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INLEIDING 
Dit is de negende editie van de nieuwsbrief van Stichting 

Benaresfonds. 
2017: een jaar waarin we twee maal een bezoek hebben 
gebracht aan Varanasi; de renovatie van woningen in Nagwa 
bijna voltooid is; we de grip op de grote tuin kwijt zijn en we 
droevig afscheid hebben genomen van Toos Hooghwinkel- 
van Meer en Joep Baartmans van den Boogaart. 
Altijd centraal staat de verbinding tussen mensen, warmte, 
liefde, respect, begrip en samenwerking die maken dat we 
verder komen in onze relatie met elkaar, ons werk en de doelen 
die we hebben. Het delen van verdriet en het vieren van succes 
en vooruitgang was ook ons in 2017 dan niet vreemd. 
Het nastreven van onze doelen en de uitvoer hiervan is weer 
voor een groot deel mogelijk gemaakt door uw giften, acties 
en vaste donaties. Onze hartelijke dank hiervoor. 
Een veranderende wereld noopt ons om onze communicatie 
en plan van aanpak bij te stellen. In deze nieuwsbrief leest 
u er meer over. Verandering van koers houdt ons scherp, 
ook naar onze grootste samenwerkingspartner in India: 
Sewa Sangam Society, om met de beschikbare middelen en 
mensen samen de vruchtbare samenwerking voort te blijven 
zetten. Samen werken en samenwerken, wat ik u ook in 
2016 schreef, blijft onze kracht. Een verbinding waarvan we 
hopen dat het bijdraagt aan het vergroten van het welzijn 
van de mensen in Varanasi.

Geert Verdijk, voorzitter

 

ONZE DOELSTELLING 

Onze stichting is in 2009 opgericht. De doelstelling 
luidt als volgt: de verbetering van de leefomstandigheden 
van mensen in Varanasi die lijden onder zowel materieel 
als immaterieel tekort, vooral in de wijk Nagwa. Goed 
onderwijs en goede gezondheidszorg zijn van groot belang. 
Deze vormen de basis om de structurele oorzaken van 
verarming aan te pakken. Onze stichting ondersteunt sociaal 
werk en educatieve projecten, 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. Momenteel zijn dat de Little Star School 
en Divya Jyoti.



BIJEENKOMST 9 APRIL  
HALSTEREN

Op uitnodiging van de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap 
Tholen en de Quirinusparochie in Halsteren hebben het 
Benaresschoolfonds en onze stichting een voordracht 
gehouden. 
De heer Bart Nefs introduceerde Frans Baartmans 
die zijn ervaringen deelde met de bezoekers over de 
leefomstandigheden van de Dalits in India, zijn eerste 
kennismaking hiermee en hoe Frans zich 38 jaar 
lang ingezet heeft voor deze onaanraakbaren om hun 
toestand te verbeteren. Interactie met de toeschouwers, 
prachtige cellomuziek van Conny en Marien van 
Staalen, een geweldige donatie en een zeer gastvrije 
en belangstellende gemeenschap maakt dat we met 
dankbaarheid terugkijken op deze dag. 

ACTIE MONTESSORISCHOOL 
NIJMEGEN VOOR STICHTING 
BENARESFONDS

Op 19 juni ging het Indiaproject van start op de 
Montessorischool. Oud bestuurslid Vera van Jaarsveld gaf 
het startsein in de vorm van een puja, de Gayatri mantra. 
De prachtig aangeklede school stond een aantal weken in 
het teken van India: veel foto’s, gebruiksvoorwerpen, kleurige 
sari’s en kraampjes. 
Geld werd ingezameld door verkoop van zelfgemaakte 
hapjes en werkjes. De kinderen hadden allemaal dezelfde 
kleren aan, om het zoveel mogelijk te laten lijken op een 
Indiaas schooluniform. De leerkrachten droegen een sari, 
de lessen werden verzorgd op de grond, dus zonder tafels en 
stoelen. Je waande je in India, zeker ook omdat iedereen je 
groette met ‘namaste’, eerbiedig de handen vouwend. 

Frans Baartmans en Geert Verdijk hebben gastlessen 
verzorgd waarin ze vertelden hoe de mensen in India leven 
en hoe de kinderen op school les krijgen. 
Er is ontzettend veel werk verzet door de hele school. Het 
was hartverwarmend om te zien hoe serieus iedereen er mee 
bezig was. Een fantastische opbrengst voor onze stichting 
en vooral een heel warm gebaar van verbondenheid van 
de Nijmeegse Montessorischool met de mensen in India, 
waarvoor onze hartelijke dank.

FRANS BAARTMANS SCHRIJFT 

De Hindoe vredeswens De Shanti–Mantra

In deze nieuwsbrief wil ik jullie allen een vredevol nieuw 
jaar wensen, middels de Hindoe vredeswens: De Shanti-
Mantra. Die mantra wordt in India en ook in de Hindoe 
diaspora vaak gebeden. 

De Indiase woorden shanti: vrede en shanta: vredevol, 
zijn afgeleid van het woord sam: tezamen. Vrede maak je 
samen. Verschillende verzen in de oude Indiase schriften, de 
Veda’s zijn gewijd aan Shanti. 

Vredesgezind zijn, tevreden zijn, blijheid en innerlijke 
rust zijn eigenschappen waarop vooral Raja-Yoga, de 
‘Koninklijke yoga’ de nadruk legt. Deze eigenschappen 
bevorderen zelfbeheersing. Die is nodig om je belangrijke 
deugden eigen te maken, zoals geweldloosheid (ahimsa), 
eerlijkheid (satya), vergevingsgezindheid (ksama) en 
compassie (daya). Deze deugden maken deel uit van de 
Hindoe gedragscode.

De Shanti-Mantra is het eerste van veertien verzen in 
een hymne die in de Atharva Veda staat. Dat oude Indiase 
schrift dateert van rond 1200 voor onze jaartelling.

De Shanti-Mantra roept dat vrede onontbeerlijk is voor 
harmonie in het universum en voor alles en allen op aarde. 
Willen we nog meer dan vrede? Verlangen de hemelen, de 
aarde, de wateren, de planten, de dieren niet naar vrede? Ook 
de goden en godinnen verlangen naar vrede. Ook al zou je 
alles bezitten, wanneer er geen vrede is heb je niets. 

De Shanti-Mantra luidt als volgt, zoals je die vindt in de 
Atharva Veda 19.9. Een aantal van jullie is geïnteresseerd in 
deze Indiase Vedische teksten.

“OM dyauh shanti, antariksa santi, prithivi santi, apah 
santi, oshdhya santi, vanaspataya shanti, visvedeva santi, 
brahma santi, sarvam santi, santireva santi, sa ma santiredhi.

OM shanti, shanti, shanti” 

“Mag er vrede zijn in het firmament en in het luchtruim. 
Vrede op aarde en in de wateren. Vrede voor de planten, 
de kruiden, het struikgewas en de bomen. Vrede voor alle 
levensbronnen. Mag er vrede zijn voor het Eeuwige. Vrede 
voor alles en iedereen. Vrede voor jou en mij. Vrede, vrede, 
vrede” 

Frans Baartmans
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IN MEMORIAM TOOS  
HOOGHWINKEL-VAN MEER

Op 19 september 2017 is Toos Hooghwinkel op 89 
jarige leeftijd overleden. Tot op hoge leeftijd bezocht Toos 
Varanasi. Ze gaf Engelse les aan de schoolkinderen. Het 
naaiproject in Muradev is door Toos opgericht en jarenlang 
ondersteund.

Een groot billboard met ‘Toos Sewing Centre’ getuigt 
hier nog van. Bijzonder is dat onze stichting juist binnenkort 
het naaiproject overdraagt aan Suneeta, de naaileerkracht 
van de opleiding. We hopen dat ze zonder steun een 
eigen bestaan kan opbouwen. Dat is ook één van onze 
doelstellingen.  

Toos werd in haar afscheidsdienst gedragen door liefde 
en respectvolle woorden van de mensen die haar dierbaar 
waren. Frans Baartmans en Rian Hoorens zijn in de dienst 
voorgegaan, één van haar laatste wensen.

TBC-PROJECT 
Het Tuberculose (Tbc)-plan van Sewa Sangam Society 

bestaat uit drie onderdelen: onderzoek, behandeling en 
preventie. Dit voorjaar besteedden we veel aandacht aan 
het schrijven van het plan, toen we met drie bestuursleden 
in Varanasi waren. In de maanden erna werden 182 
mensen getest, allen familieleden van Tbc-patiënten uit 
de wijk. Hieruit kwam naar voren dat 86 mensen extra 
testen moesten ondergaan. Daarnaast werd er gewerkt aan 
preventie en hygiëne. De testresultaten geven aan dat er 
op dit moment minder Tbc-patiënten zijn dan verwacht, 
nl. negen. Zij worden behandeld en scherp in de gaten 
gehouden door de arts, die dagelijks in de kliniek aanwezig 
is. Sewa Sangam gaat door met voorlichting geven, om zo te 
voorkomen dat er meer besmettingen komen.

nieuwsbrief 20173
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DE COÖPERATIEVE TUIN 

Voorheen bewerkten de mensen van Nagwa twee tuinen. 
Helaas zijn er de laatste jaren moeilijkheden gerezen rond 
het eigenaarschap van de tuinen. Dit heeft ertoe geleid dat 
onze stichting besloot om niet langer verantwoordelijkheid 
te nemen voor het gebruik van de grote tuin. Zo is een 
gedeelte van de muur, die na een overstroming in 2016 weer 
omviel, niet gerepareerd. De tuin ligt er nu, triest genoeg, 
verlaten bij. Het betekent een strop voor 32 families. In de 
kleine tuin verbouwen nu nog 17 families hun groenten. Ze 
zorgen voor hun stukje land. In de tuin zijn er veel apen, 
die soms in grote aantallen op de muur zitten en dreigen 
in de tuin te komen. Apen en apenkolonies zijn in India 
een steeds grotere dreiging. Verstedelijking is één van de 
aanwijsbare redenen. Mensen gooien afval op straat. De 
dieren komen er op af. Apen zijn in de Hindoe traditie 
geheiligde dieren. We zijn gevraagd om de kosten voor 
een aapman te financieren. Dat is een wachter die de apen 
wegjaagt. We hebben Sewa Sangam Society gevraagd om 
ook de leden van de tuin bij dit probleem te betrekken. 
Dit heeft niet tot het gewenste resultaat geleid. Onze 
stichting kan niet alle verantwoordelijkheid dragen en wil 
benadrukken dat ook de gebruikers hierin een aandeel 
hebben. We hebben de financiering van een aapman niet 
meer gehonoreerd. 

DE KLINIEK
De kliniek is gehuisvest in de wijk Nagwa. Elke dag 

komen mensen naar de dokter, die dagelijks één uur 
beschikbaar is voor consulten. Surekha, de assistente 
is er wel de hele dag om mensen op te vangen. Veel 
ouderen komen er voor een praatje. Er worden medicijnen 
verstrekt, waarvoor een eigen bijdrage wordt gevraagd. De 
sociaal werker begeleidt de mensen naar het ziekenhuis, 
bijvoorbeeld als zij moeten worden geopereerd. 

OOGKAMP
Onlangs heeft Sewa Sangam Society een medisch 

oogkamp georganiseerd. Mensen van alle leeftijden konden 
hun ogen laten controleren. Meer dan 200 mensen kwamen 
hier op af en werden gecheckt door een oogarts. Hij 
leverde zijn diensten gratis. Sewa Sangam zorgde voor de 
medicijnen. Bij 32 ouderen rees het vermoeden van staar. 
Van hen zijn er sindsdien 25 geopereerd. Sewa Sangam 
betaalde slechts 5 operaties, de andere 20 werden door het 
ziekenhuis betaald. Een fantastische actie!   

OOGOPERATIES
In het afgelopen jaar werden 12 patiënten geopereerd. 

Vijf oogoperaties zijn door Sewa Sangam Society betaald. 
Zeven patiënten werden gratis door het ziekenhuis 
geholpen. Andere kosten die door onze stichting werden 
bekostigd, zijn medicijnen en brillen. We vinden het 
belangrijk om deze onkosten te blijven vergoeden. 

NAAIPROJECT

In het dorp Muradew wordt nog steeds naailes 
gegeven aan jonge vrouwen. In januari 2017 hebben we 
de mogelijkheden besproken van het starten van een 
naaicentrum elders. Dit omdat we zagen dat Muradew 
inmiddels genoeg naaisters heeft. In overleg hebben we 
besloten dat we het naaicentrum per eind 2018 zelfstandig 
verder kunnen laten gaan. De naaileerkracht vraagt nu ook 
cursisten uit de omliggende dorpen. Onze stichting schenkt 
de reeds aanwezige materialen aan de naaischool. Het is fijn 
om soms ook initiatieven los te kunnen laten, zodat mensen 
onafhankelijk van onze stichting verder kunnen gaan. Ter 
herinnering aan Toos Hooghwinkel zal de school haar naam 
blijven dragen.

AUTORIJLESSEN
In de nieuwsbrief van 2016 berichtten wij over de 

autorijlessen, waar enthousiast een aantal jongens aan deel 
hebben genomen. Een jaar later blijkt echter dat het plan 
niet uitvoerbaar is zoals het bedacht was. Het is lastig om 
jongeren te enthousiasmeren voor dit plan en daarnaast zijn 
een aantal praktische dingen over het hoofd gezien, zoals 
bijvoorbeeld de noodzaak om verplicht een halfjaar werk/
rijervaring op te doen, voordat men het beroep van chauffeur 
mag uitoefenen. Dit bleek onuitvoerbaar. Hiermee werd 
duidelijk dat het heel belangrijk is om alle stappen van te 
voren uit te werken. We zijn tijdelijk gestopt met dit project. 
Mochten er incidenteel nog enthousiaste leerlingen opstaan, 
dan staat onze stichting ervoor open ze te ondersteunen. 
Begeleiding vanuit Sewa Sangam is dan wel essentieel. 

ENGELSE LES
In het gebouwtje waar de kliniek gevestigd is, bevindt 

zich een klein klaslokaal waar twee keer per week Engelse 
les gegeven wordt. Het is belangrijk dat kinderen goed 
Engels leren schrijven en spreken. Dit vergroot hun kansen 
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om aan een baan te komen. De enthousiaste leraar geeft les 
aan zes kinderen per keer. Tijdens ons bezoek aan Varanasi 
namen we een kijkje. 

BEZOEK AAN INDIA
evt onders

In januari 2017 brachten we met drie bestuursleden 
(Anne, Geert en Elle) een bezoek aan Varanasi. We 
besteedden veel aandacht aan het maken van een 
projectplan. Samen met de staf van Sewa Sangam Society 
werd een format gemaakt, waarbij ieders inbreng heel 
waardevol was. Het vooraf nadenken over de eventuele 
gevolgen van een actie was moeilijk voor de staf. We 
benadrukten vooral het belang van het schrijven van een 
plan, zodat wij hiermee ook meteen onze sponsors op de 
hoogte kunnen brengen. Gezamenlijk werkten we één 
onderwerp uit en kwamen tot veel inzichten. Sewa Sangam 
gaf aan dat de bijeenkomsten vruchtbaar waren. Na een 
paar weken ontvingen we een goed uitgewerkt projectplan 
dat rechtstreeks naar een sponsor gestuurd kon worden. In 
oktober bezocht Elle, onze penningmeester, opnieuw kort 
de projecten en controleerde de boeken. Het pleisterproject 
vordert goed. De Engelse les was een feest om bij te wonen.

BOEK 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, “The mysterious trail of the tamarind, voices 
from the margin”, dat in juni 2016 werd gepubliceerd. 
Het handelt over de wijk waar Frans sinds 1978 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. Een exemplaar is te bestellen via ons secretariaat.

Zie https://benaresfonds.nl/nieuws/nieuwsberichten/
nieuw-boek-frans-baartmans/

SAMU 

Een aantal jaren geleden werd Samu na een val 
geopereerd. Het was een spannende operatie omdat hij 
toen al rolstoelafhankelijk was. Toch heeft hij de draad weer 
goed kunnen oppakken. Hij fietst nu iedere dag zo’n 10 
kilometer om in zijn winkeltje (onder een boom) schoenen 
te repareren. 

PLEISTERPROJECT  
In 2015 is Sewa Sangam Society begonnen aan het 

pleisterproject. Dit plan omvat het aan de binnen- en 
buitenkant pleisteren van huizen in de wijk. Door 
blootstelling aan wisselende klimaatomstandigheden en 
overstromingen, het gebruik van slecht materiaal, waren 
de vertrekken nog nauwelijks bewoonbaar. De bewoners 
nemen 1/3 deel van de kosten op zich. Meestal is dat in de 
vorm van arbeid. Onze stichting staat garant voor het andere 
2/3 deel. We zagen bij ons bezoek dat er zo’n 100 huizen 
klaar zijn. Wat is de wijk opgeknapt door deze actie! De 
mensen zijn trots op hun nieuw uitziende huizen. Het is 
het grootste project tot nu toe voor onze stichting. Daarom 
is het opgedeeld in fasen. Door de stijgende zandprijs koos 
Sewa Sangam ervoor het project tijdelijk stil te leggen en 
te wachten op daling van de prijzen. Dit is inmiddels het 
geval en de werkzaamheden zijn hervat. We verwachten dat 
in de zomer van 2018 alle mensen die deelnemen aan deze 
renovatie hun nieuwe onderkomen kunnen betrekken. Voor 
een aantal huizen is meer nodig dan alleen pleisteren. De 
bouwkundig gevaarlijke situaties die aan het licht komen, 
worden aangepakt. Het gaat om 33 huizen. Ook hier wordt 
een eigen bijdrage van de bewoners verlangd. Voor twee 
gezinnen werd een uitzondering gemaakt. Zij zijn niet in 
staat bij te dragen. Een aantal van deze verbeteringen zijn 
in 2017 uitgevoerd. We bezochten tijdens ons bezoek al die 
families en waren onder de indruk van de omstandigheden 
waarin de mensen leven. Voor het grootste deel van deze 
variabele kosten heeft een donateur zich garant gesteld. 
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FINANCIËN 

Afrekening 2016

 
Aan giften is ontvangen                                                        € 

 
Giften vaste donateurs 7.148 
Eenmalige giften 7.903 
Bestemde giften 23.275 
Rente 2.254 
Gereserveerd in voorgaande jaren 

Totaal inkomsten 40.580

Uitgaven € 
 

Salarissen 6.917 
Naaiproject (salaris en materialen) 111 
Medische kosten 3.484 
Oogoperaties 548 
Huidig Tbc-project 1.008 
Lopende kosten Sewa Sangam 2.913 
Onderhoud coöperatieve tuinen 459 
Noodfonds 4.079 
Training en educatie staf India 429 
Cursussen Engelse les 484  
Rijlessen 200 
Pleisterproject  13.289 
Diverse projecten ondersteuning Varanasi  2.125 
Reiskosten, telefoon, porti, K.v.K, bestuurskosten 1.377 
Reiskosten Frans Baartmans   
(bestemde gift Mill Hill missionarissen) 759 
dvd’s Stichting Docufilm 300  
Kosten Indiadag 310 
Nieuwsbrief + verzendkosten 434 
Maken nieuwe website 1.239 
Bankkosten 115

Totaal uitgaven 40.580

 
Begroting 2017

 
Ontvangsten                                                                                € 

 
Giften vaste donateurs 7.000 
Eenmalige giften 3.200 
Bestemde giften 5.400 
Rente 1.500 
Gereserveerd in voorgaande jaren (1) 41.660

Totaal inkomsten 58.760

Uitgaven € 
 

Salarissen 6.248 
Naaiproject (salaris en materialen) 109 
Medische kosten 4.107 
Oogoperaties 1.191 
Huidig Tbc-project 1.213 
Nieuw Tbc-project 6.471 
Exploitatiekosten kosten Sewa Sangam 3.623 
Onderhoud coöperatieve tuinen 726 
Noodfonds 2.829 
Training en educatie staf India 500 
Cursussen Engelse les 926 
Pleisterproject 13.860 
Renovatieproject 10.742 
Diverse projecten ondersteuning Varanasi 4.415 
Reiskosten, telefoon, porti, K.v.K. bestuurskosten 1.200 
Nieuwsbrief + verzendkosten 400 
Bankkosten 200

Totaal uitgaven 58.760

(1) Deze bestaat uit eerdere donaties voor de renovatie 
van huizen, het pleisterproject en Tbc.

nieuwsbrief 20179

FINANCIËN

EXTRA GESTEUNDE  
PROJECTEN

Divya Jyoti   
Divya Jyoti is een dagverblijf voor mensen met een 

verstandelijke beperking. Een aantal van hen komt uit onze 
wijk Nagwa. Ook dit jaar wordt het project om families thuis 
begeleiding te bieden, door ons ondersteund. We vonden 
hiervoor, voor een periode van drie jaar, een vaste sponsor. 
Steeds wanneer we dit centrum bezoeken zijn we onder de 
indruk van de liefde en goede begeleiding.

Little Star School 
We ondersteunen incidenteel de Little Star School. 

Veel kinderen uit Nagwa krijgen er onderwijs. We kregen 
een aanvraag voor het betegelen van een lesruimte in het 
souterrain van de school. We dragen bij met 1000 euro. Dit 
wordt in de afrekening van 2017 zichtbaar.
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BESTUUR STICHTING 
BENARESFONDS

De samenstelling van het bestuur is als volgt: 
Geert Verdijk, voorzitter 
Elle Franssen, penningmeester  
Frans Baartmans, bestuurslid  
Anne Lommers, bestuurslid

We kunnen hulp gebruiken bij het bijhouden van onze 
website en we zijn op zoek naar versterking van ons bestuur.

MEDEDELINGEN
Nieuwsbrief per e-mail 

Wij zouden het fijn 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 fiscaal 
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 fiscaal aftrekbaar. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het 
secretariaat stichtingbenaresfonds@gmail.com

Sponsoring  
Dankzij uw vaste steun kan Stichting Benaresfonds haar 
werk doen. Een aantal vaste donateurs maken het mogelijk 
dat we ons werk in Varanasi kunnen garanderen. Speciale 
acties en particuliere initiatieven steunden het werk in 
Varanasi 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 
doneren 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: 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. 

OM SHANTI, 
SHANTI, SHANTI
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STICHTING BENARESFONDS 
BEDANKT U HARTELIJK VOOR 
UW STEUN 

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


