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Dit is alweer de derde nieuwsbrief van de Stichting Bena-

resfonds. We brengen u op de hoogte van de laatste ont-

wikkelingen en geven verslag van de projecten en activi-

teiten van het afgelopen jaar. Uiteraard kunt u ook lezen 

over de toekomstplannen en wensen. Frans Baartmans 

schrijft vanuit India. In deze nieuwsbrief een verslag en 

foto's van de projecten in de coöperatieve tuinen. Ons 

bestuurslid Geert Verdijk is in januari 2011 bij het Ashray 

Social and Health Centre (voortaan genoemd Ashray) op 

bezoek geweest. Hij bezocht de verschillende projecten 

en had vergaderingen met de staf van Ashray. Na rijp 

beraad en in goed overleg met de Stichting Benares 

Schoolfonds en onze Stichting, heeft het team van Ashray 

sinds april 2011 versterking gekregen van een assistent-

directeur. Zijn naam is Shiva en hij zal zich voorstellen. 

Hij zal Shachi Prakash ondersteunen bij de dagelijkse lei-

ding en zich bezighouden met o.a. sponsorwerving in 

India. We wensen hem uiteraard veel succes in zijn nieu-

we baan. 

 

Onze doelstelling 
Het beogen van 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 gezondheidszorg zijn van groot be-

lang. Ze vormen de basis om de structurele oorzaken van 

verarming aan te pakken. De Stichting Benares School-

fonds ondersteunt het schoolgedeelte. Onze Stichting on-

dersteunt de sociaal werk-projecten, medische zorg, het 

naaiproject en de coöperatieve tuinen. 
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Shiva stelt zich voor 
“Ik ben Shiva. De afgelopen 27 jaar heb ik gewerkt in ver-

schillende educatieve instituten en voor welzijnsorganisaties 

in Chennai, Madurai en Uttar Pradesh. 

Mijn achtergrond is post-universitair, mensenrechten. Daar-

naast heb ik een handels- en onderwijsachtergrond. Ik wil 

me graag inzetten voor de allerarmsten. Ik kwam in contact 

met Father Francis (Frans Baartmans), zag zijn toewijding en 

onverstoorbare missie om voor de armen te vechten, hun 

levensstandaard te verbeteren en een kwalitatieve verande-

ring te brengen in hun houding en leven. Dit trok me naar 

Ashray. Ik hoop dat ik een positieve bijdrage kan leveren 

aan de ontwikkeling van Ashray. Ik ben ook blij verrast dat 

er zoveel buitenlandse donoren zijn die geven om de-

ze kleine wijk in Varanasi (4000 bewoners). Het zou niet 

goed zijn geen lid te worden van dit team, als een Indiër die 

in Varanasi woont." 

 

Projecten 
Oogoperaties 

De vierjarige Goloe, die zijn zicht bijna kwijt was, werd on-

derzocht door oogarts dr. Sharma. Hoewel hij niet erg 

hoopvol was en de operatie risicovol zou zijn, probeerde hij 

het toch. Gelukkig is het goed gelukt en de jongen kan nu 

zien met zijn beide ogen. Zijn trotse moeder is dankbaar dat 

er een wonder is gebeurd, zo zei ze. Dit jaar worden er ook 

een aantal volwassenen geopereerd aan diverse oogziekten. 

De sociaal werkers van Ashray ondersteunen hen hierbij. 

 

Project in de grote tuin 

Sociaal werker Sangram en de tuin-supervisor Manish vertel-

len: “In december 2010 is Ashray gestart met een project in 

de grote tuin, bestaande uit drie onderdelen: de muur, een 

gebouwtje en een drainagesysteem. Er werden bomen ge-

kapt achter in de tuin en de gehele tuin is nu ommuurd, hier-

door kunnen geiten en varkens niet meer in de tuin komen. 

Het bouwen ging niet zonder slag of stoot. De buren maak-

ten bezwaar en probeerden te voorkomen dat de muur 

werd gebouwd. Ze scholden er op los. Ze willen ons niet als 

buren. De Nagwa-bewoners waren het zat. Met 45 leden 
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van de tuin, kwamen we samen en metselden met de werk-

lieden stug door, terwijl de buurvrouw ons van bovenaf met 

water begoot. Uiteindelijk droop de buurvrouw af. Achteraf 

zijn we blij dat we niet hebben opgegeven”.  

 

Er werd naast de ingang een gebouwtje neergezet waar 

straks computerles gegeven kan worden aan de kinderen 

van de tuinleden. Ook werden er voorbereidingen getroffen 

zodat er later nog een etage bovenop gebouwd kan wor-

den. Het drainagesysteem werd over de lengte van de grote 

tuin aangelegd. Op die manier kan het land makkelijker 

worden bevloeid en wordt er veel water bespaard.  

Sangram en Manish coördineerden samen het hele project: 

het verdelen van het werk, het kopen van de materialen en 

het afhandelen van de financiën. De oogsten van dit jaar 

waren   fantastisch.   De   aardappelen-,  knoflook-  en  uien-  

oogsten waren groot en dat kwam goed uit want ze waren 

op de markt  erg  duur. 1  kilo  uien  kostte  wel  60  roepies  

(1 euro!). Eén vrouw haalde zelfs 75 kg aardappelen van 

haar landje. Alle oogsten worden gewogen en geregistreerd. 

Dit werkt stimulerend.  

 

Frans Baartmans schrijft 

“In deze derde nieuwsbrief van de Stichting Benaresfonds 

stelt de adjunct-directeur van Ashray zich voor. In het cen-

trum is ook de Ashray school gevestigd. We hebben een wel-

kome kracht erbij om samen met directeur Shachi Prakash en 

alle anderen die in Ashray werken voort te gaan met goed 

verzorgd onderwijs aan de leergierige kinderen, met inhaal-

onderwijs, de opleiding kleermaken voor jonge vrouwen, 

met maatschappelijke zorg en gezondheidszorg voor de 

mensen. Ashray trekt zich het lot aan van de mensen in de 

wijk Nagwa in Benares. Ze maken deel uit van de van  ouds-

her achtergestelde, veronachtzaamde kastelozen en lage kas-

ten in India. Ze noemen zich Dalits, „verstotenen‟, 

„onderdrukten‟. Ze strijden voor hun rechtmatige maar nog 

vaak ontzegde plaats in de Indiase maatschappij. Wanneer 

de mensen onderaan India's kasteladder ontdekken dat zij 

gerechtigheid kunnen veroveren, groeit hun zelfvertrouwen 

en geloof in hun menselijke mogelijkheden.  
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Onderwijs en inzicht in de geschiedenis van hun maatschap-

pelijke situatie van onrecht zijn voor de Dalits onmisbaar op 

hun weg naar welzijn en vooruitgang.  

De Stichting Benaresfonds en de Stichting Benares School-

fonds helpen Ashray die weg voor de Dalits in Benares mo-

gelijk te maken”.  

 

In Benares ben ik verbonden aan het Gandhiaans Instituut. 

Het instituut maakt zich sterk voor de rechten van Dalits. In 

dit kader schreef ik het volgende artikel:  

 

Global India 

Dit jaar evalueren economen en andere vakkundigen in en 

buiten India de politiek-economische ommezwaai die 20 

jaar geleden in het land plaatsvond. Ze wegen de voor- en 

nadelen af. In 1991 kondigde de Indiase regering een reeks 

economische hervormingen aan. Staatscontroles werden ont-

manteld om India voor te bereiden deel te nemen aan de 

vrije economische markt in de wereld. Liberalisering en glo-

balisering werden zoals in andere landen ook in India het 

wachtwoord. India werd “global India”. “India 1991” zoals 

het jaar nu heet, betekende een doorslaggevende breuk met 

wat nog was overgebleven van staatssocialisme in de Repu-

blic of India. Daarvan werd in 1947 Jawaharlal Nehru de 

eerste premier. Hij geloofde dat socialisme de armoede van 

India‟s massa‟s kon oplossen. Officieel India keek toen huive-

rig naar privé kapitaalbezit. Dat is nu niet meer zo.  

In India gaat het vaak over “Shining and Sighing India”, “The 

Other India”, “Prospering and Suffering India”, “India‟s 

Boom and India‟s Gloom”. De kloof tussen de twee India‟s is 

onthutsend en pijnlijk. 

Vooraanstaande economen hebben hun twijfels over de 

gang van zaken in de wereld met de vrije markt en met glo-

balisering. Het heeft nog niet opgeleverd wat het beloofde, 

de zo noodzakelijke eerlijkere verhoudingen. Dat hoef je de 

miljoenen Dalits in India niet te vertellen. Duidelijk is dat 

een ongecontroleerde markteconomie de privileges van de 

bevoorrechte bezittende klasse of kasten niet alleen be-

schermt, maar die ook vermeerdert.  

De anderen blijven vaak geïsoleerd, vervreemd en aan de 

kant geschoven. Econoom en Nobelprijswinnaar Joseph Stig-
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litz die vorig jaar in India was, maakt er zich zorgen over. 

Hij noemt de huidige wereldorde  “global governance  with- 

out global government”, een aantal regels die niet geregeld 

worden. 

 

“Global India”  en India‟s Dalits 

India noemt zich een global player. Het land speelt een be-

langrijke rol in de wereldhandel en politiek. Maar er is ook 

iets anders aan de hand. Sneed India zich in de vingers met 

haar nieuw verworven plaats in de wereld? Op 10 december 

1998 -World Human Rights Day-  richtten India‟s Dalits de  

National Campaign on Dalit Human Rights op. Het doel van 

de Campaign was te “garanderen dat India en de Interna-

tionale Gemeenschap erkennen en bevestigen dat de rechten 

van Dalits mensenrechten zijn” Zie ook: www.dalits.org  

India‟s Dalits maakten een grote sprong voorwaarts toen zij 

zich lieten horen tijdens de Verenigde Naties Wereld Confe-

rentie tegen racisme en andere vormen van discriminatie, die 

plaatsvond in Durban in Zuid Afrika in 2001. Tegenwoordig 

wordt gewoon over Durban gesproken. Die naam alleen al 

zegt voldoende, zo belangrijk is de conferentie voor de Da-

lits geweest. Ik schreef erover in de vorige nieuwsbrief 2010.  

Zeer tegen de zin van de Indiase regering had een delegatie 

Indiase Dalits haar weg naar Durban weten te vinden. De 

naam Dalit vond internationaal ingang. Discriminatie van 

Dalits in India werd internationaal bekend.  

 

Gopal Guru, docent politicologie aan de Delhi universiteit, 

schrijft: “Dalits maken deel uit van de Indiase natie. Het is 

hun recht en verantwoordelijkheid de falende Indiase natie 

en de Indiase staat te ondervragen over het onrecht Dalits 

aangedaan en dat bekend te maken. Voor een groot deel 

van de  Indiase natie zijn de  Dalits nog  onzichtbaar.  Het  

Dalitvraagstuk interesseert hen niet. Dalits gaan hen niet 

aan” (“Dalits do not matter”, staat in de tekst). 

De Indiase regering en het bedrijfsleven menen dat het kaste-

vraagstuk  niet  geïnternationaliseerd  moet worden “het 

kasteprobleem kan het beste worden aangepakt binnen Ind-

ia‟s grenzen”, meende India‟s procureur-generaal Sorabee in 

2001.  
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Die vlieger gaat niet op. India ondertekende bijvoorbeeld 

met veel trompetgeschal de World Trade Organization 

(WTO). Samen met de Verenigde Staten was India een ont-

werper ervan om nationale grenzen open te stellen voor 

handel en investering.  

Maar de Dalits zetten zich schrap. “Wanneer onze bauxiet 

de grens overgaat zonder ons te vragen”, zeggen de Dalits in 

de Indiase staat Jharkhand, “dan gaat de situatie waarin wij 

Dalits verkeren de grens over”. Voor India kwam de VN 

World Conference in Durban als een rukwind. De ramen 

van India‟s binnenkamers vlogen open. Dat ook is een ge-

volg van grenzen openstellen en een “global player” zijn.  

 

Nederland en India‟s Dalits  

Begin 2009 ben ik met een 2 jaar geldig visum naar India 

teruggegaan; gelukkig was ik daarvoor in november 2008 in 

de gelegenheid in Filmhuis ‟t Hoogt in Utrecht de première 

bij te wonen van de documentaire Outcast Heroes over Da-

lits in India‟s zuidelijke staat Karnataka. De film laat zien hoe 

zij proberen zich te bevrijden van discriminatie, uitsluiting en 

achterstelling. Ze zetten zich in voor het herstel van hun 

rechten en menselijke waardigheid. De film werd zeer ge-

waardeerd. Na de vertoning was er een debat over het the-

ma: ”Kastendiscriminatie Ver van Ons Bed? Wat kunnen de 

Nederlandse politiek en het bedrijfsleven doen?” De bijeen-

komst werd georganiseerd door het Dalit Netwerk Neder-

land (DNN www.dalits.nl) in samenwerking met Fatusch 

Productions (www.fatusch.nl) die de documentaire maakte. 

De aanwezigen, volle zaal, werden welkom geheten door de 

directeur Landelijke India Werkgroep die ook een inleiding 

gaf namens het Dalit Netwerk Nederland. Dat bestaat uit 

Cordaid, CMC, ICCO, Justitia et Pax en de Landelijke India 

Werkgroep. 

 

Het forum en publiek meenden dat het vaak maar nauwe-

lijks lukt de positie van de Dalits te verbeteren. Ze worden 

nog vaak geminacht, afgesnauwd, achtergesteld. Fysiek ge-

weld tegen hen, aanranding en verkrachting van Dalitvrou-

wen en meisjes komt nog veel voor. Dalits krijgen in de Indi-

ase maatschappij nog altijd te weinig kansen. Desondanks 

boeken ze vooruitgang.  

http://www.dalits.org/
http://www.dalits.nl
http://www.fatusch.nl


Aan giften is ontvangen € 

Giften vaste donateurs 9.893 
Eenmalige giften 19.092 
Bestemde giften (1) 15.750 
Rente 581 

Totaal inkomsten 45.316 

    

Uitgaven € 

Totaal salariskosten (2) 8.717 
Naaiproject (salaris en materialen) 1.200 
Oogoperaties (3) 1.813 
Medische kosten, operaties en exploitatiekosten 7.500 
Noodfonds 750 
Onderhoud coöperatieve tuinen 300 
Lesruimte naast de garage 2.693 
Irrigatiesysteem tuin 1.167 
Muur in de kleine tuin 1.438 
3 Projecten in de grote tuin (4) 6.938 
Reiskosten, telefoon, porti, KvK, bestuurskosten 379 
Nieuwsbrief + verzendkosten 385 
Reservering projecten 2011 6.000 
Opbouw buffer (8) 6.036 

Totaal uitgaven 45.316 

Dat is vooral te danken aan onderwijs  samen  met maat-

schappelijk  inzicht in hun situatie  van onderdrukking. Met 

de oprichting van hun politieke partij in 1985 staan de Dalits 

nu náást en niet meer ónder de hogere kasten. Ook de mo-

derne communicatiemedia helpen de Dalits zichzelf duidelij-

ker te profileren.  

   

Ondanks tegenstand en geweld zijn de afgelopen 30 jaar 

India‟s Dalits opgestaan. Het Amerikaanse tijdschrift Time 

had op de omslag van 20 oktober 1997: “India‟s Angry Un-

touchables, After too many centuries of abuse, they are at-

tacking the caste system – and the resistance is rising”. De 

NRC Extra van 2-8 mei 2009 wijdde een uitgebreid artikel 

aan de “Opmars van de onaanraakbaren”. 

 

Financiën 
Afrekening 2010 
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Begroting 2011 

 

Van de penningmeester 

De vaste kosten en daarbij de wensen vanuit Nagwa over-

stijgen ruim de verwachte inkomsten.  Hoewel  we in  2010 

€ 6.000  hebben  gereserveerd  voor  2011,  komen we nog 

€ 19.000 tekort om de gewenste projecten te kunnen finan-

cieren (excl. de uitgaven voor het TBC-project). We hopen 

op extra donaties om alle projecten te kunnen realiseren. 

 

Toelichting op de verschillende posten: 

(1) De bestemde giften in 2010 hadden betrekking op: pro-

ject in de grote tuin (zie nieuwsbrief 2010), het naaiproject, 

het onderhoud van de tuinen, het sociaal werk en de oog-

operaties. 

 

(2) Ook voor 2011 hebben we er voor gekozen de salarissen 

van Ashray te betalen. De voor 2011 begrote salariskosten 

zijn hoger dan in 2010 omdat er een assistent voor de direc-

teur is aangenomen. We dragen 50% bij aan zijn salaris. 

De 2 toezichthouders van de tuin kregen een salarisverho-

ging. Loon naar werken.  

 

Inkomsten  € 

Giften vaste donateurs 9.600 

Eenmalige giften 12.400 

Bestemde giften (1) 13.000 

Donatie t.b.v pleistering huizen Nagwa (5) 10.000 

Rente   

Totaal inkomsten 45.000 

    

Uitgaven  € 

Totaal salariskosten (2) 10.400 

Naaiproject (salaris en materialen) 1.200 

Oogoperaties (3) 1.800 

Medische kosten, operaties en exploitatiekosten 7.500 

Noodfonds 750 

Onderhoud coöperatieve tuinen 300 

Pleisteren van 165 vertrekken (5) 38.115 

Extra etage op de lokalen in de grote tuin (6) 9.000 

Het TBC project (7) P.M. 

Aanschaf pc's/laptops (7) P.M. 

Reiskosten, telefoon, porti, KvK, bestuurskosten 400 

Nieuwsbrief + verzendkosten 535 

Opbouw buffer (8)   

Totaal uitgaven 
70.000 
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In het overzicht zijn de salariskosten opgenomen van 1 assis-

tent-directeur, 1 boekhouder, 2 toezichthouders tuin, 1 on-

derhoudsman, 1 rechtsbijstandwerker, 1 verpleegster met 

assistente en 1 sociaal werker met assistente. 

 

(3) Een deel van de oogoperaties is nog niet uitgevoerd, dat 

zal in 2011 gebeuren. 

 

(4) In december 2010 is geld overgemaakt voor het bouwen 

van een nieuwe lesruimte, zij- en achtermuur en de aanleg 

van een drainagesysteem in de grote tuin. Deze werkzaam-

heden worden voornamelijk in 2011 uitgevoerd. 

 

(5) Het pleisteren van 165 vertrekken kost in totaal € 38.115 

(165 x € 231). Er is een toezegging ontvangen van € 10.000 

onder de voorwaarde dat de financiering van het project 

rond komt.  

Als er niet voldoende extra financiering gevonden wordt, zal 

een deel uit de begrote kosten voor 2011 moeten worden 

betaald. 

 

(6) De wens is om boven de huidige leslokalen in de grote 

tuin over de hele breedte van de tuin een multifunctionele 

etage te bouwen, voor educatieve doeleinden. 

 

(7) Voor het TBC-project is nog geen begroting ingediend, 

waardoor er op dit moment geen bedrag geraamd kan wor-

den. Dit geldt ook voor de aanschaf van pc's en laptops. 

 

(8) Aan stichtingen zoals de onze wordt geadviseerd een 

buffer op te bouwen van ongeveer 1,5 keer de jaaromzet, 

om continuïteit te garanderen. Wij willen in ieder geval de 

salarissen, de medische kosten, het naaiproject en de exploi-

tatiekosten voor 1,5 jaar kunnen garanderen. 

Hiervoor is een reserve van ongeveer € 30.000 nodig. Per 

31 december 2010 bedroeg de reserve € 12.400.  

Een verdere opbouw van deze buffer in 2011 is afhankelijk 

van voldoende inkomsten. 
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Ontwaken in Nagwa  

Documentaire in de maak over Frans Baartmans  

 

“Ik leerde Frans kennen toen ik negen jaar geleden voor 3 

maanden door India aan het reizen was. Via kennissen had 

ik van een missionaris Frans gehoord die in de sloppenwij-

ken van Varanasi werkte. Hun verhalen maakten mij nieuws-

gierig, maar ik was ook sceptisch. Het beeld dat ik bij een 

missionaris had, kwam meer overeen met geloofsverkondi-

ging dan met welzijnswerk. Hoewel ik maar enkele dagen in 

Nagwa zou komen kijken, bleef ik er uiteindelijk anderhalve 

week. Frans maakte grote indruk op mij door de wijze 

waarop hij leefde en zijn grote betrokkenheid met de men-

sen om hem heen. 

 

Bij terugkomst In Nederland ben ik een filmopleiding gaan 

volgen. Vanaf dat moment realiseerde ik mij dat Frans een 

geweldig documentaire-onderwerp zou zijn.  

Nu negen jaar later, vertrok ik in februari, samen met came-

raman Eli Verhage naar India voor de eerste filmopnamen. 

De documentaire „Ontwaken in Nagwa‟ gaat in eerste in-

stantie over de persoon Frans Baartmans, wiens leefwijze mij 

enorm intrigeert. Hij leeft midden in Nagwa met (in mijn 

ogen) minimale voorzieningen en maximale inzet voor de 

mensen om hem heen. Door de documentaire krijgt men 

inzicht in een uniek persoon en zijn inspirerende levensver-

haal. Zijn leven is echter zo verweven met het leven van de 

kastelozen in Nagwa dat door Frans te portretteren het kas-

tensysteem vanzelf ter sprake komt, een belangrijk onder-

werp dat grote aandacht verdient. Hoewel het kastensys-

teem officieel is afgeschaft is het nog altijd orde van de dag 

dat mensen benadeeld worden vanwege hun  afkomst.  

 

Tijdens de eerste filmopnamen was één van mijn eerste vra-

gen of Frans het begrip kasteloze voor mij kon omschrijven.  

Hoewel ik het zelf moeilijk vind om te bevatten wat een 

kasteloze ofwel een Dalit is, verwachtte ik wel een enigszins 

eenvoudig antwoord. Wat volgde was een gesprek van 2,5 

uur en het besef hoe moeilijk het is om een delicaat onder-

werp als het kastensysteem te verwoorden en te verfilmen. 

Een onderwerp dat onlosmakelijk verbonden is met Frans. 
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Om Frans zijn verhaal nog beter te kunnen vertellen nam ik 

ook een kijkje in de levens van mensen met wie Frans sa-

menleeft. Met behulp van Frans, Manish en Sangram hebben 

we enkele inwoners van Nagwa (Kalawati, Jay Prakash, Ut-

tam en Soni) geportretteerd. Elk verhaal geeft een beeld van 

de sociale structuren en maatschappelijke omstandigheden 

die spelen in Nagwa en in de Indiase samenleving. Het was 

voor mij en Eli heel bijzonder om te ervaren hoe open ze 

waren en hun moeilijke verhaal met ons wilden delen.  

 

In oktober gaan we weer terug naar India. Het verblijfsvi-

sum van Frans loopt dan af. We zijn benieuwd of deze ver-

lengd zal worden of wat er anders gaat veranderen. Tevens 

willen we graag vastleggen hoe het dan gaat met Kalawati, 

Jay Prakash, Uttam en Soni”. 

 

Het project is te volgen op onze website en blog  

www.ontwakeninnagwa.nl of ontwakeninnagwa.blogspot.com 

 

Wouter de Kuyper  

 

Stageverslag  
Studentes HAN Nijmegen 

 

“Na een lange trip kwamen we eindelijk aan in Varanasi, in 

de grootste chaos die we ooit hebben gezien. Koeien, riksja-

fietsers, autoriksja‟s, fietsers, kinderen, heel veel mensen, al-

les loopt, rijdt en rent door elkaar heen. Na deze cultuur-

shock begonnen we met ons project, werken met kinderen 

in de wijk Nagwa, die via Ashray worden opgevangen en les 

krijgen op de Ashray school. 

 

Hierbij viel ons op dat de lessen er in India heel anders uit 

zien als bij ons, klassikaal en door herhalen en veel schrijven 

de stof eigen maken. We hebben geprobeerd via een interac-

tieve en creatieve werkwijze de kinderen les te geven. Een 

onderdeel hiervan was kinderen met een wegwerpcamera 

op pad sturen en 3 onderwerpen laten fotograferen wat ze 

belangrijk vinden in hun leven, bijv. een buffel of geit die 

hen melk geeft. Ook hebben we ze tekeningen laten maken 

over wat ze in de toekomst verwachten van hun leven. 
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Met Sangram Pal, social worker van Ashray,  onze steun en 

toeverlaat deze weken, zijn we de wijk in gegaan en hebben 

huisbezoeken bijgewoond. We werden geconfronteerd met 

de schrijnende positie van de kastelozen en hoe ze soms pu-

bliekelijk vernederd worden. Met behulp van Father Francis 

hebben we een film gemaakt over het werk van Ashray en 

deze samen met de kunstwerken van de kinderen gepresen-

teerd in Nederland. 

Hierdoor hebben we ook een aantal mensen bereid gevon-

den te doneren aan Ashray”. 

 

Marjon Boonen en Anne Lommers 

 

Geert Verdijk in Varanasi 
“In januari 2011 bezocht ik voor de derde keer Varanasi, nu 

met als expliciet  doel meer inzicht te krijgen in de structuur 

van Ashray en het werk van Frans Baartmans. We hebben 

alle locaties bezocht en ben ik van alle lopende projecten op 

de hoogte gesteld. Vooral de tuin, waar op dat moment nog 

hard gewerkt werd om de gebouwen en irrigatiegoot af te 

werken, maakte veel indruk. Met tomeloze energie werd ik 

door Frans meegenomen naar de school, de tuin, de wijk 

Nagwa en voorgesteld aan alle verantwoordelijke mensen  

die zich op één of andere wijze dienstbaar maakten aan het 

werk van Ashray. Tegen de avond ontmoetten we elkaar 

weer aan de oever van de Ganges om tijdens de maaltijd de 

dag en de bezochte projecten, te evalueren. 

In het bijzonder vroeg het pleisterproject veel aandacht en 

er werd een aanvraag voor subsidie voorbereid. Inhoudelijk 

en financieel moest er veel onderbouwd worden en bijna 

dagelijks hadden we hier overleg over. De noodzaak om de 

woningen te pleisteren werd duidelijk. Tijdens de bouw, 

meer dan 20 jaar geleden, is er te weinig cement gebruikt en 

onder invloed van regen en hoog water is specie uitgespoeld 

en de constructie van de woningen dusdanig verslechterd 

dat er zelfs gevaarlijke situaties ontstaan zijn. 

Niet alleen pleisteren van het metselwerk is noodzakelijk om 

dit tegen te gaan, maar er zullen op verschillende plaatsen 

ook bouwkundige aanpassingen gedaan moeten worden om 

verval te voorkomen. Verankeren van scheefgezakte gevels 

en in sommige gevallen herbouwen van muren en dakcon-
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structies. Al met al een lastige klus om dit goed te inventari-

seren en met de nodige reserve en onvoorziene posten zijn 

we toch tot een verantwoord plaatje gekomen. Voor de 

meer dan 165 vertrekken komt dat neer op een totale kos-

tenpost van € 38.000, een enorm bedrag maar met de nodi-

ge inzet in Nederland en de eigen bijdrage van de bewoners 

zal dit toch gerealiseerd moeten worden. Investeren in een 

nieuw project is altijd gemakkelijker dan structureel onder-

houd plegen in de toekomst. Voor de bewoners is de dage-

lijkse levensbehoefte een eerste zorg en er kan nauwelijks 

geld gespaard worden om een beetje reserve op te bouwen.  

 

Een positieve ontwikkeling is dat Ashray al enige gezinnen 

gevonden heeft die wel een eigen bijdrage kunnen leveren 

en we hopen dit als een voorbeeldfunctie te kunnen gebrui-

ken om meer gezinnen de noodzaak hiervan in te laten zien. 

Ook een fysieke bijdrage in de vorm van arbeid hoort tot de 

mogelijkheden. Respect en eigenwaarde om niet alleen af-

hankelijk te zijn van de giften van derden spelen hierbij ook 

een grote rol. 

Via voorlichting op school en de kinderen wordt iedereen 

hiervan op de hoogte gesteld. De bedoeling is om gefaseerd 

te beginnen om het werk overzichtelijk te houden en de 

mensen die nog niet meteen mee kunnen doen te motive-

ren. 

Inzet en begeleiding van Sangram en de nieuwe assistent-

directeur (Shiva) zullen hierbij erg belangrijk zijn; de overtui-

ging dat iedereen hier aan mee moet doen en dat het een 

project is wat we samen aangaan, zal zeker bijdragen aan 

het slagen hiervan”. 

 

Geert Verdijk 
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Toekomstplannen  
- Het in stand houden van de medische en sociale zorg, 

d.m.v. het betalen van de personeelskosten en overige vas-

te uitgaven op deze posten. Daarnaast ondersteunen we 

structureel de coöperatieve tuinen en het naailesprogram-

ma. 

- Blijvende ondersteuning van medische  zorg, bijv. oogope-

raties. 

- Verbeteren TBC-programma. Er sterven teveel mensen in 

de wijk aan TBC. Er wordt gewerkt aan de uitbreiding van 

het preventieprogramma. 

- Deskundigheidsbevordering van de stafleden (d.m.v. bij-

scholing).  

- Het pleister- en opknapproject van de huisjes in Nagwa. 

De bewoners gaan zelf bijdragen, in welke vorm dan ook. 

Zie het verslag van Geert Verdijk.  

- Meer educatieve programma‟s in de coöperatieve tuin. 

 

Mededelingen  
Verhuizing secretariaat  

In de zomer van 2011 is het secretariaat verhuisd. Onder de 

contactgegevens vindt u het nieuwe adres.  

 

Website  

Onze website is in de lucht. Neemt u een kijkje? 

www.benaresfonds.nl  

 

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. Ontvangt u de nieuwsbrief liever per e-

mail, dan kunt u dit doorgeven aan het secretariaat.  

 

Adreswijzigingen  

Voor het verzenden van de nieuwsbrieven hebben wij ui-

teraard de juiste adressen nodig. Wilt u wijzigingen van uw 

(e-mail)adres aan ons doorgeven?  
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Belastingaftrek  

Giften die u schenkt aan Stichting Benaresfonds zijn fiscaal 

aftrekbaar. Een bewijs van uw gift is te verkrijgen via het 

secretariaat.  

 

Acties 

Er lopen verschillende acties om geld te genereren, een bij-

zondere activiteit is de fietstocht die Aris Engel gestart is om 

geld voor het pleisterproject binnen te halen, zie voor een 

verslag hiervan onze website. 

 

Sponsoring  

De nieuwsbrief laat zien wat er dit jaar weer is gerealiseerd 

en wat de plannen zijn voor de toekomst. De Stichting Bena-

resfonds kan uw steun goed gebruiken. Naast eenmalige gif-

ten die van harte welkom zijn, zijn wij op zoek naar meer 

mensen die zich voor een langere termijn (bijv. 5 jaar) aan 

de Stichting Benaresfonds 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.  

 

Help de Stichting  

Mensen die ons willen helpen bij het ontwikkelen en uitvoe-

ren van PR- of promotieactiviteiten zijn van harte welkom.  

Gaat u naar Varanasi en wilt u iets meenemen voor het pro-

ject, neem dan contact op met het secretariaat.  

 

Bestuur Stichting Benaresfonds  
 Jan Haker, voorzitter 

 Elle Franssen, penningmeester  

 Chien Engel, secretaris  

 Frans Baartmans, lid  

 Ed Moolenaar, lid  

 Geert Verdijk, lid 

 Vera van Jaarsveld, lid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met dank aan: 

Drukkerij  

AC Zwedenburg, Compressgroep  

Den Haag  

 

Hoe u ons kunt steunen 
U kunt uw (één- of meermalige) bijdrage(n) storten op: 

 

Bankrekeningnr: 40.02.36.311  

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

o.v.v. gift Stichting Benaresfonds 

 

Let op: onze  giften komen binnen op de centrale reke-

ning van de congregatie van Mill-Hill. Het is daarom van 

belang dat u bij de mededelingen/o.v.v. schrijft: gift Stich-

ting Benaresfonds. 

 

Contactgegevens  
Secretariaat, Chien Engel  

A. Geertsstraat 46 D 

8121 BL Olst 

Tel.: 06-52665656  

E-mail: info@benaresfonds.nl  

www.benaresfonds.nl 

Bij geen gehoor: Ed Moolenaar: 024-6418354  

 

K.v.k.nummer: 17240659 


