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Pater Frans Baartmans is sinds 1979 werkzaam 

voor kasteloze armen in de wijk Nagwa in de 

Indiase stad Benares (of Varanasi). Toen hij naar 

India vertrok richtten vrienden het Benaresfonds 

op. Aan dit fonds hebben veel mensen een 

bijdrage geleverd. Het werd de financiële basis om 

de initiatieven van de mensen te verwezenlijken. 

 

Op de laatste Indiadag 

(nov. 2008) in het 

St.Jozefhuis Mill Hill in 

Oosterbeek, stelde Frans 

voor het Benaresfonds in 

een stichting onder te 

brengen omdat hij toch 

een dagje ouder wordt. 

Op 5 januari 2009 werd 

bij notariële akte de 

Stichting Benaresfonds 

opgericht. 

Het Benaresfonds – Dertig jaar bezieling 
“Toen ik naar India vertrok, naar Benares aan de 

rivier de Ganges, verrasten vrienden mij met de 

oprichting van het Benaresfonds. Het was hun blijk 

van solidariteit met de mensen bij wie ik zou gaan 

wonen en werken. Met solidariteit heb je het 

eigenlijk meer over iets samen voor elkaar krijgen 

dan over helpen. De mensen hier zijn lage kasten 

of kastelozen, ook wel Dalits genoemd. Mensen 

die hopen op een dag die recht brengt, hún recht.  

Al gauw na mijn 

aankomst begonnen 

ook anderen het 

fonds te steunen. In 

1980 kwam van het 

Mill Hill college in 

Goirle een grote 

bijdrage van 14.000 

gulden. Dat gaf het 

startschot om met 

microkredieten te 

beginnen om de 

krotten en lemen 

hutten in de 

rikshawfietserswijk Nagwa te vervangen door 

kleine bak- stenen woningen. Het was het eerste 

dat de bewoners zelf voorstelden. Van squatters 

werden ze Indiase burgers met een woning, een 

naam en een huisnummer. Ze kwamen op de 

kiezerslijst te staan, iets wat voor de kastelozen 

voordien onvoorstelbaar was! Dat was het begin 

van een lange Benaresfonds-geschiedenis van 

solidariteit met mensen die er al te lang op hadden 

gewacht.  

 

Het is geweldig om te zien hoeveel mensen het 

Benaresfonds steeds blijven steunen.  

Waar komt deze bezieling vandaan? Er schuilt 

meer in hun hart dan alleen een donatie doen. Het 

Benaresfonds is hun 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. Allen die gebukt gaan 

richten zich op! 

Doemdenkers zijn 

geneigd de allerzuurste 

krenten uit de pap te 

pikken: “ Och, het haalt 

toch niets uit…” Dat is 

niet het motto van ons 

Benares 

Frans Baartmans 
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aller Benaresfonds. Het fonds is een bood-schapper 

van hoop, een zaaier van gerechtigheid en 

gelijkheid.  

Op de dertigste verjaardag van het Benaresfonds, 

mag ik in deze nieuwsbrief de oprichting van de 

Stichting Benaresfonds onder een nieuw bestuur 

aankondigen. De leden zijn allen in Benares 

geweest. Ze zijn bekend met het werk. Ik dank het 

nieuwe bestuur voor hun bereidheid. Hoe kan ik 

allen danken die het fonds blijven steunen?  

 

 

Ik wens jullie en 

jullie gezinnen 

vrede”.  

 

Frans Baartmans 

 

Doel van de Stichting Benaresfonds 
Het doel van de Stichting blijft wat het 

Benaresfonds steeds voor ogen heeft gehad: 

verbetering van de leefomstandigheden van de 

mensen in Benares, met name de mensen in de 

wijk Nagwa, die lijden onder zowel materieel als 

immaterieel tekort. Dit uiteraard altijd in 

samenwerking met de mensen zelf, waarbij het 

vooral gaat om directe armoedebestrijding aan de 

basis.  

 

Kleinschalige projecten die de 

mensen zelf voorstellen zijn 

vaak de beste. Daarom zijn 

onderwijs en gezond- 

heidszorg van het grootste 

belang. De structurele 

oorzaken van verarming 

worden hierdoor aangepakt. 

Ook het stimuleren van werk 

en inkomen. Het verbeteren 

van het sociale milieu en het versterken van het 

lokale bestuur heeft onze aandacht. Dit zijn 

uitermate gecompliceerde zaken vanwege het 

hardnekkige kastenstelsel.  

Het bestuur stelt zich voor 
Het bestuur bestaat uit vijf 

vrijwilligers.  

Voorzitter: Jan Haker   

Secretaris: Chientje Engel  

Penningmeester: Elle Franssen 

Bestuurslid: Ed Moolenaar 

Bestuurslid: Frans Baartmans 

Als Wagenings ingenieur ben 

ik, Jan Haker, acht jaar als 

landbouwattaché aan de 

Nederlandse ambassade te 

New Delhi verbonden 

geweest. Ik ontmoette Pater 

Baartmans vele malen in 

New Delhi of in Benares. Na 

mijn pensionering ben ik 

onder meer actief geweest in het kader van 

projectmanagement voor het Programma 

Uitzending Managers van het VNO/NCW  in 

India, Sri Lanka, Zuid Amerika en Afrika. 

 

Chientje Engel of wel 

Chandra, zoals Indiërs me 

noemen. Als 12 jarige leerde 

ik  Frans kennen in India, 

waar ik hem twee 

typemachines bracht. We 

hebben altijd contact 

gehouden en ik heb hem ook 

een half jaar geholpen bij 

zijn werk in Benares. Nu werk ik op een 

kinderdagverblijf, geef kinderyoga en ben bezig 

met een opleiding tot yogadocent.  

 

Mijn naam is Elle Franssen, 

ben 44 jaar en woon in 

Den Haag. In 1993 heb ik 

een half jaar als vrijwilliger  

in een dagverblijf voor 

kinderen met een 

verstandelijke beperking 

gewerkt in Benares. De 

jaren daarna hebben Frans en ik steeds contact 

gehouden. Altijd is India en met name Benares in 

mijn hart gebleven en ik hoop als penningmeester 

een steentje bij te kunnen dragen. Ik geef 

trainingen aan medewerkers van een zorginstelling 

voor mensen met een beperking. 

 

Ed Moolenaar: Na mijn studies 

sociale academie en sociologie 

heb ik in de hulpverlening en in 

het hoger beroepsonderwijs 

gewerkt. In de jaren negentig 

heb ik twee keer een tijdje in de 

slums van Nagwa gelogeerd. Ik 

heb meer geleerd van de 

mensen daar dan zij van mij.  
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Wat er tot stand kwam 
De bestuurleden hebben een goed beeld gekregen 

van wat het Benaresfonds tot stand heeft gebracht. 

Uit eigen ervaringen en we lazen de nieuwsbrieven 

van de afgelopen dertig jaar.   

Een greep uit de activiteiten: 

Stenen woningen ter 

vervanging van de krotten 

in de rikshawfietserswijk 

Nagwa. Aan de andere 

kant van Benares staat een 

grote school en een 

ziekenhuis met tien 

bedden, gerund door 

zusters. Er kwam een toilet 

en badkamer voor 

mishandelde vrouwen bij 

een ashram van zusters. De 

Shanti Ashram, een groot onderwijscentrum in een 

dorpsstreek buiten de stad, compleet met 

sportvelden voor kinderen en jongeren, werd in 

2005 overgenomen door de St. Joseph’s Society 

van Mill Hill India. In 1987 werden in een 

melaatsenkolonie dertig kleine woningen en vier 

toiletten gebouwd en twee handpompen geslagen. 

Een Indiase priester 

runde in de wijk 

Nagwa enkele jaren 

een klein medisch 

centrum. Vrouwen 

werden voor 

moeilijke bevallingen 

naar het ziekenhuis 

gebracht. Dan is er de 

aanschaf van 

rikshawfietsen, geiten 

en ander melkvee, naaimachines voor de school 

van de zusters van moeder Theresa, voor de Shanti 

Ashram en voor het nieuwe Ashray Social and 

Health Centre in de wijk. Er werden waterputten 

gegraven en handpompen geslagen. Er werden 

enkele sari-weefgetouwen gestart, die later jammer 

genoeg weer moesten worden stopgezet vanwege 

lastige bemiddeling tussen wevers en winkeliers.  

 

 

Er werden veel straatbedrijfjes opgestart: 

schoenlapperijen, schoeiselwinkels, fruit- en 

groentewinkels, werkplaatsen voor 

fietsenreparatie, theewinkeltjes, winkels van sinkel, 

een wasserijtje en dergelijke.  

In 2000 werd het oude Nagwa Social Centre  

herbouwd en als NGO (Non Governmental 

Organisation) kreeg het de nieuwe naam Ashray 

Social and Health Centre (www.ashray.org). Dit 

laatste project omvat een lagere school voor zo’n 

100 leerlingen, een basis gezondheidskliniek met 

eigen personeel en rechtshulp. Het Ashray Social 

and Health Centre biedt mogelijkheden tot 

verdere ontwikkeling. Als bestuur van de Stichting 

Benaresfonds willen wij graag zoveel mogelijk 

aandacht aan dit centrum besteden om het tot 

verdere bloei te kunnen laten komen.  

Financiële aspecten 
De economische inzinking grijpt nu overal om zich 

heen, ook in India. Veel mensen verloren al hun 

baan en anderen wachten met schrik op wat 

morgen kan gebeuren. Voor velen in vooral de 

onofficiële arbeidssector is het een ramp. Er bestaat 

in landen als India geen sociaal netwerk om hen 

op te vangen.  

Ook de Stichting Benaresfonds heeft met dalende 

inkomsten te maken. Toch zal de Stichting met uw 

gewaardeerde hulp doorgaan op de  ingeslagen 

weg! 

http://www.ashray.org/
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Overzicht 2008 
 

In 2008 ontving het Benaresfonds aan giften het 

bedrag van €30.832,-. 

 

Dit is als volgt besteed:  

 Voor de aankoop van land voor de Shanti 

Ashram: €13.000,- (speciaal geschonken voor 

dit doel) 

 Een gift van €2.025,- is gedaan aan de Stichting 

Benares Schoolfonds, voor het onderwijs in het 

Ashray Social and Health Centre. (speciaal 

geschonken voor dit doel) 

 €3.500,- is gebruikt voor de aanschaf van de 

ambulance voor het Ashray Social and Health 

Centre. (het bedrag is opgebouwd uit een 

speciale schenking  en aangevuld met donaties 

van leden) 

 Aan ondersteuning voor de gezondheidszorg 

van het Ashray Social and Health Centre is 

€3.000,- gebruikt voor medicijnen en operaties. 

 In de coöperatieve tuin zijn de waterpomp, de 

watertank en het toilet gerepareerd: €325,- 

 €2.330,- aan studiebeurzen voor 6 jonge 

vrouwen en één jongeman. 

 Diverse uitgaven: €360,-.  

 

De Stichting Benaresfonds begon op 5 januari 

2009 met een saldo van  €6.292,-.  

 

Begroting 2009 (in Euro’s) 

Inkomsten: 

Giften vaste donateurs 5.200,- 

Eenmalige giften en donaties 25.300,- 

Totaal 30.500,- 

Uitgaven: 

Telefoonkosten en e-mail India NL 130,- 

Upgrading van de Nagwa coöperatieve tuin 8.000,- 

Salariskosten (Ashray boekhouder)  2.400,- 

Salariskosten (2 toezichthouders coöperatieve tuin)  580,- 

Salariskosten (Ashray onderhoudsman) 1.400,- 

Salariskosten (Ashray rechtbijstandsman/advocaat)  500,- 

Salariskosten (Ashray medische staf) 3.600,- 

Bijdrage pleisteren muren huisjes Nagwa  1.000,- 

Operaties en medische ondersteuning  8.000,- 

Donatie aan Benaresschoolfonds  3.000,- 

Reiskosten bestuur Benaresfonds  400,- 

Administratiekosten en nieuwsbrief 750,- 

Onvoorzien  740,- 

Toevoeging aan reserves  p.m.   

Totaal  30.500,- 

Wat willen we voor de toekomst? 
We willen zorgen voor de continuïteit van de 

lopende projecten, zoals u in de begroting kunt 

lezen.  

 

Een greep uit de begrote uitgaven:  

 Het pleisteren van de buitenmuren van de 

bakstenen huisjes in de wijk Nagwa  

Frans schrijft: “De stenen van de woningen die we 

in de tachtiger jaren in de rikshawfietserswijk 

Nagwa bouwden zijn sinds 2 jaar steeds meer aan 

het uitspoelen. Dat komt vooral vanwege de 

regens. Verval van de behuizing zou rampzalig 

zijn. Niets minder dan de toekomst van de jonge 

generatie staat op het spel. Er is geen andere keuze 

dan de muren zo snel mogelijk te pleisteren. 

De mensen zijn zich niet of nauwelijks bewust van 

het dreigende gevaar. Dat is te begrijpen. Al 

generaties lang moeten ze dagelijks de eindjes aan 

elkaar zien te knopen. Dan denk je niet zozeer aan 

toekomst of aan sparen. 

De wijk zal gaan sparen om cement te kopen. Er 

zijn gemiddeld 5 zakken per gezin nodig, en die 

kosten tezamen € 30,- Dat is veel wanneer je één 

of anderhalve Euro per dag verdient.  

Toch is het belangrijk dat zij zelf het initiatief 

nemen en het grootste deel zelf betalen, namelijk 

Namens de kinderen en mensen in 

Varanasi dankt de Stichting Benaresfonds 

al haar sponsors en donateurs heel 

hartelijk voor hun steun en toewijding in 

het afgelopen jaar. 
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Ashray Social and Health Centre 

het cement. Het zou mooi zijn wanneer  de 

Stichting Benaresfonds ieder gezin dat hard werkt 

om het  cement bij elkaar te sparen, het benodigde 

witte en rode zand (om het cement te mixen) zou 

kunnen schenken".  

 

 De aanschaf van een besproeiingsinstallatie 

voor de coöperatieve tuin, waardoor een 

efficiënter gebruik van schaars water mogelijk 

wordt.  

 

 Het veilig stellen van de salarissen van de 

medische staf en van de opzichters van de 

coöperatieve tuin. 

Mededelingen 

Nieuwsbrief per e-mail? 

De nieuwsbrief willen wij 1 keer per jaar uitgeven. 

Als u hem liever digitaal (per e-mail) wilt 

ontvangen kunt u dit doorgeven aan het 

secretariaat. 

Adreswijzigingen: 

Voor het verzenden van de nieuwsbrieven hebben 

wij uiteraard de juiste adressen nodig. Wilt u 

wijzigingen van uw adres (ook van uw e-mail 

adres) aan ons doorgeven? 

Belastingaftrek: 

Giften die u schenkt aan Stichting Benaresfonds zijn 

fiscaal aftrekbaar. U ontvangt daarvoor van ons 

een bewijs van uw gift. Mocht u dit niet 

ontvangen (hebben), neemt u dan contact op met 

het secretariaat.  

Sponsoring: 

Uit het bovenstaande zal u duidelijk zijn dat de 

Stichting Benaresfonds uw steun hard nodig heeft. 

Naast eenmalige giften, die van harte welkom zijn, 

zijn wij op zoek naar meer mensen die zich voor 

een langere termijn (bv. 5 jaar) aan de Stichting 

Benaresfonds willen verbinden door het geven van 

een  vast bedrag per maand/ jaar. Dit zorgt voor 

continuïteit van onze projecten.  

Hulp: 

Het bestuur kan nog hulp gebruiken bij: het 

vertalen (Engels), het vervaardigen en drukken van 

de nieuwsbrief. 

Promotiemateriaal: 

Als u behoefte heeft aan promotiemateriaal (de 

folder), dan kunt u bij ons terecht.  

Hoe kunt u onze stichting steunen?  
U kunt uw (meermalige) bijdrage(n) storten op: 

 

Bankrekeningnr: 40.02.36.311  

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

o.v.v. Stichting Benaresfonds 

 

Let op: geeft u aan dat het een gift is voor de 

Stichting Benaresfonds.   

 

Ook kunt u ervoor kiezen een periodieke 

overschrijving te doen. U wordt hierdoor vaste 

donateur.  

 

Wij verzoeken nieuwe donateurs vriendelijk hun 

adresgegevens aan het secretariaat door te geven, 

zodat we u in onze administratie kunnen 

opnemen.  

Contactgegevens  
Secretariaat: Chientje Engel 

Loosbroekseweg 54a 

5388 VP Nistelrode 

Telefoon: 06-52665656 

E-mail: stichting-benaresfonds@hotmail.com  

Bij geen gehoor: Ed Moolenaar: 024-6418354 

Kvknummer: 17240659 

Met dank aan: 

Drukkerij van AC Zwedenburg, Compressgroep 

Zwedenburg 99 

2591 BC Den Haag 

070-3817907 

 

Oplage:  650 stuks   


