving.  

 

Bericht van Frans Baartmans: Nobelprijs van de 

Vrede voor Indiase activist 

Met de toekenning van de Nobel Vredesprijs elk jaar, gaat ook wel eens een nauwelijks verborgen politiek signaal 

gepaard. Sommigen zijn het daarmee oneens, anderen stemmen ermee in. Misschien hoort zo’n signaal af en toe bij 

de prijs terwille van vrede?   

Is het dit jaar weer zo? Op 10 oktober ontvingen de Indiase Kailash Satyarthi en de Pakistaanse Malala Yousafzai de 

Nobel Vredesprijs 2014. Met de toekenning van de Vredesprijs aan deze twee niet-

politieke bijzondere activisten om hun bijzondere verdiensten richt het Nobel Comité 

ook de aandacht op een zeer dringend en ook dreigend vraagstuk: de ruzie tussen 

India en Pakistan om Kashmir. Dat doet aan de verdiensten van de twee gekozenen 

niets af. 

Ruzie om Kashmir? Al twee oorlogen vonden plaats en een derde lijkt steeds dichtbij. 

Opnieuw wordt sinds enkele weken gevochten aan de grens tussen India en Pakistan 

in Kashmir. Het heeft tientallen vooral burgers het leven gekost aan beide zij-

den.  Hoeveel duizenden slachtoffers vielen er niet sinds 1948  toen  Pakistan werd 

gegrondvest, uit India gesneden? Het geeft ook een angstig gevoel dat de twee buur-

landen allebei atoommachten zijn.  Zowel de Indiase als de Pakistaanse autoritei-

ten  beweren er alles aan te doen het slepend probleem omtrent Kashmir’s toekomst 

op te lossen. Ze lijken geen steek verder te komen. De Taliban en andere groeperin-

gen bemoeien er zich ook mee. Dat maakt de situatie nog gecompliceerder.  Gedu-

rende de VN vergadering begin oktober 2014 negeerden de premiers van India en 

Pakistan elkaar, Narendra Modi en Nawaj Shariff. Zo blijft Kashmir een brandhaard, heerst een zeer wankel politiek 

evenwicht tussen India en Pakistan, een gevaar voor de gehele regio. 

Malala, 17 jaar en wereldwijd bekend en geliefd, vecht voor de rechten van meisjes. 

Al een dag na de bekendmaking van de prijs nodigde ze de premiers van India en 

Pakistan uit aanwezig te zijn bij de prijsuitreiking. Blijkbaar voelt ze de situatie haar-

fijn aan. India voelt zich vereerd met de uitverkiezing van Kailash Satyarthi, 60 jaar 

en woonachtig in New Delhi, als hij thuis is want hij strijdt over de gehele wereld 

tegen kinderarbeid. “I am proud that this global fight began in India”, zei hij toen hij 

over de prijs werd ingelicht. Hij voegde er meteen aan toe dat er in India nog een 

fikse strijd tegen veel soorten kinderarbeid  nodig is. 

In 1980 richtte hij de Bachpan Bachao Andolan op, ‘Actie Redt Hun Kindertijd’. Hij 

overleefde een paar aanslagen op zijn leven. Twee van zijn medewerkers werden 

vermoord. Als een welkom gevolg van Kailash Satyarthi’s prijs staan de kranten vol 

met verhalen van mensen die ook met de strijd tegen kinderarbeid bezig zijn, over 

bevrijde kinderen, over het aantal ‘missing children’ waarnaar gezocht wordt in 

steenbakkerijen, hotels, de drug handel en prostitutie enz.  

Unesco meldt dat er in India bijna 13 miljoen kinderen in één of andere vorm van kinderarbeid werken 

(12.666.377).  Bijna 2 miljoen van hen (1.927.997) wonen of werken in  de staat Uttar Pradesh, vooral in het oosten 

van de staat waarvan Benares deel uitmaakt. Veel kinderen werken in de sari weverijen en tapijtindustrie in Benares 

en in de nabij gelegen kleinere steden Mirzapur en Badoi.   
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Mijn jaar in Benares begint te korten. Half januari verloopt mijn visum en kom ik terug naar Nederland. Ik hoop dan 

weer te kunnen beginnen met voordrachten over India en over het sociaal – en gezondheidswerk hier in Benares dat 

nog steeds gesteund wordt door het Benaresfonds. Een uitnodiging door een  vereniging, een groep of een kerkge-

meenschap enz neem ik graag aan.  

Frans Baartmans 

Pleisteren van het pomphuis 

Het pomphuis in de kleine tuin werd het afgelopen jaar bepleisterd. De 

muur wordt zo beschermd tegen erosie veroorzaakt door de hevige regen-

val en het buiten de oevers treden van de Ganges. Hierdoor spoelt de 

vaak slechte kwaliteit cement uit en dreigen muren en gebouwen om te 

vallen. 

Zo is het pomphuis weer klaar voor de toekomst en kan het weer vele 

moessons weerstaan.  

 

 

 

 

Overstroming Nagwa 

Tijdens de moessonmaanden valt er veel en heftige regen in India. Re-

gelmatig treedt de rivier de Ganges dan buiten haar oevers en zorgt 

voor wateroverlast in de stad. Ook in 2013 was het raak, maar de ge-

volgen waren dit keer heftiger en de hoogte van het water extreem. De 

wijk Nagwa en dus ook het Ashray centrum stonden tot borsthoogte 

onder water.  

De overstromingen waren dan ook de ernstigste in negentig jaar tijd. 

Woningen liepen onder 

en sommige families 

moesten worden geëvacu-

eerd. De gezondheid liep 

gevaar en schoon drink-

water was slecht verkrijg-

baar. Ook enkele families 

uit Nagwa zijn geëvacu-

eerd en in het dorp van 

social worker Sangram 

opgevangen.  

Voor de achterblijvende 

families en bewoners van 

Nagwa was het een moei-

lijke tijd, vooral de be-

schikbaarheid van schoon 

drinkwater was een groot 

probleem. Drinkwater is 

aangevoerd in de omgeving met tankwagens en met behulp van het 

uitdelen van flessen water.  

De Ashray kliniek kwam onder water te staan en moest tijdelijk sluiten. 

Ook de Ashray school ging dicht, omdat de school niet meer veilig be-

reikbaar was voor de kinderen. Gelukkig heeft de school zelf, op de 

eerste verdieping van het Ashray gebouw, geen schade opgelopen. De schade aan sommige woningen in de wijk is 
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echter wel groot, de muren hebben veel vocht te verduren gehad en sommige bakstenen brokkelen letterlijk af. De 

reparaties aan woningen vraagt de nodige aandacht. Eén van de muren in de tuin is ook omgevallen door de kracht 

van het water. Deze muur is alweer hersteld.  

 

 

 

 

 

Uitdelen dekens 

In de wintermaanden kan 

het ook in India erg koud 

worden. De huizen zijn 

onverwarmd en de men-

sen in Nagwa houden 

zich warm met vuurtjes 

en dekens. Om vooral de 

ouderen in de wijk de 

winter door te helpen 

zijn er aan diverse fami-

lies dekens uitgedeeld.  

 

In totaal zijn er meer dan 

honderd dekens onder de bewoners uitgedeeld. Zo konden zij warm de afgelopen winter doorkomen.  

 

Financiën:  

  

Afrekening 2013  

  

Aan giften is ontvangen  

Giften vaste donateurs 10.184 

Eenmalige giften 8.729 

Bestemde giften 10.430 

Rente 2.163 

Totaal inkomsten 31.506 

  

Uitgaven  

Totaal salariskosten (1) 5.615 

Naaiproject (salaris en materialen) 1.100 

Oogoperaties (2) 786 

Medische kosten, operaties en exploitatiekosten 5.048 

Pleisterproject 0 

TBC project 530 

Onderhoud coöperatieve tuin (3) 861 

Microkredieten 251 

Project Children to children 1.870 

Overige projecten en kosten 563 

 16.624 

Reiskosten, telefoon, porti, KvK, bestuurskosten 624 

Nieuwsbrief + verzendkosten 532 

Bankkosten 411 

Totaal uitgaven 18.191 

Reservering voor toekomstige projecten 13.315 

 31.506 
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Toelichting van de penningmeester: 

 

Het Indiase boekjaar 2013-2014 werd gekenmerkt door enkele problemen voor en in Ashray:  

De ernstige overstroming in 2013 heeft veel schade aangericht in de wijk en aan de coöperatieve tuinen. Ook organi-

satorisch was het onrustig in Ashray. Het gevolg was dat projecten niet altijd werden uitgevoerd.  Dit heeft er uitein-

delijk toe geleid dat de adjunct-directeur per 1 november 2013 ontslag heeft genomen. Hierdoor en door het ontbre-

ken van het zogenaamde FCRA nummer, waardoor geen buitenlands geld ontvangen kan worden, is het Pleisterpro-

ject nog steeds niet gestart. Voor het TBC project geldt dat er van een structurele aanpak nog geen sprake is. Er wor-

den medicijnen verstrekt en slechts op beperkte schaal wordt gewerkt aan bewustwording van de mensen in de wijk. 

(1) De salarislasten van 2013 zijn veel lager dan begroot door de beëindiging van het contract van de adjunct-

directeur per 1 november 2013 en van de verpleegkundige per 1 december 2013 en door de lagere koers van de 

Roepie t.o.v. de Euro (begroot was Rs. 65 per Euro, uiteindelijk was de gemiddelde koers Rs. 79 per Euro) 

 

(2) In 2013 moest voor oogoperaties worden betaald; de begroting was gebaseerd op gratis operaties. 

(3) Door de overstroming moesten de muren in de tuinen deels herbouwd en deels hersteld worden. 

De begroting van 2014 is voorzichtig opgesteld, omdat we niet verwachten dat er buiten de reguliere zaken nieuwe 

projecten starten. 

 

 

Begroting 2014  
  

Inkomsten  

Giften vaste donateurs 10.000 

Eenmalige giften 6.300 

Bestemde giften 1.700 

Rente 2.000 

 20.000 

  

Uitgaven  

Totaal salariskosten 5.500 

Naaiproject (salaris en materialen) 1.200 

Oogoperaties 700 

Medische kosten, operaties en exploitatiekosten 4.000 

Onderhoud coöperatieve tuin 200 

Pleisterproject  

Het TBC project  

Extra kosten 100 

Reparaties muren in tuinen (wegens overstromingen) 2.750 

Deskundigheidsbevordering staf Ashray 150 

Overige projecten 3.800 

Reiskosten, telefoon, porti, KvK, bestuurskosten 600 

Nieuwsbrief + verzendkosten 600 

Bankkosten 400 

Totaal uitgaven 20.000 
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Versterking bestuur Benaresfonds 

 

Op dit moment bestaat het bestuur uit vier personen. We zijn in de afgelopen jaren geslonken van een zevenkoppig 

bestuur naar een viertal bestuurders. Het bestuur is dus op zoek naar versterking.  

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 se-

cretariaatstaken, wervingsacties, etcetera.  

Het heeft de voorkeur dat je als toekomstig bestuurslid al eens in India en in Varanasi bent geweest en dus enigszins 

bekend bent met de projecten van het Benaresfonds, maar dit is zeker geen vereiste. Eerdere bestuurservaringen zijn 

ook een pré, maar geen must.  

Het bestuur van Stichting Benaresfonds gaat een tijd tegemoet met mogelijk veel veranderingen in de wijze van on-

dersteuning in India. Creatieve denkers en geïnspireerde actieve bestuurders zijn van harte welkom om samen met ons 

dit proces in te gaan.  

Indien u interesse heeft in een bestuursfunctie kunt u contact opnemen met het secretariaat.  

 

Mededelingen  

 

Nieuwsbrief per e-mail 

Om kosten te besparen heeft het bestuur besloten de nieuwsbrief zo veel mogelijk per e-mail te versturen. Graag ont-

vangen we u e-mailadres zodat we u in de toekomst kunnen blijven informeren.  

U kunt uw mailadres doorgeven per e-mail aan info@benaresfonds.nl 

 

Wij stellen het zeer op prijs wanneer u deze nieuwsbrief ook aan anderen laat lezen. Geprinte exemplaren kunt u be-

stellen bij het secretariaat. Uiteraard staat het u ook vrij om de nieuwsbrief door te sturen naar anderen.  

 

Adreswijzigingen  

Voor het verzenden van de nieuwsbrieven hebben wij uiteraard de juiste adressen nodig. 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 meer informatie op www.belastingsdienst.nl Onze stichting is door de belastingdienst aangemerkt als Alge-

meen Nut Beogende Instelling (ANBI). 

 

Vriendenspiegelspel 

U kunt een vriendenspiegelspel krijgen, in ruil voor een donatie van minimaal 25 euro. Dit spel speel je met vrienden, 

of speel je om anderen beter te leren kennen, bijv. collega’s. Als u meerdere spellen wilt bestellen, krijgt u korting. U 

kunt hiervoor contact opnemen met het secretariaat. Meer informatie over het spel, vindt u op onze website. 

 

Sponsoring  

Dankzij uw steun kan de Stichting Benaresfonds haar werk doen. Ieder jaar weer ontvangen we kleine en grote bijdra-

gen die op verschillende manieren zijn ingezameld, van een huwelijksfeest tot een school-actie. Elke bijdrage is wel-

kom. Naast eenmalige giften 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.  

 

Bestuurswijzigingen 

Ed Moolenaar heeft de afgelopen jaren actief en met grote betrokkenheid bijgedragen aan 

het bestuur. Vorig jaar heeft hij echter besloten om zijn bestuursfunctie te beëindigen. Wij 

zijn hem erg dankbaar voor zijn toegewijde inzet voor Stichting Benaresfonds en wensen 

hem alle goeds voor de toekomst.  

 

Het bestuur 

Geert Verdijk, voorzitter 

Vera van Jaarsveld, secretaris  

Elle Franssen, penningmeester  

Frans Baartmans, bestuurslid  

 

 

mailto:info@benaresfonds.nl
http://www.belastingsdienst.nl/
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Hoe u de 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 06-16 77 44 18 

 K.v.k.nummer: 17240659 

 

 E-mail: info@benaresfonds.nl            

 

 

www.benaresfonds.nl

Hartelijk dank voor uw steun en meeleven 

mailto:info@benaresfonds.nl
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