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     NIEUWSBRIEF   ZEVENDE JAARGANG NR. 3 
 

De vorige Nieuwsbrief dateert van augustus, maar in die korte tijd is toch weer het nodige gebeurd dat waard is 
vermeld te worden. 
 

Maar eerst even terug naar genoemde Nieuwsbrief. Daarin viel 
te lezen dat de 13 jarige Silvan Adams de 80 km lange 
Kennedymars heeft gelopen ten behoeve van de kinderen in 
Bal Anand en op Umang. U bent natuurlijk nieuwsgierig wat dat 
voor de kinderen heeft opgebracht. Welnu, het klinkt ongelooflijk 
maar is echt waar: € 9.000 (!). Silvan wil dit grotendeels 
besteden aan de (ook medische) inrichting van het hospitaaltje. 

Ook dit nieuwe, prachtige kippenhok is door 
Silvan gefinancierd. 
 
Wij vonden dit zo’n bijzondere prestatie dat we hebben besloten hem de Batik trofee uit te reiken. Batik staat voor  
Bal Anand Trofee voor Inzet en Kracht en Silvan viel de eer te beurt de eerste te zijn in het bestaan van de Stichting 
die deze trofee in ontvangst mocht nemen. 
Op 14 augustus reisden voorzitter Karin en bestuurslid Ellis naar het zuiden om hem in het zonnetje te zetten en 
kreeg kanjer Silvan naast de trofee ook de bijbehorende Oorkonde uitgereikt. 
 
En wat te denken van kerels als 
Sjaak en Jos. Volledig op eigen 
kosten en in eigen tijd hebben zij in 
september enorm veel werk verzet 
op Umang en ook nieuwe 
voorzieningen gecreëerd.  
 
Mocht u geïnteresseerd zijn in de 
opsomming van al hetgeen zij 
hebben gedaan: 
info@stichtingbalanand.nl.  
Een waarschuwing vooraf: het betreft 
wel een viertal A4 pagina’s! 
 
Onder meer hebben zij de Umang 
Shop, vóór het hek van Umang, een 
meer duurzaam karakter gegeven, 
waarin het voor de verkopertjes ook 
aangenamer toeven is.  
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Nu we het toch over vrijwilligers hebben: Op zaterdag 9 november 
heeft onze organisatie zich in Utrecht gepresenteerd op de 
Wereldwijzer Vrijwilligersdag 2013. Een viertal van onze 
ambassadrices, te weten Akke, Anneke, Rianne en Yelappa, alsmede 
bestuurslid Ellis hebben de mogelijkheden onder de aandacht van het 
publiek gebracht. Als onderdeel van het lezingenprogramma is er ook 
een aparte presentatie gegeven.  

 
 
 
 
 
Akke had haar Indiase winkelvoorraad meegenomen om 
te trachten die dag voor ons zo kostenneutraal mogelijk te 
houden. 
  
De dag leverde een schat aan kennis op, waarmee we 
ons voordeel kunnen doen als het gaat om het maken van 
nog betere programma’s en begeleiding ten behoeve van 
de vrijwilligers. 
 
En hopelijk leveren de opgedane contacten ook 
vrijwilligers op! 
 
 

Ook via deze Nieuwsbrief nodigen wij u uit contact met ons op te nemen indien u overweegt vrijwilligerswerk te willen 
gaan doen in Bal Anand en/of op Umang : info@stichtingbalanand.nl 
 
Op 30 september kwam het op de Noordermarkt in Amsterdam tot de uitreiking van de tweede Batik trofee. De 
gelukkige was Bert Bronkhorst, ook wel genoemd de bussenkunstenaar. Meer bekendheid geniet Toon Borst als de 
Muntenman, maar evenals Toon is ook Bert al 12½ jaar actief als het er om gaat munten en bankbiljetten uit alle 
landen van de wereld te verzamelen om te worden “vereurotiseerd”. In Amsterdam en omstreken staan zo’n 80 
melkbussen, voorzien van een gleuf en een slot. En ….. ze zijn allemaal prachtig beschilderd. Door Bert dus. Een 
man achter de schermen, maar heel erg belangrijk. 
Doordat AT5 op de bewuste ochtend van 30 september aandacht besteedde aan het gebeuren op de Noordermarkt 
werd het een drukke en gezellige aangelegenheid. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trofee en Oorkonde werden uitgereikt door voorzitter Karin en penningmeester Bas. Hier de beide jubilarissen.  
 

Nu we het toch over Toon Borst hebben: wat dacht u van dit 
“portret” van, onmiskenbaar, de Muntenman. Deze sculptuur werd 
gemaakt door Colin Bloom, in het kader van Porem van Mokum. 
 
U kunt er alles over lezen op www.poremvanmokum.nl. 

 
Daar treffen we nog een bekend gezicht aan: dat van onze 
ambassadrice Yelappa. Portret gemaakt door Saskia de Rooy.  
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Op 13 oktober was penningmeester Bas wederom in de Minderbroederskerk 
in Roermond. Hem werd voor de derde keer een cheque uitgereikt van 
€ 5.500 voor de bouw van het hospitaaltje op Umang.  
 
Geweldig dat de Gemeente zo’n enorm bedrag bij elkaar heeft weten te 
brengen in een korte tijd. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Degenen die onze website bezoeken zullen 
het al hebben gezien: Vanshita en Treja 
Haagsma, dochters van onze ambassadrice 
Akke, tekenden voor verhaal nummer 22, 
Echte Zussen, uit het boek Nu of Ooit van 
Arend van Dam. 
 
Het boek bevat 50 verhalen die zijn 
gebaseerd op de rechten van het kind. Een 
van die rechten is om op te groeien in een 
gezin, in een liefdevolle omgeving.  
 
 
 

 
Nog een boek en wel met de titel Kieken in Boeh.  
 
Ons bestuurslid Ellis Mensinga schreef dit boek al weer 
enige tijd geleden en schonk een exemplaar aan onze 
stichting tijdens de bestuursvergadering van 3 november. 
  
Voorzitter Karin neemt het boek graag in ontvangst. 
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Uit India kregen we het bericht dat er twee nieuwe 
kinderen in Bal Anand zijn komen wonen.  
 
Het zijn Uma, een doofstom meisje van 6 jaar en Trupti 
van 1 jaar oud. Trupti heeft een hersenverlamming en is 
geestelijk achter. 
 
 

Uiteraard zijn wij naarstig op zoek naar mensen 
die één van deze kinderen willen sponsoren.  

 
 

 
 
Op 6 december is 
herdacht dat onze lieve 
Krishna een jaar geleden 
op Umang overleed. 
  
Ter nagedachtenis is 
aan de achterkant van 
haar kamer een boom 
geplant die witte 
bloemen zal dragen. 
 
 
 

Penningmeester Bas zal eind januari een bezoek brengen aan Bal Anand en Umang. Hij zal worden vergezeld door 
Miep in ’t Veen. Miep is orthopedagoge en zal de leiding in India voorzien van allerhande adviezen. In februari 2011 is 
Miep ook al eens met Bas meegereisd. 
 

 
 
 

 
          www.stichtingbalanand.nl    info@stichtingbalanand.nl 
                          

  

   https://twitter.com/#!/BalAnandUmang 
 

          https://www.facebook.com/StichtingBalAnand 
 

    
          Gert Verschoor, Pinksterbloem 7,  8607 DW Sneek 
 

    NL24ABNA0473961334  
      t.n.v. Stichting Welzijn Kinderen van Bal Anand, Ouddorp 
 
 

       https://facebook.com/balanandwwti 
   
        https://www.facebook.com/umangwwti 

 

Het bestuur van de Stichting dankt een ieder die, in welke vorm dan ook, heeft bijgedragen aan      
het welzijn van de kinderen in Bal Anand en de jongeren op Umang. 

Zij wenst iedereen fijne Kerstdagen en een voorspoedig 2014. 
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