
 

Inleiding 
 
In november 2019 bezochten we met 4 mensen Varanasi, 
Elle Franssen en Geert Verdijk namens het bestuur, Arie 
Oexman bestuursondersteuner en René van den Broek, 
vriend en reisgenoot.  
Een verslag hierover vindt u verderop in deze nieuwsbrief.  
Het is onwerkelijk om de situatie te beschrijven van enkele 
maanden geleden nu we in een compleet andere wereld 
leven, een pandemie van het Coronavirus die iedereen raakt, 
ontwricht en velen in totale ontreddering achterlaat.  
De wijk Nagwa die langzaam het predicaat slum ontgroeit 
door de vele huizen die gepleisterd zijn en waarvan 
inmiddels de laatste aanvragen ook gehonoreerd zijn. Maar 
door de lockdown ligt nu alles stil: de kliniek met de 
laagdrempelige inloop voor de bewoners van de wijk en het 
sociaal werk. Dat alles werd ons door Sewa Sangam Society 
(SSS), onze partner in India, getoond en beschreven maar is 
nu aan banden gelegd. Er wordt een extra beroep gedaan op 
onze ‘noodfonds-post’ om mensen te voorzien van extra 
voedsel, medicijnen en mondkapjes. Natuurlijk heeft dat 
prioriteit nummer 1 maar het maakt ook duidelijk hoe 
schrijnend het verschil is in omgaan met deze situatie.  
De mensen wonen onder slechte hygiënische 
omstandigheden, dicht op elkaar en hebben nog veel te 
maken met grote sociale en economische tegenstellingen.  
De levensomstandigheden van de Dalits, de christenen en de 
moslims die het moeilijk hebben onder Modi en hoe India en 
de wereld deze crisis overkomt, is een grote zorg.  
We hopen dat SSS de middelen en moed vindt om te doen 
wat mogelijk is. We steunen en verbinden ons met hen 
 

Vervolg inleiding 
 
en vertrouwen op de toekomst die ons wellicht duidelijk 
maakt waarom deze golf van corona ons overvalt. 
Mag een stroom van saamhorigheid en liefde ons kracht 
geven en samenbrengen om hier goed mee om te gaan.  
 

Namens het bestuur van Stichting Benaresfonds, 
          Geert Verdijk, voorzitter 
 
 

 
Onze doelstelling  
 
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.  
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Bezoek aan Varanasi 
 
Eén van de voorbereidingen die voor mij voorafgaan aan het 
schrijven van een reisverslag is een aantal nieuwsbrieven van 
de afgelopen jaren doorlezen; kijken welke items behandeld 
zijn en het verslag hiervan vergelijken met de actuele situatie.  
Zo ook nu in 2020 een terugblik op ons bezoek van november 
2019. We gaan altijd met een bepaalde verwachting op reis, 
nieuwsgierig naar de veranderingen en vooruitgang die je hoopt 
aan te treffen. En zoals eerdere ontmoetingen in voorgaande 
jaren is het contact allerhartelijkst, een ceremoniële begroeting 

 

 

in de kliniek, het hart van SSS, waar we met de bestuursleden en staf een gevoel van verbinding en spiritualiteit delen door 
o.a. een Puja te doen waardoor we ons onmiddellijk thuis en één met elkaar voelen.  
De meest visuele verandering die onze nieuwsgierigheid prikkelt is de ontwikkeling van het pleisteren van de woningen, lees 
ook renoveren, waardoor de woningen weer voor langere tijd bestand zijn tegen weersinvloeden en opkomend water van  
de Ganges.  
Voor ons misschien marginale verbeteringen maar voor de bewoners van de kleine huizen, die meestal slechts uit één 
vertrek bestaan, een wezenlijke verbetering van hun woonsituatie. Ze betalen een deel van de kosten mee (meestal in de 
vorm van arbeid) waardoor hun eigenwaarde, respect en verantwoordelijkheidsgevoel positief wordt beïnvloed.  
Ook heeft het een aanzuigende werking voor bewoners die er in eerste instantie wantrouwend tegenover stonden. We 
merken dat aan de nieuwe aanvragen om aan dit project mee te mogen doen.  
Ons enthousiasme en visie voor de toekomst om dit project te onderhouden en gelden te reserveren voor structureel 
onderhoud is soms te groot en verschillend. Men leeft met de dag. 
 

 

 
Eén van mijn eerste gesprekken met Frans Baartmans voor 
ik toetrad in de Stichting Benaresfonds herinnert mij aan 
zijn woorden: 'aan veranderingen komen we nauwelijks 
toe, we zijn al blij als we kunnen consolideren wat we 
hebben'.  
Dat is een ander uitgangspunt dan dat we zeggen, stilstand 
is achteruitgang!  
Hier worden we regelmatig mee geconfronteerd. Denken in 
mogelijkheden moet soms omgebogen worden in meegaan 
met culturele en sociale diepgewortelde verschillen, dit om 
te proberen te begrijpen dat er soms wegen anders 
bewandeld worden dan we voorzien of gehoopt hadden.  
De coöperatieve tuin is daar een goed voorbeeld van, altijd 

een oase van rust in een hectische drukke omgeving. Ook dit jaar hebben we verschillende keren de tuin bezocht voor 
bestuursvergaderingen, financiële controles met SSS en de boekhouder (vanuit st.Benaresfonds hebben Elle Franssen en 
Arie Oexman deze controle uitgevoerd). Het was goed om te zien dat alle cross-checks zonder problemen inzichtelijk 
gemaakt konden worden. Verschillende keren hebben we daar gezamenlijk gekookt en gegeten. De gewassen in de tuin 
stonden er mooi bij. Economisch gezien is het per gebruiker niet rendabel: we voorzien in stroom en water; er is toezicht en 
de facilitaire voorzieningen behoeven onderhoud. De sociale aspecten, voedselopbrengsten voor een groot aantal families, 
maakt dat we andere afwegingen maken dan soms in ons denken voor de hand ligt.  
De kliniek in de wijk Nagwa, voorheen het huisje van Frans 
Baartmans, is een laagdrempelig ontmoetingspunt in de wijk. 
Consulten tegen een geringe vergoeding en verstrekken van gratis 
medicijnen maakt dat de bewoners er regelmatig gebruik van maken. 
Medisch omdat ze klachten hebben en ook voor sociale 
ondersteuning. Manish, Sangram en Surekha (stafleden van SSS) 
spelen hier een grote rol in, daarnaast begeleidt Sangram patiënten 
met staar naar de oogkliniek. Hij regelt intakegesprekken met de 
artsen en draagt zorg voor de afhandeling en verstrekking van 
brillen. St. Benaresfonds neemt deze kosten voor haar rekening. 
Met de staf van SSS voerden we veel gesprekken. Ook de eigen 
bijdrage van de mensen aan de consulten bij de dokter, die 2 uur per 
dag aanwezig is, en de medicijnen, kwamen aan de orde. 

 

Enerzijds om de kosten te beperken, anderzijds om de vanzelfsprekendheid om snel medicatie voor te schrijven, ter discussie 
te stellen.  
SSS wil meer gaan werken aan preventie. Kritisch zijn op de uitgaven is dan een goede prikkel. SSS schrijft hiervoor een  
plan. Steeds is het uitgangspunt dat mensen bijdragen naar draagkracht.  
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Eén van de aandachtspunten is het organiseren van bijeenkomsten op allerlei gebied zoals voorlichting TBC, 
geboortebeperking, uithuwelijken enz. Deze vinden in de wijk plaats en worden goed bezocht. 
SSS is al enige tijd bezig met het verkrijgen van een F.C.R.A. keurmerk. Dit is nodig om buitenlandse geldstromen te 
kunnen ontvangen en te werken als volwaardige organisatie. Het is een lastig en langdurig proces. 
 
Naast SSS steunen we incidenteel andere projecten. Zo 
brachten we een bezoek aan de 'Little Stars School'. In 2019 
hebben we een tegelvloer van een klaslokaal gefinancierd. 
Naar Divya Jyoti (dagverblijf voor mensen met een 
verstandelijke beperking) toe zijn we wat terughoudend 
geweest dit jaar. We ondersteunen ze op incidentele basis als 
ze hun exploitatie op orde hebben en een project indienen 
wat buiten de vaste kosten valt.  
Door het uitblijven van een duidelijk exploitatieoverzicht en 
een concrete aanvraag, laten we dit nu rusten totdat we meer 
zekerheid hebben over hun financiële situatie.  
 
Geert Verdijk 

 
 
 
Welkom nieuw bestuurslid en bestuursondersteuners 
 

 

Mieke van Heerikhuizen (1954) 
 
Sinds januari 2020 ben ik lid van het bestuur van st.Benaresfonds. Veertig jaar geleden ben ik als 
muzikante naar Benares gegaan.  
Daar ontmoette ik Frans Baartmans. Hij was er ook nog niet zo lang.  
De Dalits in Nagwa leefden in hutjes op grond waar ze van verjaagd konden worden.  
Met veel respect keek ik naar Frans die zich vol vuur op zijn nieuwe taak stortte. Hij ging deze mensen 
op de kaart zetten en vaste eigen grond onder de voeten geven. Jaren later heb ik gezien dat hem dat  

gelukt was. Toen was ik met man en zoon weer in Benares en heeft hij ons alles laten zien. 
Na mijn periode in India heb ik als violiste, kamermuziek en orkestwerk gedaan. Maar de  meeste tijd heb ik aan lesgeven en 
ensemble leiding besteed. Ook heb ik nog een aantal jaren met drugverslaafden gewerkt.  
Met al mijn energie zal ik proberen om dit prachtige project te ondersteunen. 
 

 

Arie Oexman (1952) 
 
Na een reis naar India in 1976 is mijn belangstelling voor dat land, en Varanasi als één van de meest 
fascinerende steden die ik ken, altijd gebleven. Ik bezocht India meerdere keren. Na de oprichting van 
st.Benaresfonds ondersteun ik het bestuur waar nodig, maar vooral op financieel gebied omdat daar mijn 
boekhoudkennis het meest van pas komt. Mijn naam is Arie Oexman, ik ben net 68 geworden, dus al 
een paar jaar met pensioen. Ik heb me een groot deel van mijn werkzame bestaan met financiën bezig 
gehouden, de laatste 10 jaar heb ik in de jeugdzorg gewerkt. 

De afgelopen 2 keer ben ik met het bestuur mee geweest om de wijk Nagwa te bezoeken en de administratie van Sewa 
Sangam te bekijken. En natuurlijk om te genieten van Varanasi. Ik ben onder de indruk geraakt van de betrokkenheid en 
inzet van de mensen van Sewa Sangam; ze verrichten daar goed werk en zijn het volgens mij dus meer dan waard om daarin 
ondersteund te worden door ons. 
 

 

Frans de Bie (1950) 
 
In januari 2012 ben ik samen met echtgenote Mieke en zoon Serge een week naar Varanasi geweest. 
Mieke wilde ons graag laten zien waar zij in Benares een paar jaar had gewoond. Tijdens haar verblijf 
daar is ze bevriend geraakt met Frans Baartmans. Een vriendschap die tot op heden voortduurt en alleen 
maar hechter is geworden. Tijdens ons verblijf aldaar zijn we veel met Frans Baartmans en de Indiase 
sociaal werker Sangram op stap geweest waarbij wij uitgebreid werden geïnformeerd over alle 
vorderingen, activiteiten en werkzaamheden in de wijk Nagwa waar veel kasteloze Dalits wonen.  

Ik was zwaar onder de indruk van wat Frans Baartmans met financiële steun uit Nederland sinds 1979 samen met de 
kasteloze bevolking uit de grond heeft gestampt en bedacht me toen al dat, wanneer ik daar meer tijd voor zou hebben, ik dit 
project zeker zou willen steunen. Die tijd is nu aangekomen. 
Sinds begin 2020 werk ik mee als ondersteuner van het bestuur van st.Benaresfonds en hoop op deze manier een steentje te 
kunnen bijdragen aan dit fantastische en noodzakelijke project. 
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Manish Maurya schrijft 
 
Vandaag probeer ik u iets te vertellen over het Coronavirus en hoe de wereld 
strijdt tegen dit probleem. Een probleem waar iedereen mee te maken heeft 
op dit moment. Er heerst chaos in de wereld en ieder zoekt naar een 
oplossing. Juist nu de wereld zich aan het herstellen was van een 
economische recessie overvalt het coronavirus de hele wereld, zowel arme 
als rijke landen. Het virus creëert angst bij veel mensen. De beschaving lijkt 
te zijn vergeten dat de ondergang verborgen zit in de eigen ontwikkeling. 
Ondertussen worstelen kleine en grote ondernemingen in India met de 
economische gevolgen en hun werknemers werden ontslagen op het moment 
dat het Coronavirus werd geboren. Mensen vechten altijd al voor roti’s en 
linzen en nu moeten ze ook nog vechten tegen Corona. Het lijkt onmogelijk 
om erachter te komen hoe het virus zich precies verspreidt. Het virus lijkt 
gevaarlijker te zijn dan terrorisme, de meeste mensen die getroffen zijn tot 
nu toe, komen uit China, Iran, Italië en de USA. Andere landen zijn 
ondertussen ook besmet. Ook in India zijn de eerste gevallen een feit. Op 
ieder TV kanaal in de wereld wordt er gepraat over het Coronavirus; hoe je 
het kunt voorkomen en welke maatregelen men moet nemen.  
Het is alom bekend nu dat je je handen goed moet wassen, een masker moet 
gebruiken; dat je afstand moeten houden en het liefst binnenshuis blijven. 
De scholen zijn gesloten tot de situatie weer normaliseert. Laat ik het ook 
even hebben over de prijzen van producten.  
Sommige dingen zijn twee of zelfs drie keer zo duur geworden, zoals mondkapjes en desinfectiemiddelen, als ze al te 
verkrijgen zijn. Woekerprijzen voor humane middelen. In deze moeilijke periode is het van groot belang dat mensen 
samenwerken en niet bang zijn, samen zijn we sterk!!  
Varanasi is een district in India waar mensen met plezier de slogan zingen: “Har Har Mahadew”(Lang leve de machtige 
Shiva). Hoewel er op dit moment veel problemen zijn, wordt deze slogan nog steeds gezongen. De mensen geloven dat 
zolang zij niet door God worden geroepen, het virus hen niets zal doen. Ondanks alle restricties probeert Sewa Sangam 
Society de mensen in Nagwa zo goed mogelijk bij te staan, met behulp van st.Benaresfonds. We zijn u daar heel dankbaar 
voor. 
 
Manish Maurya (staflid SSS)  
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Interview met Cees en Wilma Lommers, donateurs van st.Benaresfonds 
 
Hoe zijn jullie met st.Benaresfonds in aanraking gekomen? 
 
Eind 2010 is onze dochter Anne voor haar studie Maatschappelijk Werk en Dienstverlening een aantal maanden bij Pater 
Frans Baartmans in Varanasi geweest. Daar heeft ze het belang gezien van wat hij daar heeft opgebouwd voor de Dalits. In 
Varanasi leerde ze Pater Frans en Elle kennen. Door contact met hen is Anne bestuurslid geworden. We bezochten de door 
de stichting georganiseerde Indiadagen in Nijmegen en Oosterbeek, daar hebben we veel gezien en gehoord hoe Pater Frans 
zijn leven tussen de Dalits heeft doorgebracht. Anne heeft samen met twee bestuursleden Varanasi een tweede keer bezocht. 
Wat haar opviel was, dat de projecten die Pater Frans opgebouwd heeft moeilijker gecontinueerd kunnen worden, nu hij 
terug in Nederland is. Wij hebben Pater Frans persoonlijk leren kennen als een zeer betrokken man die het moeilijk vindt 
zijn levenswerk van een afstand te bekijken en besturen.  
 
Sinds wanneer zijn jullie donateurs? 
 
In 2011 zijn we gestart met het doneren aan het onderhoud van de coöperatieve tuin. Nu hebben we onze interesse verlegd 
naar “het huisjesproject”. Dit jaar doneren we ook weer aan de stichting. 
 
Kunnen jullie een positief project noemen waar st.Benaresfonds aan bijdraagt?  
 
Het huisjesproject in Nagwa, het onderhoud van de huizen in de wijk vinden wij een mooi project. We horen dat 
communiceren af en toe wat moeizaam verloopt met de betrokkenen daar, wat jammer is omdat noodzakelijke informatie 
daardoor niet op de juiste plek terecht kan komen. We voelen ons betrokken bij st.Benaresfonds, Pater Frans, de inzet van 
het bestuur en de mensen in Varanasi. 
We hopen dat st.Benaresfonds nog vele jaren kan bijdragen aan projecten in Nagwa. Naar we begrepen hebben is de huidige 
president Modi gelukkig bezig om meer aandacht te geven aan de Dalits, maar in zo’n groot land met het kastensysteem, is 
er een lange adem nodig voordat er iets veranderd kan worden. Helaas komen er de laatste tijd rellen tussen moslims en 
hindoes bij, die extra veel druk zetten op een immens land als India. We hopen dat de Dalits in de toekomst geleidelijk meer 
rechten krijgen waardoor ze zelfstandig aan hun ontwikkeling kunnen werken.  
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TBC plan  
 
Vorig jaar leek tuberculose door alle inzet die werd gedaan, redelijk onder 
controle. Dit jaar wil men toch weer starten met een nieuw TBC programma, 
waarvoor onze (financiële) hulp hard nodig is. Het omvat de volgende 
onderdelen:  
- Preventie: door middel van het organiseren van 

voorlichtingsbijeenkomsten en het uitdelen van zeep en voor sommige 
families extra voedzame producten. 

- Onderzoek: testen van 125 kinderen uit risicovolle families. 
- Behandeling: zo nodig het behandelen van besmette bewoners. 

Ondersteunende medicatie en extra voeding. 
Benodigd geld hiervoor is plusminus € 3100,00. We hopen hiervoor nog 
meer donaties te ontvangen, maar vonden het wel al belangrijk om onze 
steun alvast toe te zeggen. 
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Frans Baartmans schrijft 
 
Zijn Adivasis ongewenste burgers in India? 
 Al eeuwen lang is hun bestaan één voortdurende tragedie. Adivasis zijn de oer inwoners van India. Adi 
betekent ‘de eerste, de oudste, de oorspronkelijke’.  
‘Vasi‘ of ‘nivasi‘  betekent ‘inwoner’. Ze worden ook wel aangeduid met  
‘tribale bevolking‘ of ‘inheemsen’ of ‘stammen’. Volgens de Indiase volkstelling van 2011 zijn het er  
bij benadering 104 miljoen. 

Dat is ongeveer 8.6% van de bevolking. Er zijn honderden 
verschillende Adivasi gemeenschappen met hun eigen naam 
en eigen gebruiken. Ze wonen verspreid over heel India. Ze 
wonen meestal teruggetrokken in dorpen in meer afgelegen, 
bosrijke gebieden waar ze hun vee hebben en gewassen 
verbouwen op hun van oudsher eigen land.  
 
Terugblik 
De Adivasis wonen sinds mensenheugenis in India. Dankzij 
de oude Indiase Vedische schriften hebben we informatie 
over de Adivasis hoewel wetenschappers twisten over de 
betrouwbaarheid van een aantal teksten. De RigVeda teksten 
van rond 1500 voor onze jaartelling en nog oudere archeo-  
logische vondsten tonen dat er rond deze tijd en daarvoor 
beduidend grote groepen migranten uit centraal Azië naar 

 

noordelijk India kwamen. Ze noemden zich ‘Ariërs’: ‘nobelen’. Tegen de dominante, vaak vrij agressieve Ariërs die ook 
over wapentuig beschikten, waren de bedeesde, vreedzame Adivasis niet opgewassen. De Ariërs brachten ook, wat we nu 
kennen als, het kastenstelsel met zich mee. Ze noemden de Adivasis ‘Dasa’s’: ondergeschikten. Het woord betekent ook 
slaaf. Uiteindelijk werden de Adivasis  als ‘dienstverlenenden’ gerangschikt. Daarom worden ze nu vaak in één adem 
genoemd met de Dalits, de lage kasten en kastelozen in het Indiase Hindoe kastenstelsel. 
 

 

De Burgerschapswet van de regering Modi, januari 2020 
De Burgerschapswet (Citizenship Amendment Act) is een 
aanvulling op de oude Burgerschapswet uit 1955. Volgens 
die wet kan iedereen die 11 jaar of langer in India woont de 
Indiase nationaliteit aanvragen. De ingevoerde wet regelt een 
versnelde procedure voor zes vervolgde religieuze 
minderheden: hindoes, parsi’s, sikhs, boeddhisten, jaïns en 
christenen uit drie in meerderheid islamitische landen: 
Afghanistan, Bangladesh en Pakistan. 
 
Adivasis in de knel 
Het is zorgelijk dat de regering Modi de nieuwe wet wil 
koppelen aan een nieuw bevolkingsregister (National  
Citizens Register) waarmee de regering de burgerschaps- 
registratie voor heel India wil laten gelden. 

Dat zou gevaarlijk kunnen zijn voor miljoenen arme Indiërs, vooral ook Adivasis die vaak geen documenten hebben en zo 
hun burgerschap niet kunnen aantonen. Vijf van de 28 Indiase staten hebben al laten weten dat ze de wet niet gaan uitvoeren. 
Adivasis blijven nog steeds hun land verliezen, onteigend worden.  Het verhaal is lang en schrijnend, te weinig  gekend in 
India en daarbuiten. Sinds decennia proberen bedrijven en project- 
ontwikkelaars Adivasiland in handen te krijgen. 
Kwalijk en dreigend is de nogal eens tweeslachtige houding 
van de regering die Adivasiland wil beschermen onder het 
voorwendsel van verduurzaming van de biodiversiteit van 
het land. Adivasi protestbewegingen roepen dat juist de 
Adivasis hun land het beste kunnen beschermen. 
 
Zolang de overheid en regionale besturen, vaak geleid door 
hoge kaste hindoes, protesterende Adivasis ‘terroristen en 
marxisten’ noemt is de strijd van de Adivasis tegen 
discriminatie en verlies van hun land nog lang niet voorbij. 
 
Frans Baartmans 
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Woning voor het pleisterwerk 
 
 

Woning na het pleisterwerk 
 

 
 



9 
 

Surekha, assistent-verpleegkundige van SSS in Nagwa 
 
 

 Adivasis 
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Coronacrisis in de wijk Nagwa 
 
Mensen met minder inkomen kunnen in India in aanmerking komen voor een witte of rode kaart. Alle anderen hebben een 
gele kaart en krijgen geen extra vergoedingen. Dit systeem werd al eerder ingevoerd. Met een witte kaart kopen mensen de 
boodschappen met korting (bijv. 2 roepies voor een kilo meel i.p.v. 20 roepies).  
In de huidige coronacrisis krijgen de witte kaarthouders vanuit de overheid: 
3 kilo meel, 2 kilo rijst, 1 kilo zout, een blik olie. 
 

     
 
De rode kaart is voor de allerarmsten. Hiervan zijn er 75 (van de 300) gezinnen in onze wijk. 
Met de rode kaart krijgt men 20 kilo rijst en 15 kilo meel, 1 kilo zout en een blik olie per gezin. Alle vergoedingen gelden 
voor drie maanden. Rijst en meel zijn inmiddels uitgedeeld. 
Daarnaast kunnen vrouwen die beschikken over een ‘Dunjan zero balance bankrekening’, een vergoeding krijgen van 500 
roepies (€ 6,75). Hier is men op dit moment mee bezig.  
Gezien de nijpende actuele situatie (april 2020), is er dringend behoefte aan meer ondersteuning voor de armere families. 
We kregen een aanvraag om 127 families te voorzien van linzen, kruiden, olie, aardappelen en uien. Dit kost per familie 750 
roepies voor 12 dagen (€ 9,60) . Sewa Sangam Society verwacht ook nog extra kosten voor medische zorg. 
 
Holi viering op de Little Stars school 
 
De kinderen van de Little Stars School vieren ieder jaar het Holi festival. Ze willen hiermee de boodschap van liefde en 
vrede verspreiden. Holi, een groot en kleurrijk Hindu festival wordt gevierd in de maand maart en de datum is afhankelijk 
van de stand van de maan. Het is de overgang van de winter naar de lente, de tijd van de winteroogst.  
 

   
 
Renovatie klaslokaal 
 

 

“Begin 2019 besloten we om in het oude gebouw het laatste klaslokaal te 
voorzien van een tegelvloer, alsmede de aangrenzende ruimtes. Het 
aanwezige kleine keukentje met de waterfilter voor de docenten moest 
ook grondig aangepakt worden. De oude betonnen vloer moest 
gedeeltelijk verwijderd worden. De foto maakt duidelijk dat tegelzetters, 
loodgieters, timmerlieden en schilders er een behoorlijke klus aan 
hadden. Sinds 2008 is er gestaag gewerkt om het oude gebouw te 
renoveren, naast de bouw van een totaal nieuw gebouw. De bijdragen de 
laatste jaren van telkens zo’n € 1000,00 van st.Benaresfonds is daarbij een 
onmisbare schakel geweest in de ingewikkelde fondswerving van bouw 
en renovatie van twee gebouwen waarop wij en ook st.Benaresfonds trots 
mogen zijn. 
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Veel kinderen van de wijk waar Frans Baartmans meer dan 38 jaar zijn 
hart en zaligheid heeft gegeven, bezoeken de Little Stars School.  
Hopelijk krijgen we in betere tijden nog de kans om de laatste ruimte, ‘het 
muzieklokaal’, op de verdieping waar de hostelmeisjes eten, slapen, 
feestvieren en recreëren, te renoveren. Zeker zullen we dan weer een 
beroep doen op onze trouwe partner st.Benaresfonds. Dank u wel trouwe 
donateurs voor deze bijdragen!  
 
Pierre Satijn (Nederlandse vrijwilliger Little Stars School)  

 
 
Actie Rotary Land van Cuijk 
 

 

Elk jaar organiseert Rotary Boxmeer (Land van Cuijk) een bridge-drive 
voor een van tevoren bepaald doel. Teams schrijven zich in en de leden 
van de Rotary zorgen voor de organisatie, faciliteiten en catering.  
Wij mochten ons als st.Benaresfonds presenteren en hadden als inzet de 
huisjesactie, we hadden immers nog voor 19 huizen een aanvraag open 
staan. Middels een presentatie en stukje film van Keep Believing van 
Wouter de Kuijper hebben we verteld over het leven en wonen in Nagwa.  
Op de dag van de bridge drive zelf hebben we daar nog een korte versie 
van laten zien.  
De Rotary actie heeft in totaal € 5000,00 opgebracht. Een fantastisch 
bedrag waarmee we veel goed werk kunnen verrichten. Rotary, namens de 
bewoners van Nagwa bedankt! 
 

 
 
Link naar de documentaire Blijf Geloven (Keep Believing) 
 
“Blijf Geloven” is één van mijn echte passie projecten en 
dus ook één van die verhalen waarvan ik vind dat die 
absoluut verteld moest worden. Frans Baartmans verliet 40 
jaar geleden het rijke Nederland om in India mensen zonder 
rechten of plichten te helpen in hun strijd voor een 
menswaardig bestaan. Hij woonde in de sloppenwijk Nagwa 
en vocht dag en nacht temidden van de onaanraakbaren voor 
een menswaardig bestaan. Er is veel wat wij mensen van 
Frans en de inwoners van Nagwa kunnen leren. Stel je voor 
dat dit verhaal verloren zou zijn gegaan. Ik ben blij dat ik dit 
verhaal met jou kan delen”.  
  
 

 

 
 
 
 

Zie: https://vimeo.com/320558230 
 

Wouter de Kuijper (documentairemaker) 
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Financiën 
 
In deze nieuwsbrief vindt u meer afrekeningen dan u van ons gewend bent. We vinden het fijn om nu een inhaalslag te 
maken en daarom zijn zowel de afrekening van 2018, als 2019 opgenomen en daarnaast de begroting van 2020. Hierdoor 
zijn ook de meest recente gegevens inzichtelijk.  
Het is ieder jaar weer een uitdaging om het Indiase boekjaar, dat loopt van april tot en met maart, af te stemmen met onze 
boekhouding die loopt van januari tot en met december. Onze begroting 2020 heeft betrekking op het Indiase boekjaar dat 
loopt van april 2020 tot en met maart 2021.  
Het is fantastisch dat wij dankzij uw giften het werk van Sewa Sangam Society en andere projecten kunnen ondersteunen.  
Voor verdere toelichting en vragen, kunt u contact opnemen met het secretariaat.    
 

Afrekening 2018    
    

Ontvangsten Uitkomst Begroting  
Giften vaste donateurs 7.049 6.200  
Eenmalige giften 4.535 3.200  
Bestemde giften 6.864 5.000  
Rente 1.630 2.000  
Gereserveerd in voorgaande jaren 10.156 12.340  
Totaal inkomsten 30.234 28.740  

    
Uitgaven Uitkomst Begroting  
Salarissen 5.562 5.635  
Naaiproject (salaris en materialen) -27 84  
Medische kosten 3.795 3.856  
Oogoperaties 928 942  
TBC project 982 1.128  
Exploitatiekosten Sewa Sangam 2.161 2.142  
Onderhoud coöperatieve tuin 252 256  
Noodfonds 2.494 2.526  
Training en educatie staf India en ouderentour 323 406  
Spoken English cursussen 0 831  
Pleisterproject 3.011 3.333 1) 
Renovatieproject 3.334 3.903 2) 
Schilderen 128 huisjes (deel) 1.910 0 3) 
Diverse projecten ondersteuning Varanasi 3.543 2.000 4) 
Reiskosten, telefoon, porti, K.v.K, bestuurskosten 1.576 1.000 5) 
Nieuwsbrief, bedankkaarten + verzendkosten 172 400  
Kosten website 98 98  
Bankkosten 120 200  
Totaal uitgaven 30.234 28.740  

 
Toelichting bij de afrekening van 2018: 
 
1) Het pleisteren van 126 huisjes is in het boekjaar 2018 afgerond. 
2) In het renovatieproject kregen 33 huisjes extra bouwkundige aanpassingen. De bewoners 
    betaalden een eigen bijdrage en voor 3 gezinnen werd het totale bedrag gesponsord. 
    Dit werd met een bestemde gift betaald. 
3) In 2018 is begonnen met het schilderen van 128 huisjes, die eerder werden gepleisterd, 
    zodat ze nog beter bestand zijn tegen weersinvloeden. 
4) Divya Jyoti en Little Stars School. Hiervoor zijn deels bestemde giften ontvangen. 
5) Het bedrag is hoger dan begroot door tegemoetkoming reiskosten naar India voor 4 personen. 
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Afrekening 2019    
    
Ontvangsten Uitkomst Begroting  

Giften vaste donateurs 6.786 6.500  
Eenmalige giften 6.402 5.000  
Bestemde giften 13.612 7.000  
Rente 1.405 1.300  
Gereserveerd in voorgaande jaren 3.323 16.185 1) 
Totaal inkomsten 31.528 35.985  

    
Uitgaven Uitkomst Begroting  

Salarissen 5.960 5.994 2) 
Medische kosten 4.127 4.161  
Oogoperaties 993 1.071  
TBC project 1.268 1.158  
Exploitatiekosten Sewa Sangam 3.314 2.965  
Onderhoud coöperatieve tuin 702 269 3) 
Noodfonds 5.301 4.851 4) 
Training en educatie staf Sewa Sangam en ouderentour 726 730 5) 
Schilderen 128 huisjes (rest) 1.949 1.960 6) 
Pleisteren en schilderen 37 huisjes (eerste 18 huisjes) 5.199 10.826 7) 
Diverse projecten ondersteuning Varanasi 1.609 1.500 8) 
Reiskosten, telefoon, porti, K.v.K, bestuurskosten 80 150 9) 
Nieuwsbrief, bedankkaarten + verzendkosten 58 100  
Kosten website 91 100  
Bankkosten 151 150  

Totaal uitgaven 31.528 35.985  

     
 
Toelichting bij de afrekening van 2019: 
 
1) In de balans van 31 dec. 2018 hebben we € 10.826 gereserveerd voor het huisjesproject. 
    Dit project werd deels in 2019 gerealiseerd waardoor het resterende bedrag is doorgeschoven naar 2020.   
    Omdat ook de giften hiervoor hoger uitvielen dan begroot, is de uiteindelijke reservering lager uitgevallen. 
2) De salarissen werden door grote kostenstijgingen in India verhoogd met 10%. 
3) De weg grenzend aan de tuin moest worden opgehoogd om te voorkomen dat bij een overstroming onmiddellijk 
    de hele tuin onder water loopt. Dit bracht extra kosten met zich mee. 
4) Uit het noodfonds werd o.a. bekostigd: bijdragen aan kosten crematies voor allerarmsten, onverwachte operaties en 
    extra medicatie.  
    Vanwege de extra uitgaven (€ 520) voor beschermingsmiddelen (maskers, gel en zeep) i.v.m. het Coronavirus, werd  
    de begroting overschreden. 
5) Uit deze post werd voor € 570 besteed aan mondkapjes, gel en brood tijdens de Coronacrisis. 
6) Het schilderen van de eerder gepleisterde huisjes werd afgerond. 
7) Binnen ons nieuwe huisjesproject, waarbij 37 nieuwe families betrokken zijn, werden de eerste 18 huizen gepleisterd  
    en geverfd. 
8) Bestemde gift aan de Little Stars school, plus klaslokaal, zie het artikel van Pierre Satijn. 
9) De bestuursleden reisden geheel op eigen kosten naar India. 
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Begroting 2020   
   

Ontvangsten €  
Giften vaste donateurs 6.500  
Eenmalige giften 5.000  
Bestemde giften 6.000  
Rente 1.000  
Gereserveerd in voorgaande jaren 14.455 1) 
Totaal inkomsten 32.955  

   
Uitgaven €  
Salarissen 6.259 2) 
Medische kosten 3.934 3) 
Oogoperaties 1.155  
TBC project 3.106  
Exploitatiekosten Sewa Sangam 3.549  
Onderhoud coöperatieve tuin 274  
Noodfonds 4.823  
Training en educatie staf India en ouderentour 726  
Pleisteren en schilderen 37 huisjes (resterende 19 huisjes) 5.529  
Diverse projecten ondersteuning Varanasi 1.500  
Reiskosten, telefoon, porti, K.v.K, bestuurskosten 1.650  
Nieuwsbrief, bedankkaarten + verzendkosten 200  
Bankkosten 150  
Kosten website 100  
Totaal uitgaven 32.955  

   
Toelichting bij de begroting van 2020: 
 
1) Het resterende deel van de laatste huisjesactie (19 huisjes) en de kosten voor het TBC project  
    zijn gereserveerd in voorgaande jaren en de te ontvangen giften zijn voorzichtig begroot, 
    zodat er een beroep wordt gedaan op de reserves van st. Benaresfonds. 
2) De salarissen werden met 5% verhoogd. 
3) Het beleid is aangepast door Sewa Sangam, de mensen betalen een hogere eigen 
    bijdrage, daardoor zullen de kosten lager uitvallen. 
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Mededelingen 
 
Samenstelling bestuur Benaresfonds per 2020 
 
Geert Verdijk, voorzitter 
Elle Franssen, penningmeester 
Anne Lommers, bestuurslid 
Frans Baartmans, bestuurslid 
Mieke van Heerikhuizen, bestuurslid 
 
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 
We gebruiken uw e-mail adres alleen om u op de hoogte te houden van het werk van onze stichting. We geven uw gegevens 
nooit aan derden door. 
 
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, RSIN fiscaalnummer: 820433202). 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 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 afgelopen jaar het werk in 
Varanasi. Onze welgemeende dank hiervoor. 
 
Hoe u Stichting Benaresfonds kunt steunen  
 
U kunt uw bijdrage storten op: 
Bankrekeningnummer: 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.  
 
Met dank aan Frans de Bie, vormgeving 
Fotografie:  
Arie Oexman, René van den Broek, Geert Verdijk, Sewa Sangam Society, Pierre Satijn, Wouter de Kuijper en Elle 
Franssen.  
Foto’s Adivasi: Fons Eppink 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contactgegevens: 
 

Secretariaat Stichting Benaresfonds, t.a.v. Geert Verdijk 
Torenstraat 65 

5836 AK Sambeek 
Tel. 06-516 410 56 

stichtingbenaresfonds@gmail.com 
www.benaresfonds.nl 

K.v.k.nummer: 17240659 
 
 
 

 
 

 
 


