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I N LE I D I NG
In deze nieuwsbrief doen wij verslag van onze reis
naar India, in november 2018, waarin we alle door ons
gesteunde projecten hebben bezocht. We hadden veel
overleg, voerden financiële controles uit, bespraken visie
en toekomstplannen. Altijd fijn om de stafleden daar weer
uitgebreid te zien en spreken. Door het jaar heen zijn de
meeste contacten per mail of telefonisch. Deze keer ging
ook Frans Baartmans mee (oprichter en bestuurslid). Hij
was 3,5 jaar niet in India geweest. Dit zorgde voor veel
bijzondere ontmoetingen.
Ook maken we gebruik van de gelegenheid om u een
gezond en voorspoedig 2019 te wensen. Door eigen
kracht en liefde laten zien dat op elk niveau en in
iedere situatie er een nieuwe kiem gelegd kan worden
voor verbetering van het welzijn van veel mensen
die dat hard nodig hebben. Laat machtswisselingen,
politieke verschuivingen en onrecht niet knagen aan het
vertrouwen in de toekomst.
Door de goede band die Stichting Benaresfonds (st. BF)
heeft met Sewa Sangam Society, onze partner in Varanasi,
hebben wij in ieder geval vertrouwen in de hulp die
geboden wordt aan de bewoners van Nagwa Basti.
Namens het bestuur van Stichting Benaresfonds,
Geert Verdijk, voorzitter

HARTE LIJ KE ONTVANG ST DOOR
S EWA SANGAM SOCI ETY

De bestuursleden Frans Baartmans, Elle Franssen,
Geert Verdijk en bestuursondersteuner Arie Oexman
werden ceremonieel begroet en welkom geheten in de
kliniek.
We kregen een rondleiding en uitleg van Sewa Sangam
Society door Nagwa om de vorderingen van het pleisteren
en de bouwkundige aanpassingen te zien. Het pleisteren
van de 130 vertrekken is in de afrondende fase, ze zijn
met de laatste 12 bezig. Sommige huisjes hadden extra
bouwkundige aanpassingen nodig. Hiervan werd een
apart project gemaakt. We hebben beide projecten
uitvoerig bekeken en geëvalueerd met SSS. Het idee
om de wijk in delen aan te pakken is goed bevallen. Per
cluster van 12 vertrekken kregen we een begroting, dit
was voor beide partijen overzichtelijk en goed werkbaar.
De wijk is duidelijk opgeknapt en dit heeft ertoe geleid
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dat er meer mensen gebruik willen maken van de
faciliteiten die st. BF hiervoor schept: verstrekken van de
bouwmaterialen zoals stenen, cement en zand. De arbeid
komt op conto van de bewoners.
We hopen de aanvraag van opnieuw 40 vertrekken te
kunnen honoreren, middels het starten van een nieuwe
actie.
Het is goed om te zien dat er een duidelijke
voorbeeldfunctie is ontstaan en dat de woonomgeving
hierdoor schoner en verbeterd is.
We zullen ons in 2019 dan ook vooral richten op het
genereren van gelden om de nieuwe aanvraag mogelijk te
maken.
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verfwerk zal bestaan uit 35 % materiaalkosten en 65%
arbeid. Ook hier betalen de mensen weer mee.

OOG ZORG
St. BF heeft voor zes bewoners staaroperaties betaald,
een staaroperatie kost € 80,00. Sewa Sangam Society
zorgt voor de begeleiding van de patiënten naar de kliniek
en de nazorg die ze nodig hebben zoals medicijnen en
brillen. Sangram, de sociaal werker, gaat regelmatig met
de bewoners van Nagwa naar het ooghospitaal.

ON Z E DOE LSTE LLI NG
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, de medische zorg en
de coöperatieve tuin. 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 Stars
school en Divya Jyoti. Onze stichting bestaat dit jaar tien
jaar.

ON D E R HOU D
Na het pleisterwerk moeten de vertrekken nog
voorzien worden van een verflaag die het stucwerk beter
beschermt tegen weersinvloeden. We spraken af dat Sewa
Sangam Society hiervoor een begroting aanlevert. Het

PLE I STE R PROJ ECT

KLI N I E K
Dagelijks houdt dokter Ajay Kumar 1,5 uur spreekuur
in de kliniek, hij wordt ondersteund door Surekha
(assistent-verpleegkundige) die de hele dag aanwezig is.
Door het laagdrempelige aanbod en de geringe eigen
bijdrage heeft de kliniek een belangrijke functie in de wijk.
ACTI E MONTE SSOR I SCHOOL
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D E TU I N
De tuin met het pomphuis ligt er goed onderhouden
bij, er is dit jaar geen overstroming geweest en de
gewassen zijn bijna klaar om geoogst te worden.
Sewa Sangam Society denkt na over uitbreiding van

Per consult worden er tien roepies door de patiënt
betaald. Deze bijdrage is vijf dagen geldig. Is daarna
opnieuw een bezoek nodig, dan moet er opnieuw betaald
worden. Medicijnen worden zoveel mogelijk gratis
verstrekt door Sewa Sangam Society, gesponsord door st.
BF. Er zijn verschillende operaties bekostigd door onze
stichting. Zo kreeg mevrouw Paramdei Devi na een val
een nieuwe knieprothese.
Door de regelmatige aanwezigheid van Sangram
en Manish (coördinator) in de kliniek heeft deze
niet alleen een medische functie maar voorziet
zeker ook in sociale behoeften. Problemen worden
besproken, thee geschonken en er zijn maandelijks
voorlichtingsbijeenkomsten.

mogelijkheden in de tuin. Enerzijds om meer geld
te genereren door een deel van de grond een andere
bestemming te geven, anderzijds omdat de belangstelling
voor het verbouwen van gewassen afneemt. Jonge mensen
hebben minder belangstelling en op momenten dat
er geoogst wordt zijn de groenten op de markt volop
aanwezig en erg goedkoop.
In maart 2018 is er een nieuwe waterpomp geïnstalleerd,
de oude werd ingeruild.
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TU B E RCU LOS E B E STR IJ D I NG

Tbc blijft aandacht vragen ondanks de berichten dat
er nog nauwelijks nieuwe gevallen van tbc bijkomen. St.
BF sponsorde uitgebreide testen in de afgelopen jaren.
Hierdoor werden patiënten getraceerd en risicogroepen
zichtbaar. Voorlichting en alertheid om de ziekte uit te
bannen blijft nodig. We zien minder afval in de straten
van Nagwa, maar de Assirivier is nog erg vervuild en
ook blijven er sterk verontreinigde plekken waar weer
veel dieren op af komen met alle gevolgen van dien. De
meeste mensen hebben geen eigen toilet. Goede riolering
ontbreekt.

FRAN S BAARTMAN S SCH R IJ FT
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me maar al te bekend en vertrouwd voor. Het liet zien
dat niet iedereen profiteert van de economische groei
waarover vaak gesproken wordt. De enorme toename van
het verkeer in de stad, ontgaat je niet. De oude typische
driewieler riksja is aan het verdwijnen. Er komen meer
elektrische langere riksja’s. Maar wat me het meeste trof,
was hoe de wijk Nagwa er uit ziet. Veel woningen zijn
gepleisterd. De straatjes zijn schoon. Ik kon merken dat
de mensen er trots op zijn. Ze hebben zelf bijgedragen
aan de kosten. Om de woningen nog sterker te maken
zullen de muren met cementverf geschilderd worden.
Al met al een grote stap voorwaarts. Het was geweldig
de mensen terug te zien. Ik keerde voldaan en blij naar
Nederland terug.
Frans Baartmans

E NG E LS E LE S
De reeds ingezette Engelse lessen voor jongeren
werden onvoldoende bezocht en zijn helaas gestopt. Sewa
Sangam Society gaf aan dat er meer behoefte is aan een
breder aanbod, waarbij kinderen gecoacht worden bij
verschillende vakken zoals wiskunde en natuurkunde.
We hebben aangegeven dat dit een heuse onderwijsvraag
betreft. Dit kan onze stichting financieel niet aan.
Daarnaast zijn we van mening dat er ook aansluiting
gezocht kan worden bij reeds bestaande mogelijkheden.
De gesprekken over het hebben van een visie op de
toekomst en daarbij behorende doelen en idealen, zullen
we met Sewa Sangam Society blijven voeren.

N I E UWE I D E EË N
Sewa Sangam Society heeft het idee opgevat om
met de ouderen uit de wijk meer activiteiten te doen. In
ieder geval wil men twee keer per jaar met plusminus 40
ouderen een dagje op stap (picknick). De bedoeling is om
zo de ouderen uit hun isolement te halen. We omarmen
dit idee. Een opstap naar meer activiteiten voor ouderen.
Sowieso komen er veel ouderen naar onze kliniek voor
hulp of een praatje.

D IVYA JYOTI (DJ)

Terug in India, in Benares, november 2018. Na
drieënhalf jaar. Ik zag ernaar uit de mensen weer te
zien in Benares, in de Dalitwijk Nagwa aan de Ganges.
Mensen van lage kasten en kastelozen wonen er. Ik
woonde en werkte er met hen, 36 jaar. In 1980 begonnen
we met het opruimen van de schamele hutten en krotten.
Kleine stenen woningen kwamen er voor in de plaats,
dankzij kredieten uit Nederland. De jeugd weet het niet
meer. De betere behuizing was het begin van ontluikende
opstanding van de wijk uit de verstikking van kaste
onderdrukking. De stille kracht van zelfvertrouwen begon
te kiemen. Wat zou er veranderd zijn in drieënhalf half
jaar in Benares? De stad die rond 800 voor Christus
al bekend was als pelgrimsoord en handelsstad, vroeg
ik me af. Bij aankomst in de buurt van de Nagwawijk
vielen me twee hoge woontorens op. Een derde is in
aanbouw. Ik zag vrouwen met bakstenen op hun hoofd
de bamboestijgers opklimmen. Anderen waren cement
aan het mixen. Hoeveel ze verdienen? Het beeld kwam

DJ is een dagverblijf waar mensen met een
verstandelijke beperking dagbesteding krijgen. Tijdens
ons bezoek werd duidelijk dat het voor DJ niet
gemakkelijk is om het dagverblijf financieel gezond te
houden. In 2017 kwam er van verschillende kanten steun
voor DJ.
In 2018 betaalden we voor de laatste maal de toegezegde
steun van drie jaar om families thuis begeleiding te
bieden. Structureel bijdragen aan de exploitatiekosten
kunnen wij niet. Dit was confronterend en teleurstellend
voor DJ. Incidenteel kunnen we steun toezeggen in de
vorm van een kleine donatie.

5

nieuwsbrief 2018

N I E UWE I D E EË N

Stichting Benaresfonds
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LITTLE STAR S SCHOOL (LSS)

We werden uitgenodigd op de LSS voor een
viering om Frans te bedanken voor het vele werk dat
hij 36 jaar heeft gedaan voor de kastelozen in Nagwa.
Met toneel zang en dans, toespraken en ceremoniële
rituelen werd Frans het middelpunt van dit prachtige
en hartverwarmende feest. St. BF ondersteunt de LSS
structureel vanwege een vaste donatie. Incidenteel kunnen
ze aanvraag doen voor bijvoorbeeld het opknappen van
een klaslokaal. Veel kinderen uit Nagwa bezoeken de
LSS. We dragen de school een warm hart toe.

Giften vaste donateurs
Eenmalige giften
Bestemde giften
Rente
Gereserveerd in voorgaande jaren
Totaal inkomsten
Uitgaven

€

uitkomst

begroting

47.847

58.760

6.199
7.923
2.400
2.153
29.172

uitkomst

7.000
3.200
5.400
1.500
41.660

€

begroting

Salarissen
5.992
6.248
Naaiproject (salaris en materialen)
94
109
Medische kosten
3.942
4.107
Oogoperaties
1.008
1.191
Huidig TBC project
264
1.213
Nieuw TBC project
4.896
6.471
Exploitatiekosten Sewa Sangam
2.574
3.623
Onderhoud coöperatieve tuinen
278
726
Noodfonds
2.712
2.829
Training en educatie staf India
479
500
Spoken English cursussen
680
926
Pleisterproject
13.389
13.860
Renovatieproject
6.497
10.742
Diverse projecten ondersteuning
4.711
4.415
Reiskosten, telefoon, porti, KvK, 		
bestuurskosten
67
1.200
Nieuwsbrief + verzendkosten
51
400
Kosten website
91
Bankkosten
122
200
Totaal inkomsten

Samen met bestuursondersteuner Arie Oexman, keek
de penningmeester alle boeken na. We zijn zeer tevreden
over de wijze waarop Sewa Sangam Society ons inzicht
gaf in de financiën en boekhouding. In alle openheid
werden onze vragen beantwoord. Steekproefsgewijs
werden alle projecten bekeken. SSS onderkent het
belang van openheid en is zich bewust dat transparantie
belangrijk is om een goede verantwoording te geven
aan onze sponsors. De begroting werd in goed overleg
vastgesteld.

Begroting 2018

Afrekening 2017
Aan giften is ontvangen

FI NANCIË N

47.847

58.760

Toelichting bij de afrekening van 2017:
De uitgaven in 2017 zijn in het algemeen wat lager dan begroot omdat de
koers van de roepie in de loop van het jaar daalde, waardoor we minder euro’s
hoefden te betalen.
De uitgaven in 2017 voor het renovatieproject waren lager dan begroot omdat
een deel van de renovaties in 2018 heeft plaatsgevonden.
De uitgaven voor diverse projecten ondersteuning Varanasi betreffen
betalingen aan Little Stars School van € 1.606, voornamelijk voor het
opknappen van een klaslokaal; en aan Divya Jyoti € 3.105, deels voor het
project om ouders met verstandelijk beperkte kinderen thuis te begeleiden en
diverse educatieve projecten (gift van een school).

Ontvangsten
Giften vaste donateurs
Eenmalige giften
Bestemde giften
Rente
Gereserveerd in voorgaande jaren
Totaal inkomsten
Uitgaven

€
6.200
3.200
5.000
2.000
12.340
28.740
€

Salarissen
5.635
Naaiproject (salaris en materialen)		
84
Medische kosten
3.856
Oogoperaties		942
Huidig TBC project
1.128
Exploitatiekosten Sewa Sangam
2.142
Onderhoud coöperatieve tuinen		
256
Noodfonds
2.526
Training en educatie staf India		
406
Spoken English cursussen		
831
Pleisterproject
3.333
Renovatieproject
3.903
Diverse projecten ondersteuning Varanasi
2.000
Reiskosten, telefoon, porti, KvK, bestuurskosten
1.000
Nieuwsbrief + verzendkosten		
400
Kosten website		
98
Bankkosten		200
Totaal uitgaven
Toelichting bij de begroting voor 2018:
De salarissen zullen lager uitvallen omdat de betaling voor de
lerares van het naaiproject in de loop van het jaar is gestopt.
Naar verwachting zullen het pleister- en het renovatieproject
in de loop van 2019 afgerond worden. In november 2018 was
men in de afrondende fase.

28.740
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Tijdens onze bezoeken nodigen de stafleden van Sewa
Sangam Society ons altijd uit voor een gezamenlijke
maaltijd en samenzijn. Deze momenten zijn ons zeer
dierbaar. Ze getuigen van vriendschap en wederzijds
respect. Vanuit deze verbinding kunnen we samen werken
aan onze gemeenschappelijke missie.
Er is veel leed in India. We worden daar iedere keer
weer mee geconfronteerd. Dat is niet gemakkelijk. Vooral
na een dag hard werken en vergaderen, het directe leed
gehoord hebbend uit de wijk, de uitzichtloosheid waarin
zoveel mensen proberen te overleven, werpt ons terug op
onze kleine plek die we innemen.

B E STU U R STICHTI NG
B E NAR E S FON D S
Geert Verdijk, voorzitter
Elle Franssen, penningmeester
Frans Baartmans, bestuurslid
Anne Lommers, bestuurslid
Vacature, bestuurslid

M E D E D E LI NG E N
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: 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 Wij helpen u graag.
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. Hartelijk bedankt daarvoor.
Hoe u Stichting Benaresfonds kunt steunen
U kunt uw bijdrage 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.

STICHTI NG
B E NAR E S FON D S
B E DAN KT U HARTE LIJ K
VOOR UW STE U N

CONTACTG EG EVE N S
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

