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Beste Vrienden van (de kinderen van) Bal Anand, 

Het is JULI 2014, tijd voor de tweede nieuwsbrief van dit jaar.          
Via onze Facebook pagina zijn er na de vorige nieuwsbrief diverse 
berichten gepubliceerd. Wilt u niets missen? Dan is het zaak de 
Facebook pagina (te blijven) volgen!  

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. 

Mevrouw Kalro in Nederland 

Op 21 mei arriveerde  “Sulu” in ons land. Het was alweer een jaar 
geleden dat we haar mochten begroeten. Zij was hier op uitnodiging van  
Akke Haagsma en Anneke Prenger, die een Bal Anand reünie hadden 
georganiseerd in het noorden van het land. 

Moe of niet, de volgende dag, 25 mei, werd haar aanwezigheid op onze 
bestuursvergadering op prijs gesteld. De gelegenheid bij uitstek voor 
haar om het voltallige bestuur eens haarfijn te vertellen wat er van ons 
wordt verwacht in het kader van het welzijn van de gehandicapte 
kinderen in Bal Anand en op Umang. Met name uiteraard in termen van 
geld en vrijwilligers. Wij van onze kant hebben van de gelegenheid 
gebruik gemaakt haar het hemd van het lijf te vragen over de gang van 
zaken in India.                                                                                  
Daarna een gezellig samenzijn in de tuin met ambassadrices, de 
Werkgroep Vrijwilligers, enkele mensen die binnenkort vrijwilligerswerk 
gaan doen en zo nog een aantal betrokkenen. 

Mevrouw Kalro in Nederland 

Onlangs heeft mevrouw Kalro 
een bezoek gebracht aan ons 
land. 

Tijdens de vergadering, 
waarover hiernaast meer, is 
een wederzijdse overeenkomst 
gesloten tussen onze Stichting 
en de Worldchildren Welfare 
Trust India. Hierin worden de 
belangrijkste aspecten van de 
samenwerking geregeld.  

Mevrouw Kalro en voorzitter 
Karin bij het zetten van hun 
handtekening. 

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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Voorzieningen in Bal Anand 

In de vorige nieuwsbrief konden we melden en laten zien dat, dankzij 
gulle gevers, de noodzakelijke renovatie en gedeeltelijke vernieuwing 
van de lift in Bal Anand konden worden gerealiseerd. Een andere 
voorziening die in de behoeften voorziet is het speeltuintje aan de 
achterkant van Bal Anand. Ook nuttig voor de motoriek van de kinderen. 
Deze speelplek was aan vervanging toe en één van de Nederlandse 
vrijwilligsters besloot om hiervoor geld te gaan ophalen. 

          Tot voor kort.                                Het nieuwe begin is er! 

De kinderen in Bal Anand                                                                                                                  

In Bal Anand verblijven 21 kinderen die wachten op een fijn en gezond 
leven op Umang. De jongste, Trupti, is 1 en met 17 jaar is Sudhir de 
oudste. Laatstgenoemde zal in de loop van dit jaar naar Umang 
verhuizen, waar al een kamer voor hem in gereedheid is gebracht. 

Laten we één van 
deze kinderen wat 
nader aan u 
voorstellen: Pari. 
Wanneer ze precies 
is geboren weten we 
niet. Ze is gevonden 
langs de spoorlijn en 
in februari 2010 door 
de politie naar Bal 
Anand gebracht.       

Naar schatting was ze toen 27 dagen oud. Pari was er heel slecht aan 
toe. Heeft er te lang gelegen voordat ze werd opgemerkt. Ze kon haar 
ledematen niet (meer) bewegen. Ze had overal wonden waaruit bloed 
stroomde. Ze is nagenoeg doof, blind en kon niet praten.                  
Maar …. Pari bleek een vechtertje! Goede medische, therapeutische en 
liefdevolle verzorging deden de rest.                                                        

Pari betekent Engel, en dat is ze. 

Wilt u meer weten over Pari: info@stichtingbalanand.nl                                                                                                                

Even aandacht voor …. Asha 

Zij is de superintendent van  
Bal Anand en 24 uur per dag 
verantwoordelijk voor de 
dagelijkse gang van zaken in 
Bal Anand. Uiterst succesvol 
verkoopt zij aan de 
receptiebalie groenten van 
Umang, die geheel zijn 
verbouwd op organische basis. 
Steeds populairder aan het 
worden in India.  
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Voor we over gaan naar Umang laten we een foto zien die is genomen 
in januari 1995, dus meer dan 19 (!) jaar geleden. In de hal van (het 
oude) Bal Anand zitten klaar om naar school te gaan; v.l.n.r.: Rushika, 
Pooja, Bittoo, Sujeet, Payal en Razia. Allen nu wonend op Umang. 

                                                                                                 
Voorzieningen op Umang 

De kinderen op de foto zijn nu bewoners van Umang en genieten er van 
alle voorzieningen die al zijn gerealiseerd.                                     
Gewerkt wordt momenteel aan het hospitaaltje en aan de Balwadi, het 
dagverblijf voor de peuters van de mederwerkers en voor die uit de 
omgeving .Dan volgt de bouw van de eetzaal met de keuken. Daarna 
komen aan de beurt de onderkomens voor de kinderen die nu nog in   
Bal Anand wonen. Aangepaste ruimten, aangezien veel van deze 
kinderen ernstig gehandicapt zijn, waaronder kinderen die bedlegerig 
zijn en intensief verpleegd moeten worden.  

Deze gebouwen zullen bestaan uit 2 woonlagen en naast de kinderen 
zullen er ook de verpleegkundigen en de verzorgsters worden 
gehuisvest. Hieronder zien we hoe dat er uit komt te zien. 
Respectievelijk gezien vanuit het zuiden en vanuit het noorden. 

Daarmee zal de capaciteit van Umang zijn gebracht op ca. 55 bewoners. 

         

Het jaar 2013   

Het oude jaar werd formeel 
afgesloten op onze vergadering 
van 25 mei met de vaststelling 
van Jaarrekening en 
Jaarverslag over 2013. Evenals 
in alle jaren ervoor ontvingen 
wij ook nu weer een 
goedkeurende 
accountantsverklaring.       
Mocht u het Jaarverslag willen 
ontvangen:   

info@stichtingbalanand.nl 

                            
Vrijwilligerswerk  

Schroomt u niet om te 
informeren naar de 
mogelijkheden en de 
voorwaarden m.b.t. het 
verrichten van vrijwilligerswerk 
in Bal Anand en/of op Umang: 
info@stichtingbalanand.nl 

 

mailto:info@stichtingbalanand.nl
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Acties & Donaties     

Het bestuur heeft besloten een vijftal gehandicapte kinderen te gaan 
sponsoren die verblijven in het kindertehuis Karuna in Jabalpur. Het gaat 
om Kavit, Roshan, Lalit, Suresh en Sanjay. Deze kinderen komen 
oorspronkelijk uit Bal Anand en zijn destijds overgeplaatst naar de 
organisatie van het Wereldkinderen-adoptiekanaal in Delhi, dat werd 
geleid door Amal en Sunila Dé. In totaal wonen er 12 kinderen en zoon 
Jim is nu voor hen verantwoordelijk. Door het stop zetten van de 
financiële bijdragen voor deze achterblijvertjes door Wereldkinderen kan 
hij de eindjes niet langer aan elkaar knopen. Onze steun geldt 
vooralsnog voor één jaar. Hieronder, nog in Bal Anand, Roshan met 
Krishna in augustus 1987 en Suresh in september 1995.                     
Om in de kosten van het levensonderhoud van deze kinderen te kunnen 
voorzien is onlangs in het leven geroepen de                                
Stichting Kinderen Karuna Jabalpur. 

 

 

 

 

Bestuurlijk nieuws   

Om persoonlijke redenen heeft secretaris Gert Verschoor zijn functie 
neergelegd. Gert vervulde deze functie vanaf 1 december 2010.  Tijdens 
een bestuursbijeenkomst op 13 juli werd Gert bedankt voor zijn 
jarenlange inzet.         

 

 

 

 

 

 

 

Teneinde weer op een bestuur te komen dat bestaat uit 5 personen zijn 
wij op zoek naar een jong(er) iemand met affiniteit met India,               
Bal Anand/Umang en bij voorkeur geboren in India. Bestuurlijke ervaring 
is geen vereiste. Denkt u dat dit iets voor u zou kunnen zijn neemt u dan 
contact op via basvanham@stichtingbalanand.nl. 

                                       ************************************* 

Nog een interessant 
nieuwtje:                                                          
Onze stichting is door Calibris 
gecertificeerd en geregistreerd 
in het openbare "register van 
erkende leerbedrijven". Over 
Calibris kunt u meer lezen op 
www.calibris.nl  

In de volgende Nieuwsbrief 
zullen we hier wat uitvoeriger 
op ingaan. 

 

Volg ons via: 

 Website 

 Facebook 

 Twitter  

 

Het secretariaat: 

     info@stichtingbalanand.nl 
 
 
 

 

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 
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https://www.facebook.com/StichtingBalAnand
https://twitter.com/intent/user?screen_name=BalAnandUmang
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