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Beste Vrienden van (de kinderen van) Bal Anand (èn Umang!) 

November 2014, de derde en laatste 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. 

PERSONELE VERANDERINGEN                  

Nieuw bestuurslid voor de Stichting 

In de vorige Nieuwsbrief kon u lezen dat Gert Verschoor, na bijna 4 jaar 
lang onze secretaris te zijn geweest, in juli jl. zijn functie beschikbaar 
had gesteld. We zijn blij dat snel in deze leemte kon worden voorzien 
met de aanstelling van Ruth Rottiné-Weidenaar als bestuurslid.         
Ruth is 32 jaar en geboren in Aurangabad in India. Mede omdat haar 
broer Bart uit Bal Anand komt heeft zij veel affiniteit met dit tehuis. Ruth 
bezocht Bal Anand en Umang inmiddels twee keer. Hier naast zien we 
Ruth naast Mrunalini, de secretaresse van mevrouw Kalro.                              
Zij is moeder van zoon Gyan en is werkzaam als strategisch marketing-
en communicatieadviseur bij het Centre of Expertise Water Technology 
(CEW), geeft trainingen aan marketing-en communicatieprofessionals 
vanuit haar eigen praktijk en verricht de communicatie voor het 
jeugdwerk in haar gemeente Stiens. Voordat zij ons bestuur kwam 
versterken was zij al een tijdje actief voor onze organisatie op het gebied 
van communicatie. Kijk voor meer  informatie over Ruth op onze 
website. 

Mevrouw Sulu Kalro opgevolgd in Bal Anand 

Een andere personele wisseling vond heel recent plaats en wel op 20 
oktober. Met ingang van die datum is er een Director aangesteld op    
Bal Anand als opvolger van mevrouw Kalro. Het is Miss Kala, 56 jaar en 
woonachtig in de buurt van Bal Anand. Zij is zeer ervaren, ook als het 
gaat om het omgaan met mensen met een beperking. In de volgende 
Nieuwsbrief leest u meer over haar. Mevrouw Kalro blijft wel de 
voorzitter van de Worldchildren Welfare Trust India.                           
Onze voorzitter Karin Wiering heeft onlangs kennis gemaakt met 
mevrouw Kala tijdens haar bezoek aan Bal Anand en Umang. 

Hiernaast de drie missen Sulu, Kala en Karin.                                                   

 

Kijkt u nog een keer goed naar 
ons logo. Want die gaat 
veranderen!                                         
Daarover een volgende keer, met 
natuurlijk de presentatie van het 
nieuwe logo en onze nieuwe 
huisstijl. 

 

 

 

https://www.facebook.com/StichtingBalAnand?ref=hl
https://www.facebook.com/StichtingBalAnand?ref=hl
https://www.facebook.com/StichtingBalAnand?ref=hl
http://www.stichtingbalanand.nl/even-voorstellen-nieuw-bestuurslid-ruth-rottine-weidenaar
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VRIJWILLIGERS EN STAGIAIRES 

Umang Groep 2014 

Zo wordt die genoemd, de groep van 13 enthousiaste en gedreven 
vrijwilligers die onder auspiciën van en georganiseerd door Dick van 
Harn, oprichter van de Stichting Future Children, afgelopen zomer 
gedurende drie weken heel veel werk hebben verricht op Umang.   
Vanuit onze stichting werd een en ander gecoördineerd door Rianne 
Boone. Deze mensen hebben hun reis en verblijf volledig zelf betaald en 
ook diverse materialen e.d. uit eigen zak gefinancierd. Daarnaast 
hebben zij veel geld bijeen gebracht middels fondsenwerving.              
We zouden ze dus ook met recht kunnen bestempelen als de 
Kanjergroep 2014!                                                                                 
Een van de vele voorzieningen die zij tot stand hebben gebracht is de 
snoezelruimte, waar sommige bewoners bij tijd en wijle veel baat bij 
hebben. Het jaartal 2014 bovenaan suggereert dat er wellicht ook een 
Umang Groep 2015 zal komen; wie weet! 

Uitgelicht: Pranita Hoffer 

Wie heeft die naam niet in de loop van de tijd voorbij zien komen in de 
Nieuwsbrief, op onze website of onze facebookpagina. Pranita is 
geboren in 1984 in India en woont in Hoogkarspel. Zij kan zowel in ons 
land als in India uitstekend uit de voeten. Zij verblijft dan ook afwisselend 
in beide landen. Op dit moment woont zij alweer ruim 7 maanden 
onafgebroken in Bal Anand en af en toe op Umang. De goede, 
doeltreffende en liefdevolle verzorging van de gehandicapte kinderen 
lijkt haar aangeboren. En als je dan ook nog Hindi spreekt en dus goed 
met de andere verzorgsters kunt communiceren dan is dit een unieke 
combinatie te noemen.                                                                              
Maar Pranita heeft nog veel meer in huis. Zo heeft ze inmiddels al heel 
veel geld bijeen gebracht voor Bal Anand en Umang; geld waar ze zelf 
steeds een bepaalde bestemming aan geeft. Een paar weken geleden 
vierde India Diwali.Ter gelegenheid daarvan had Pranita alle 
personeelsleden bedankt met leuke en nuttige kadoos.  

GEZOCHT                                                                                            

Ben jij geadopteerd uit het kindertehuis Bal Anand in India en ben je 18 
jaar of ouder, dan zijn wij op zoek naar jou! Graag informeren wij je over 
de werkzaamheden van onze stichting, waar en voor wie we ons sterk 
maken en de manieren waarop we dat doen. Wij zouden het fijn vinden 
als je contact met ons zou willen opnemen. Dat kan via je eigen 
contactpersoon Bas van Ham.                                                               
Wil je direct meer weten over de stichting? Kijk dan eens op                 
wie zijn wij? 

Hebben we jou nieuwsgierig gemaakt en wil je graag weten wat de  
mogelijkheden voor jou zij om een persoonlijke bijdrage te leveren aan 
het welzijn van de kinderen van Bal Anand en/of de jongeren met een 
beperking die verblijven op de nieuwe zorgboerderij Umang? Stuur Bas 
van Ham een berichtje. Hij neemt z.s.m. contact met je op. 

 

 

mailto:basvanham@stichtingbalanand.nl
http://www.stichtingbalanand.nl/wie-zijn-wij
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ZORGBOERDERIJ UMANG   

Daar wordt druk gewerkt aan het ziekenhuisje en het  
kleuterschooltje/kinderdagverblijf. Het is de bedoeling dat deze 
voorzieningen in de loop van het volgend voorjaar gereed zijn. Hier zien 
we hoe de lijnen worden uitgezet op het te bebouwen stuk grond. De 
architect, mevrouw Suneeta Sawant geeft aanwijzingen. 

Al gereed de nieuwe, stormbestendige Umang Shop. Farukh, die daar 
iedere dag groenten en fruit verkoopt, zit al te glunderen. Lekker uit de 
zon en uit de regen. De figuren van het Indiase Warli-volk zijn 
aangebracht door, jawel, onze voorzitter!                                              

Wist u dat:  

 onze "zoekaktie" naar uit Bal Anand geadopteerden van 18 jaar 
en ouder al verschillende geïnteresseerden heeft opgeleverd 
voor het willen gaan doen van vrijwilligerswerk? 

 wij van plan zijn om ergens in mei weer een vrijwilligersreünie 
te gaan organiseren? 

 je voor een toeristenvisum, naast hetgeen al werd vereist, je 
voortaan zelf moet verschijnen en dat dat gaat op afspraak? en 
dat er vingerafdrukken van alle vingers worden gemaakt en een 
irisscan?  

 per 1 november 2014 Harry Kremer zijn functie als Bestuurder 
heeft verruild voor die van Secretaris? 

 op 26 november Sudhir 18 wordt en hij dan verhuist naar 
Umang, waar een speciaal voor hem ingerichte kamer op hem 
wacht? 

 de Umang groep 2014 op Umang afvalrolemmers heeft 
geïntroduceerd waardoor alles netjes en opgeruimd is en blijft? 

 dat Sunny Laan, vrijwilliger gedurende de afgelopen moesson, 
reuze populair is bij de bewoners van Umang en zij vragen om 
zijn terugkeer? 

Ter afsluiting een stemmig plaatje van Bal Anand tijdens Diwali: 

 

Volg ons via:  

 Website 

 Facebook 

 Twitter  

Het secretariaat: 
Harry Kremer 
Voortsweg 91 
7523 CD Enschede 
info@stichtingbalanand.nl     

 

 

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

