
 

Beste vrienden van (de kinderen van) Bal Anand (èn Umang), 

Het is maart 2015 en voor u ligt de eerste 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.  

BAL ANAND 

 

Miss Kala 

In de vorige nieuwsbrief hebben wij gemeld dat de dagelijkse leiding 

in Bal Anand was overgedragen aan miss Kala. Haar volledige 

naam is Kala Sundar Vedha. Onze voorzitter Karin Wiering heeft al 

kennis met haar kunnen maken en ook penningmeester Bas van 

Ham was onlangs in de gelegenheid haar nader te leren kennen. In 

de vorige nieuwsbrief moest miss Kala de foto nog delen met miss 

Sulu en met Karin, maar hier ziet u haar in volle glorie. 

 

Speeltuintje 

Inmiddels helemaal gereed het speeltuintje aan de achterkant. 

Voorziet in een grote behoefte. Erg goed voor de motoriek van ook 

de gehandicapte kinderen. En zeg nou zelf, ziet dat ding rechts er 

uit als een watertank? Dankzij Pranita niet (meer). 

 

 

 

 

 

 

Bal Anand Trofee voor Inzet en Kracht (Batik) 

Nu we het toch over Pranita hebben, in de vorige nieuwsbrief 

vertelden we al iets over haar. Zij vormt een geweldige steun voor 

de gehandicapte kinderen. Op 30 januari jl. werd haar in Bal Anand 

namens het bestuur van onze Stichting door Bas van Ham de Batik 

trofee uitgereikt. Batik staat voor Bal Anand Trofee voor Inzet en 

Kracht. Kwalificaties die helemaal horen bij Pranita.                                                   

Zij is de derde persoon die deze eer te beurt valt in het bestaan van 

onze Stichting.  
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Pari 

Hier weer een voorbeeld dat er met uw 

geld wondertjes worden verricht. 

Misschien herinnert u zich nog Pari, het 

meisje dat een paar jaar geleden werd 

gevonden in de bosjes bij de spoorweg. 

Zij verkeerde in erbarmelijke toestand. 

En kijk nu eens! Helaas zal ze 

waarschijnlijk blijvend blind zijn. 

Toiletgroep 

Ook erg nodig voor de gehandicapte 

kinderen op de tweede verdieping was de renovatie van de 

toiletgroep. Kan er nu weer een tijdje tegen. 

UMANG 

 

Faciliteiten 

Op Umang wordt alles in het werk gesteld om zo snel mogelijk alle 

faciliteiten gereed te hebben zodat de 20 kinderen die nu nog in Bal 

Anand verblijven daar kunnen gaan genieten van een fijn, gezond 

en menswaardig leven. 

 

Zo zullen binnenkort het ziekenhuisje (Dispensary) en het 

kinderdagverblijf/kleuterschooltje (Balwadi) gereed komen. Deze 

voorzieningen zullen ook ten diensten staan van de plaatselijke, 

arme bevolking. Dan volgt de bouw van de eetzaal en keuken. Dat 

kan snel gaan omdat de fundering en de vloer er al liggen. 

Inmiddels kijken we al een beetje naar het volgende, veruit het 

grootste en duurste, object: de verdere onderkomens voor de 

kinderen die nu nog in Bal Anand verblijven.  

De verblijven en de infrastructuur zullen zijn aangepast aan de 

handicaps van de kinderen. Sommigen zijn bedlegerig, anderen 

tevens blind. We spreken daarom ook wel van hospital-like-

cottages. Zo gaat dit er ongeveer uit zien.        

  

                         

 

Eetzaal 

 

      Uw bijdragen om dit te kunnen realiseren zijn uiteraard  

      van harte welkom! 

Dispensary en Balwadi 



Therapeutisch zwembad 

Hier zien we het uitmeten op de plek waar deze en het 

therapeutisch zwembad moeten komen. Het meten gebeurt door de 

architecte, miss Suneeta Samant, geholpen door Vishal, de site 

supervisor en zijn assistent Naresh. Er zullen zoveel mogelijk 

bomen worden gespaard; desnoods worden zij verplaatst. 

Sudhir 

Inmiddels is Umang weer een bewoner rijker geworden. Het is 

Sudhir, in november 2014 werd hij 18. Sudhir moet met alles 

geholpen worden en heeft daarom in Pravati zijn eigen 

verzorgster/verpleegkundige.  

ONZE STICHTING 

Nieuw logo 

Zoals in de vorige nieuwsbrief al gemeld 

wordt er gewerkt aan een nieuw logo en een 

nieuwe huisstijl. Het logo zullen wij onthullen 

tijdens de vrijwilligersreünie die op 31 mei zal 

worden gehouden in Bennebroek. De 

(ex)vrijwilligers zullen hiervoor binnenkort worden uitgenodigd. 

Wellicht zal dan ook de complete nieuwe huisstijl gereed zijn. 

Dankzij de vrijgevigheid van de Vrienden van (de kinderen van) Bal 

Anand konden in 2014 de kosten van levensonderhoud van de 

gehandicapte kinderen, in de ruimste zin van het woord, worden 

betaald. En ook kon het startsein worden gegeven voor de bouw 

van het hospitaaltje en het kinderdagverblijf/kleuterschooltje.  

Dank aan een ieder die dit mede mogelijk heeft gemaakt! 

Wist u dat: 

 Er al heel wat sponsors en donateurs gebruik hebben gemaakt 
van de mogelijkheid om hun gift volledig fiscaal af te kunnen 
trekken, waarbij geen drempel geldt? Zo betaalt de fiscus 
optimaal mee aan uw gift. 

 Er op Umang een jersey koe en een kalfje zullen worden 
aangekocht; zij staan er om bekend heel veel melk te geven. 

 Dat wij over elk jaar van ons bestaan beschikken over een 
goedkeurende accountantsverklaring. Uw geld is in goede 
handen. 

 Dat Ravi Poldervaart (geadopteerd uit Bal Anand) samen met 
Andreas v.d. Hoek en Jorick van de Heide, getooid in Umang 
tenue, op 12 april de marathon van Rotterdam gaat lopen; er 
zal worden samengewerkt met de ABNAmro Foundation. 

 Dat wij nog steeds op zoek zijn naar vrijwilligers voor Bal 
Anand en de zorgboerderij Umang. 

 Dat Bal Anand inmiddels meer dan 2000 (!) kinderen heeft 
geplaatst in liefdevolle gezinnen in diverse landen van de 
wereld, waarvan 1500 in ons land. Hier zitten de 33 
gehandicapte kinderen waar wij ons voor inzetten dus (helaas) 
niet bij.  

 
  

 

  

  

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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