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INLEIDING 
Dit is alweer de achtste editie van onze jaarlijkse 

nieuwsbrief. Voor ons is het schrijven van de nieuwsbrief 
altijd een moment van re� ectie en bezinning. We halen 
herinneringen en gebeurtenissen op. Stellen ons zelf steeds 
de vraag of we op het goede spoor zitten. Onze stichting 
onderschrijft het “samen werken aan een betere toekomst”. 
We bese� en eens te meer dat dit betekent dat we alleen in 
verbinding met elkaar hier, en daar, kunnen werken aan waar 
we voor staan. Het gaat om samen werken en samenwerken. 
We hopen u hiervan een indruk te geven. We bedanken u 
voor uw solidariteit en steun, zodat we samen kunnen blijven 
werken aan die betere toekomst.

Zo brengen we u op de hoogte van de ontwikkelingen 
en acties van het afgelopen en huidige jaar. Een aantal van u 
mochten we ontmoeten op de Indiadag in Oosterbeek. We 
stuurden informatie op over de overstroming, gaan in op de 
lopende projecten en doen verslag van de extra gesponsorde 
projecten.

Geert Verdijk, voorzitter

ONZE DOELSTELLING 
De verbetering van de leefomstandigheden van mensen 

in Varanasi die lijden onder zowel 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 sociaalwerkprojecten, de medische 

zorg, het naaiproject en de coöperatieve tuinen. Onze grootste 
steun gaat naar Sewa Sangam Society. Daarnaast geven we 
ook incidenteel steun aan andere projecten in Varanasi, die 
binnen onze doelstelling vallen. 

DE OVERSTROMING 

Opnieuw trad de heilige rivier de Ganges buiten de 
oevers. In augustus 2016 steeg het peil zes meter boven de 
normale waarde uit. Dat betekende dat de wijk Nagwa onder 
water kwam te staan. Natuurlijk ook de verbrandingsplaatsen 
aan de ghats waar rituelen uitgevoerd worden. Een enorme 
ontwrichting van het dagelijks leven, met grote materiële en 
immateriële schade. De coöperatieve tuinen liepen onder, 
waardoor de oogst verloren ging. Een deel van de muur in de 
grote tuin viel om, waardoor niet op tijd geplant kon worden. 
De dieren hebben immers vrij spel. Sewa Sangam Society 
meldde direct de knelpunten: vuil drinkwater, voedseltekort 
en het moeten evacueren van veel mensen uit de wijk. Er 



braken ziektes uit: denguekoorts en malaria. Ook kwamen 
er slangen in de huizen en werden er zelfs krokodillen 
gesignaleerd. Het vervoer beperkte zich tijdelijk alleen tot 
boten. 
We stuurden een brief aan de sympathisanten van onze 
stichting. We hebben hierop veel extra giften ontvangen. 
Hartelijk dank hiervoor. 
Hiermee kon meteen extra hulp worden geboden: 
drinkwater, voedselpakketten, evacuatie en ontsmetten 
van de wijk. Er werd veel extra medische hulp verleend. 
Vrouwen met baby’s kregen melk en voedsel. 
We kunnen nog niet overzien wat de gevolgen op lange 
termijn zullen zijn. Op dit moment inventariseert men 
de verdere problemen en welke acties er moeten worden 
ondernomen.

TBC-PROJECT
In de wijk Nagwa komt helaas nog steeds veel 

tuberculose (TBC) voor. De hygiënische omstandigheden 
zijn vaak slecht, wat niet bijdraagt aan het uitbannen van 
deze ziekte. De bijna jaarlijkse overstromingen, waardoor 
de wijk onder water komt te staan, maken dat straatvuil, 
ziektekiemen en menselijk afval overal gaan rondzwerven. 
Goede voorlichting blijft belangrijk. De Indiase overheid 
verstrekt medicatie aan een deel van de TBC patiënten. 
Risicogroepen worden getest door Sewa Sangam Society. 
Als de patiënten extra zorg nodig hebben, helpt Sewa 
Sangam Society ze met medicatie en ondersteunt Sangram 
Pal, de sociaal werker, ze bij ziekenhuisbezoek. Daarnaast 
wordt er aan de allerarmsten extra eiwitrijk voedsel verstrekt, 
dit is uitermate belangrijk. Het is een moeilijke opgave om 
de ziekte te voorkomen, men woont immers heel dicht op 
elkaar en deelt met veel familieleden vaak slechts 1 vertrek. 
De kans op besmetting van familieleden is dus groot. Helaas 
is er dit jaar een aantal patiënten aan de ziekte overleden.

PLEISTERPROJECT  
Na een aanloopperiode van een aantal jaren is Sewa 

Sangam Society in 2015 begonnen aan de uitvoer 
van het pleisterproject. Dit plan omvat het aan de 
binnen- en buitenkant pleisteren van 135 vertrekken in 
de wijk. Door jarenlange blootstelling aan wisselende 
klimaatomstandigheden en overstromingen, het gebruik 
van kwalitatief slecht materiaal, waren veel huisjes er slecht 
aan toe. Er werd een plan gemaakt om met hulp van de 
bewoners de huisjes op te knappen. Zij dragen altijd 1/3 
van de kosten bij. Wij sponsoren het andere deel. Op dit 
moment zijn er zo’n 60 vertrekken klaar. Men is dus op de 
helft. Het geeft de wijk een andere uitstraling. De mensen 
zijn er trots op. Het is het grootste project tot nu toe voor 
onze stichting. Daarom is het project opgedeeld in stukjes. 
Sewa Sangam Society verantwoordt steeds de uitgaven van 
12 huisjes, waarna de volgende toezegging wordt gedaan. 
Op die manier blijft het voor iedereen overzichtelijk. Voor 
een aantal huizen is meer nodig dan alleen pleisteren. De 
bouwkundig gevaarlijke situaties die aan het licht komen, 

worden aangepakt. Ook hier zal een eigen bijdrage van de 
bewoners verlangd worden Voor deze onvoorziene uitgaven 
zijn wij blij dat we een sponsor hebben gevonden die deze 
aanpassingen mogelijk maakt.

DE COÖPERATIEVE TUINEN 
Manish Verma en Vimala Devi, supervisors van de 

tuinen, dragen zorg voor de organisatie en veiligheid van de 
coöperatieve tuinen waardoor de gebruikers meerdere malen 
per jaar kunnen oogsten en zo voor een groot deel in hun 
voedselbehoefte kunnen voorzien. Ram Ashish is aangesteld 
om de apen buiten de tuinen te houden. 
In de grote tuin werken 32 families en 13 in de kleine tuin. 
Ze bewerken ieder hun eigen stuk land. Gemiddeld is de 
opbrengst 60-80 kg aardappelen en 50-70 kg uien per stuk 
land. Soms wordt er ook kno� ook verbouwd.

DE KLINIEK    

Het voormalige huis van Frans Baartmans, wordt 
multifunctioneel gebruikt. Patiënten komen er voor een 
consult naar de dokter Ajay Kumar, die twee keer per 
week dienst doet. Dan komen er gemiddeld 10 tot 15 
mensen naar het spreekuur. Daarnaast komen mensen 
voor o.a. bloeddrukmeting en medicijnen naar Surekha, 
de doktersassistente. Ze betalen een eigen bijdrage van 10 
roepies.

OOGOPERATIES
Sewa Sangam Society begeleidde het afgelopen jaar 28 

mensen bij hun oogoperatie. De social worker begeleidt de 
patiënten naar de kliniek en de verdere nazorg wordt in het 
kliniekje in Nagwa gedaan. 
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SOCIAAL WERK

NAAIPROJECT

PLEISTERPROJECTDE COÖPERATIEVE TUINEN DE COÖPERATIEVE TUINEN

NAAIPROJECT  
Dit jaar nemen opnieuw zeven meisjes met veel 

enthousiasme deel aan de naailessen bij lerares Sunita in het 
dorp Muradew. Door deze succesvolle opleiding kunnen ze 
kleding maken voor zichzelf en hun familie. De verkoop van 
zelfgemaakte kleding is mogelijk om zo het gezinsinkomen 
aan te vullen. Met ingang van 2016 zijn we in overleg met 
Sewa Sangam Society gestopt met het sponsoren van de 
helft van de naaimachines. We hebben gezien dat er in het 
dorp Muradew inmiddels genoeg naaimachines zijn.  

AUTORIJLESSEN 
Het management van Sewa Sangam Society heeft 

aangegeven dat er veel jongeren zijn die na hun middelbare 
schoolopleiding geen mogelijkheid hebben om verder 
te studeren. Regelmatig vallen ze terug in hanggedrag, 
alcoholmisbruik en gokken. Verschijnselen die we natuurlijk 
in onze samenleving ook tegenkomen. Om deze jongeren 
een kans te geven een vak te leren, worden er nu autorijlessen 
aangeboden, waardoor ze hopelijk aan betaald werk komen. De 
jongens betalen een eigen bijdrage. Zo kunnen zij chau� eur 
op een taxi worden of aan het werk gaan als privéchau� eur. 
Gelukkig hebben wij hiervoor een sponsor gevonden. 

SPOKEN ENGLISH 
Het niveau van Engels is op veel scholen, onder de maat. 

Ook gebeurt het dat leerlingen de school niet afmaken. Het 
is heel belangrijk, als je mee wilt tellen op de arbeidsmarkt, 
dat het Engels goed wordt verstaan en gesproken. Denk 
bijvoorbeeld aan toerisme of het werken op een call-
centrum. Sewa Sangam Society organiseert daarom voor 
inwoners van de wijk Nagwa zgn. “Spoken English lessons”, 
waar een leraar Engels hen op praktische wijze lesgeeft. 
Oefenen staat hier centraal, praktische ervaring opdoen en 
van elkaar leren. Deze lessen vinden plaats in het hart van 
Nagwa, het oude huisje van Frans Baartmans, dat op andere 
tijden dienst doet als gezondheidscentrum. Ook hier geldt 
dat er een bescheiden eigen bijdrage wordt betaald.

GEZONDHEIDSVOORLICHTING    
Sewa Sangam Society organiseert gezondheids-

voorlichting voor de mensen uit Nagwa. Tijdens deze 
bijeenkomsten geeft verpleegkundige Sushma Shalini uitleg 
over voeding, hygiëne en diverse andere onderwerpen over 
hoe de mensen gezond kunnen leven.
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AUTORIJLESSEN

SPOKEN ENGLISH GEZONDHEIDSVOORLICHTING

INDIADAG

BOEK FRANS BAARTMANS DVD ‘BROKEN STILL ONE’
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EXTRA GESTEUNDE 
PROJECTEN

Divya Jyoti 

Divya Jyoti is een kleinschalig dagverblijf voor mensen met 
een verstandelijke beperking, niet ver van Nagwa. Er is een 
project gestart om families thuis begeleiding aan te bieden. 
Zo ondersteunt men de ouders en het kind. We gaven een 
bijdrage om dit project verder vorm te geven. In Divya Jyoti 
worden cliënten gestimuleerd te koken en er wordt iedere dag 
gezamenlijk een warme maaltijd gekookt. Er worden kaarsen 
gemaakt, die op de markt en aan bedrijven worden verkocht.

Little Star School

We ondersteunen incidenteel de Little Star School. 
Veel kinderen uit Nagwa krijgen er onderwijs. Afgelopen 
jaar berichtten we al over een waterput en het betegelen 
van klaslokalen. Dit jaar honoreren we het opknappen 
van enkele lesruimtes (schilderwerk, tegelwerk). We 
bemiddelden bij het verkrijgen van een grote donatie voor 
de aanleg van zonnepanelen die direct door een donateur 
aan de Little Star School werd verstrekt. Hierdoor wordt 
voor een groot deel in hun eigen energiebehoefte voorzien. 

NIEUW BOEK VAN 
FRANS BAARTMANS 

De initiator, inspirator en bestuurslid van Stichting 
Benaresfonds, Frans Baartmans heeft zich vele jaren 
beziggehouden met de geschiedenis en het lot van de Dalits 
(kastelozen) in India. De laatste jaren schreef hij aan zijn 
boek, “� e mysterious trail of the tamarind, voices from the 
margin”, dat in juni 2016 werd gepubliceerd. Het handelt 
over de wijk waar Frans 36 jaar heeft gewoond en gewerkt 
voor het welzijn van de Dalits. Het is een antropologische 
studie die veel interviews met de bewoners van Nagwa 
bevat. De uitnodiging om dit boek te schrijven kwam van 
het Gandhian Institute of Studies in Varanasi. U kunt dit 
boek bestellen door een mail te sturen naar: 
stichtingbenaresfonds@gmail.com (kosten € 23,00 excl. 
verzendkosten)

FRANS BAARTMANS SCHRIJFT

Solidariteit

De Indiadag op 18 juni dit jaar in het St. Jozefhuis hier in 
Oosterbeek was weer een gedenkwaardige en feestelijke 
dag. Bijzonder was het muzikaal optreden van de Canadese 
Jessica Morwood met haar onafscheidelijke ukelele, mijn 
neef Bart-Jan, gitarist en de cellist Marien van Staalen. 
Pierre Satijn hield een lezing over zijn ondersteuning aan 
bouwwerkzaamheden aan de Little Star School. We gaven u 
een � lmimpressie van ons werk in Nagwa. Veel aanwezigen 
op de Indiadag haalden oude verhalen op. Ze werkten als 
vrijwilligers in Benares in projecten die tot stand kwamen 
dankzij Stichting Benaresfonds. Ik denk vaak terug aan de 
inzet van zoveel jonge mensen die naar Benares kwamen 
om bij te dragen aan het welzijn van de mensen en die ook 
zelf wilden leren van de wijsheid en gastvrijheid van de 
mensen. Nu waren er op de Indiadag enkelen van hen met 
hun partners en kinderen. Ik heb van de Indiadag genoten. 
Ik heb heimwee naar de tijden dat we in Benares samen 
waren, hard werkten en veel plezier hadden!

 
In deze brief wil ik nog eens terugkomen op de 

solidariteit van allen die het werk in Benares steunen, 
op welke wijze dan ook. Ik heb het al eerder wel eens 
geschreven. Onze inzet, gedrevenheid is onze getuigenis dat 
alle mensen erfgenamen zijn van de Aarde en van wat zij 
voortbrengt. Discriminatie, onderdrukking en armoede zijn 
niet opgewassen tegen solidariteit van mensen met mensen. 
Je veegt die drie niet zomaar ineens van de Aarde. Er 
zijn tot nu ook geen globale zaligmakende modellen voor 
gevonden. Solidariteit heeft, nou ja, iets solides, iets vasts, 
betrouwbaars, duurzaams alsof het een langere adem heeft 
dan discriminatie, onderdrukking en armoede. Solidariteit 
kan tegen een stootje.

Solidariteit betekent “zich verenigen met of aansluiten 
bij de onderneming, zaak of mening van anderen”. Er lijkt 
een samenhang met het Latijnse werkwoord “solidare”. 
Dat betekent dat wat verdund en verspreid wordt verandert 
in iets wat vast en verbonden is. Heeft ons Nederlandse 
werkwoord solderen daar iets mee te maken? Voor het 
solderen van metalen heb je warmte en vuur nodig. Voor 
het solderen en smeden van liefde voor de Aarde, van 
solidariteit hebben we warmte en het vuur van liefde voor 
elkaar nodig, voor ieder op Aarde.
Op de Indiadag bleek dat we allemaal bezig zijn met 
solderen! 

 
Een enorme overstroming van de Ganges heeft aan 

miljoenen mensen veel schade aangericht, ook in de wijk 
Nagwa in Benares. Jullie hebben daar informatie over 
gekregen. Dank voor de extra bijdragen om de schade te 
herstellen. 

Frans Baartmans
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FINANCIËN

Afrekening 2015

Aan giften is ontvangen                                                        €

Giften vaste donateurs 7.128
Eenmalige giften 5.831
Bestemde giften 2.425
Rente 2.263
Gereserveerd in voorgaande jaren 12.869

Totaal inkomsten 30.516

Uitgaven €

Oprichtingskosten Sewa Sangam Society 2.491
Inrichtingskosten kliniek en kantoor 1.087
Salarissen 5.626
Naaiproject (materialen) 509
Medische kosten 2.957
Oogoperaties 1.233
TBC project 1.070
Lopende kosten Sewa Sangam 2.258
Tuinen 422
Noodfonds 1.366
Training en educatie 175
Reparaties en verbouwingen in tuinen 2.921
Pleisterproject (12 ruimten) (1) 2.924
Donatie Little Starschool (2) 3.500
Diverse projecten ondersteuning Varanasi (2) 1.050
Reiskosten, telefoon, porti, K.v.K, bestuurskosten 613
Nieuwsbrief + verzendkosten 206
Bankkosten 108

Totaal uitgaven 30.516

Van de penningmeester
De uitgaven van Sewa Sangam Society in 2015 zijn 

vrijwel allemaal lager uitgevallen dan begroot.

Alleen de kosten van reparaties en verbouwingen in de 
tuinen zijn hoger dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door 
de aanleg van een nieuw toilet in de kleine tuin.

(1) In 2015 is het pleisterproject eindelijk echt van start 
gegaan. (Door het ontbreken van een FCRA, een vergunning 
om buitenlandse gelden te ontvangen, had Ashray dit project 
steeds uitgesteld). Voor dit project zijn in eerdere jaren giften 
ontvangen die St. Benaresfonds gereserveerd heeft gehouden. 
In 2015 zijn 12 ruimten gepleisterd. Naar verwachting zullen 
er in 2016 118 ruimten gepleisterd worden.

(2) Naast Sewa Sangam ondersteunt het Benaresfonds 
nog andere projecten in Varanasi. In 2015 waren dat:

› De Little Star School € 3.500 (€ 1.850 voor opknappen 
        klaslokalen en €1.650 voor een waterput). 

› Divya Jyoti € 1.050 (thuishulpproject)

Begroting 2016

Ontvangsten                                                                                €

Giften vaste donateurs 6.500
Eenmalige giften 3.900
Bestemde giften 13.600
Rente 1.900
Gereserveerd in voorgaande jaren (1) 28.497

Totaal inkomsten 54.397

Uitgaven €

Totaal salariskosten 7.140
Naaiproject (materialen) 177
Medische kosten 3.571
Oogoperaties 1.100
TBC project 1.071
Lopende kosten Sewa Sangam 3.554
Tuinen 708
Noodfonds 2.143
Training en educatie 500
Spoken English 1.100
Driving training course 943
Pleisterproject (118 ruimten) (1) 27.140
Diverse projecten ondersteuning Varanasi 4.000
Reiskosten, telefoon, porti, K.v.K. bestuurskosten 600
Nieuwsbrief + verzendkosten 400
Bankkosten 250

Totaal uitgaven 54.397

PRESENTATIE WERK STICHTING 
BENARESFONDS IN WERELD-
WINKEL BOXMEER.
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DOCUMENTAIRE “BROKEN 
STILL ONE”

Wouter de Kuyper maakte een documentaire “Broken 
still one” (Gebroken en toch heel) over het leven van 
Frans Baartmans in Varanasi. Deze prachtige en in-
drukwekkende � lm is in beperkte oplage verkrijgbaar 
op DVD en te bestellen bij ons secretariaat voor € 8,50 
plus verzendkosten. 

BEZOEK AAN INDIA 

In januari 2016 brachten we, vanuit het bestuur, een 
bezoek aan Varanasi. We bezochten alle projecten en 
waren aangenaam verrast door het mooie resultaat van 
het pleisterproject. Het zal duidelijk zijn dat hierdoor 
de wijk Nagwa een ander aanzien krijgt. De relatie met 
Sewa Sangam Society is goed. Er werkt een enthousiast 
team van negen mensen. Patrick Jacob geeft op vrijwillige 
basis leiding. De Indiase verpleegkundige Sushma Shalini 
ondersteunt als vrijwilliger, met verpleegkundige adviezen 
het werk in de kliniek. We kregen alle inzicht in de 
boeken en controleerden de cijfers. We belegden meerdere 
vergaderingen en bespraken de ideeën voor de toekomst. 
In India worden veel dingen ad hoc besloten. Ook tijdens 
de overleggen werden de plannen plotseling gewijzigd. Dit 
vereist inlevingsvermogen van beide kanten. We spraken af 
dat we bij ons volgende bezoek (januari 2017) alle aandacht 
zullen besteden aan het samenstellen van projectplannen, 
waarbij belangrijk is dat zowel Sewa Sangam Society als wij 
hiermee kunnen werken. We zullen het belang onderstrepen 
van het maken van een goed plan (doelen, � nanciën en 
verslaglegging) zodat we onze donateurs goed op de 
hoogte kunnen brengen. In januari 2017 gaan we met drie 
bestuursleden naar Varanasi.

Geert Verdijk en Elle Franssen

BESTUUR STICHTING 
BENARESFONDS

Bestuurswijzigingen 

Vera van Jaarsveld, bestuurslid sinds 2010, heeft haar 
bestuurstaken neergelegd. We bedanken Vera hartelijk voor 
haar jarenlange betrokkenheid en inzet.

De samenstelling van het bestuur is als volgt:

Geert Verdijk, voorzitter
Elle Franssen, penningmeester 
Frans Baartmans, bestuurslid 
Anne Lommers, bestuurslid

MEDEDELINGEN

Nieuwsbrief per e-mail 

Wij zouden het � jn vinden als u deze nieuwsbrief ook 
aan anderen laat lezen. We proberen zoveel mogelijk kosten 
te besparen. We vragen daarom uw e-mail adres aan ons 
door te geven aan stichtingbenaresfonds@gmail.com

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 
website of via het secretariaat. 

Belastingaftrek 

Giften die u schenkt aan Stichting Benaresfonds zijn 
� scaal aftrekbaar. 

Kijk voor meer informatie op www.belastingsdienst.nl. 
Onze stichting is door de belastingdienst aangemerkt als 
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) Als u een 
overeenkomst afsluit met onze stichting, zijn uw giften 
onder bepaalde voorwaarden drempelloos � scaal aftrekbaar. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het 
secretariaat (stichtingbenaresfonds@gmail.com) 

Sponsoring 

Dankzij uw vaste steun kan de Stichting Benaresfonds 
haar werk doen. Voordrachten, acties en particuliere 
initiatieven droegen bij aan het kunnen toezeggen van extra 
projecten. Daarnaast ontvingen wij extra giften n.a.v. de 
overstroming van augustus 2016, waarvoor wij u hartelijk 
bedanken.

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 staat borg voor de continuïteit van de projecten. 

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

Let op: uw 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.

Begroting 2016

Ontvangsten                                                                                €

Giften vaste donateurs 6.500
Eenmalige giften 3.900
Bestemde giften 13.600
Rente 1.900
Gereserveerd in voorgaande jaren (1) 28.497

Totaal inkomsten 54.397

Uitgaven €

Totaal salariskosten 7.140
Naaiproject (materialen) 177
Medische kosten 3.571
Oogoperaties 1.100
TBC project 1.071
Lopende kosten Sewa Sangam 3.554
Tuinen 708
Noodfonds 2.143
Training en educatie 500
Spoken English 1.100
Driving training course 943
Pleisterproject (118 ruimten) (1) 27.140
Diverse projecten ondersteuning Varanasi 4.000
Reiskosten, telefoon, porti, K.v.K. bestuurskosten 600
Nieuwsbrief + verzendkosten 400
Bankkosten 250

Totaal uitgaven 54.397
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STICHTING BENARESFONDS 
BEDANKT U HARTELIJK VOOR 
UW STEUN DIE ONS WERK IN  

INDIA MOGELIJK MAAKT 

stichting

BENARES
 fonds*

CONTACTGEGEVENS 

Geert Verdijk
Torenstraat 65
5836 AK Sambeek
Tel. 06-516 410 56

E-mail: stichtingbenaresfonds@gmail.com             
www.benaresfonds.nl

K.v.k.nummer: 17240659 * U
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