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Beste Vrienden van (de kinderen van) Bal Anand, 

Bij deze ontvangt u de eerste nieuwsbrief van 2014. De laatste 
nieuwsbrief is in december 2013 verschenen. Hoogste tijd dus voor de 
volgende nieuwsbrief. Toch is er in de tussenliggende periode het 
nodige nieuws verschenen. Via onze Facebook pagina zijn er na de 
nieuwsbrief diverse berichten gepubliceerd. Wilt u niets missen? Dan is 
het zaak de Facebook pagina (te blijven) volgen!  

Met vriendelijke groet, 
Namens het bestuur 
 

Bas van Ham  

PS: Wilt u bijdragen aan de bekendheid van Stichting Welzijn Kinderen 
van Bal Anand? Maak het kenbaar door op de ‘vind-ik-leuk’ button te 

drukken. 

Project: Umang ommuurd 

Om de bewoners, personeel en vrijwilligers nog beter te kunnen 
beschermen wordt het terrein van Umang momenteel ommuurd. 

 

 

 

 

 

 

Daarnaast zal de muur de stof en de rook grotendeels tegen houden van 
de steenbakkerij die grenst aan de grond waarop de gewassen, volgens 
het principe van organic farming, worden verbouwd. Ook zal de muur 
een blokkade vormen tegen het gratis winkelen van bijvoorbeeld de 
gezinnen van de arbeiders van de steenbakkerij.  

  

Leiding op Umang 
 

 

 

Wij kunnen u mededelen, dat 
op Umang, na het vertrek van 
Daisy, weer adequate leiding 
aanwezig is. Een hernieuwde 
kennismaking met Suresh en 
Prema. In 2010 en 2011 waren 
zij ook al werkzaam op Umang. 
Hebben een gezinnetje gesticht 
en zijn nu terug, mèt dochter 
Bumika. 
 

Nieuwe bewoners Bal Anand 

In de vorige  Nieuwsbrief 
stelden wij twee meisjes voor 
die onlangs in Bal Anand zijn 
komen wonen: de 6 jarige Uma 
en de 1 jarige Trupti. Van Trupti 
beschikten we toen niet over 
een erg sprekend plaatje. Deze 
recente foto doet meer recht 
aan haar. Voor beide meisjes 
zijn we nog naarstig op zoek 
naar sponsors. 

 

 

https://www.facebook.com/StichtingBalAnand?ref=hl
https://www.facebook.com/StichtingBalAnand?ref=hl
https://www.facebook.com/StichtingBalAnand?ref=hl
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Project: kippenhok Umang 

In de vorige Nieuwsbrief lieten wij zien dat Jos en Sjaak op Umang 
onder meer een kippenhok hadden weten te realiseren. Maar het 
hondenhok mag er ook zijn!  

       

 









Project: overige infrastructuur Umang 

Onlangs heeft ook een andere vrijwilliger, Dick van Harn, op Umang zijn 
schouders er eens goed onder gezet en heel veel nuttig werk verricht 
aan de gebouwen en verdere infrastructuur. 

 

 

 
Samen met bovengenoemde Sjaak en Jos zijn zij tot de conclusie 
gekomen dat regelmatig onderhoud en reparatie op Umang een 
absolute must is. Er is een Werkgroep in het leven geroepen met naast 
genoemde vrijwilligers ook Ysbrand Agterhof. Het is de bedoeling dat 
deze zomer een groep van ca. 15 deskundige vrijwilligers afreist naar 
India. 

Het vrijwilligershuis annex gastenverblijf komt dan goed van pas. Het 
biedt plaats aan 20 personen. 

Inmiddels is begonnen met de bouw van het hospitaaltje (Rural 
Dispensary) en het kinderdagverblijf/kleuterschooltje (Balwadi). De 
financiering hiervan is gelukkig rond gekomen. 
Daarna wordt de bouw van de eetruimte met keuken ter hand genomen. 
Deze zal verrijzen tegen de watertoren aan. Hiervoor zijn wij nog op 
zoek naar fondsen. 

 

  

 



Bezoek aan Bal Anand & 

Umang

Op 25 januari reisde 
penningmeester Bas van Ham 
af voor een bezoek aan Bal 
Anand en Umang. Vergezeld, 
voor de tweede keer, door Miep 
in ’t Veen, een orthopedagoge 
die de leiding, staf, kinderen en 
bewoners van nuttige adviezen 
voorziet.  

We vielen gelijk met de neus in 
de boter: Republic’s Day op 26 
januari. En dat hebben we 
gevierd op Umang samen met 
de bewoners en personeel. 

SEPA-proof 

Maar ook op het 
administratieve en fiscale vlak 
gebeuren er diverse dingen. 
Wat te denken van de 
(overigens vertraagde) 
invoering van IBAN/SEPA. 
Normaliter geen probleem voor 
onze organisatie. Ware het niet 
dat wij via de ontvangen 
machtigingen periodiek, meest 
maandelijks, incasso’s 
uitvoeren voor 
sponsorbijdragen. Dat was erg 
eenvoudig en ging heel snel. 
Maar binnen de nieuwe SEPA 
betaalstandaard kan dat alleen 
nog als je de beschikking hebt 
over een online-
boekhoudabonnement.  
 
We zijn in zee gegaan met 
Exact en op 15 januari waren 
we SEPA-proof.  
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 Het leven in Bal Anand 

In Bal Anand verblijven nog 21 gehandicapte kinderen. De jongste is 1 
(Trupti) en de oudste 17 jaar (Sudhir). Laatstgenoemde zal in de loop 
van dit jaar naar Umang verhuizen. In feite is Anu 4 maanden ouder dan 
Sudhir, maar Anu is helaas niet in Bal Anand. Het gaat niet erg goed 
met haar. Zij verblijft inmiddels al een jaar in het Chaitanya Mental 
Health Care Center in Poona. Daar is zij onder behandeling van 
psychiater dr. Preeth. Hier samen met Anu. Haar verblijf kost veel geld, 
maar we prijzen ons gelukkig dat één van onze donateurs het volledige 
bedrag van haar verblijf voor het lopende jaar op tafel heeft gelegd. Anu 
is één van ons en we willen niets liever dan dat zij geneest en kan gaan 
genieten van een fijn leven op Umang. 

Project: lift Bal Anand 

Belangrijk voor iedereen 
in Bal Anand, met de 5 
woonlagen, is de lift. Als 
die het niet meer doet 
wordt het trappen lopen. 
Maar met gehandicapte 
kinderen is dit nagenoeg 
onmogelijk. En zij mogen 
zo graag naar de tuin, in 
de buitenlucht! Renovatie 
en gedeeltelijke 
vernieuwing van deze 
oude lift ging veel geld 
kosten. En dan blijkt 
maar weer eens dat er 
heel veel Vrienden van 
Bal Anand onder ons zijn. 

Een in Bal Anand 
werkzame vrijwilligster 
nam contact op met haar 
ouders in Nederland en de opbrengst van de inzamelingsactie waar zij 
mee bezig waren kon aan de lift worden besteed. Men is daar blij en 
trots! 

Fiscaal nieuws 

De overheid heeft bepaald, dat 
het met ingang van 1 januari 
2014 niet langer nodig is een 
periodieke gift vast te leggen in 
een notariële akte. Indien 
minimaal gedurende 5 jaar 
jaarlijks een gelijk bedrag wordt 
geschonken kan dit gebeuren 
met een onderhandse akte. Het 
volledige bedrag van de gift is 
dan fiscaal aftrekbaar, zodat tot 
52% van de gift weer terug 
vloeit naar de geldgever.  
 
In een dergelijk geval stellen wij 
die akte op en hoeft de 
geldgever nog slechts het 
bedrag in te vullen en de akte 
te ondertekenen.  
 

30-jarig bestaan 

Op 22 februari jl. vierde Bal 
Anand haar 30 jarig bestaan. 

Dus ook 30 jaar opvang, 
verzorging, medische zorg en 
opvoeding van de 
gehandicapte kinderen, de 
achterblijvertjes. 
 

 

Volgende nieuwsbrief 

De volgende nieuwsbrief 
verschijnt in juni 2014. 
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Acties & Donaties 

Over acties gesproken: het is al traditie geworden, de jaarlijkse 
oliebollenactie van de familie Bolt in Barendrecht. Ook begin januari 
mochten we weer een mooi bedrag ontvangen. 
 
Mensen allemaal die zich inspannen om Umang te realiseren en er voor 
te zorgen dat de kosten die de kinderen met zich brengen kunnen 
worden betaald. We hebben het dan over de kosten van 
levensonderhoud, van verzorging, medicijnen, operaties, kunst-en 
hulpmiddelen etc. 

Andere mensen zetten zich in om ter plekke, in Bal Anand en op 
Umang, als vrijwilliger fysiek met de kinderen bezig te zijn.  

Zij gaan en komen en zijn van onschatbare waarde.  
En dan heb je nog de mensen die, èn in Bal Anand/Umang werken, èn 
daaraan voorafgaand geld inzamelen, hetzij voor genoemde kosten van 
levensonderhoud, hetzij voor een bepaald doel op Umang, of in Bal 
Anand. Helemaal mooi natuurlijk!  

Zo iemand is Sunny Laan. Net 19 geworden en gaat in mei een paar 
maanden meedraaien op Umang. Ondertussen geeft hij presentaties 
voor diverse organisaties, waaronder Rotary’s. Inmiddels hebben we al 
mooie bedragen mogen ontvangen.  

Ondertussen doen we met z’n allen ons best om de gehandicapte 
kinderen in Bal Anand zo snel mogelijk een fijn en menswaardig leven 
op Umang te kunnen bieden. 

Contact 

Kreeg u deze nieuwsbrief 
doorgestuurd? En wilt u zelf 
voortaan ook altijd de 
nieuwsbrief van Stichting 
Welzijn Kinderen van Bal 
Anand ontvangen? Abonneer u 
dan nu zelf op de nieuwsbrief 
of stuur een mail naar 
info@stichtingbalanand.nl

 

Volg ons via:  

 Website 

 Facebook 

 Twitter  

 

 

Het secretariaat: 
Gert Verschoor 
Pinksterbloem 7 
8607 DW Sneek 

 

 
t.n.v. Stichting Welzijn 
Kinderen van Bal Anand 
 
Rek.nr.: 47.39.61.334 
 
IBAN: 
NL24ABNA0473961334 
 
BIC: ABNANL2A 

 
        
        Wilt u ons iets meedelen: 
      
     info@stichtingbalanand.nl 

http://www.stichtingbalanand.nl/category/algemeen-nieuws/
mailto:info@stichtingbalanand.nl
http://www.stichtingbalanand.nl/
https://www.facebook.com/StichtingBalAnand
https://twitter.com/intent/user?screen_name=BalAnandUmang
mailto:info@stichtingbalanand.nl

