
 

 

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

De tweede Nieuwsbrief van 2015 is een feit.                                         

Voorzien van het nieuwe logo, zoals al in de vorige nieuwsbrief in het 

vooruitzicht gesteld. Tijdens de reünie van de vrijwilligers op 31 mei jl. werd 

deze onthuld door onze voorzitter Karin Wiering. Daarbij werd ook de 

ontwerpster, Nicole Kaasschieter, bedankt en in het zonnetje gezet. Om 

alvast vragen in die richting te voorkomen: nee, het is geen sinaasappel, het 

zijn de spaken van een rolstoel ..........                                                                            

De reünie, die werd bijgewoond door zo'n 70 mensen, zorgde voor een 

gezellige drukte in huize Wiering. 

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.

  

ONZE STICHTING 

Voorafgaande aan de reünie was er een bestuursvergadering, waarbij ook 

mevrouw Kalro (Sulu) aanwezig was. Vele onderwerpen van 

gemeenschappelijk belang werden behandeld, in een harmonieuze sfeer 

met respect voor elkaars standpunten.   

Op de vergadering werden de Jaarrekening en het Jaarverslag over 2014 

vastgesteld. En zoals alle jaren ervoor ging ook deze keer de Jaarrekening 

vergezeld van een goedkeurende accountantsverklaring. 

Er gebeurde nog meer die dag. Vorig jaar hebben wij in een nieuwsbrief 

melding gemaakt van het feit dat Sunny Laan een paar maanden stage ging 

lopen op Umang. Tot het zo ver was heeft hij zich ingespannen om zo veel 

mogelijk geld bijeen te brengen voor Umang en ook na terugkomst is hij daar 

mee door gegaan. 

Zo geeft hij presentaties, activeert hij mensen en organisaties tot het 

ondernemen van actie(s), geeft interviews enz.                                          

Met name in Noord-Holland is mede door zijn inspanningen onze 

naamsbekendheid flink toegenomen.                                                  

Aanleiding om hem eens flink in het zonnetje te zetten en hem de BATIK 

trofee uit te reiken, met de daarbij behorende oorkonde.                                                 

BATIK staat voor Bal Anand Trofee voor Inzet en Kracht.  
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Wij zijn overigens nog steeds op zoek naar vrijwilligers! 
 
En nòg een onderscheiding: Miep in 't Veen werd benoemd tot Lid in de 
Orde van Oranje Nassau. Miep adviseert zowel onze organisatie als die in 
India m.b.t. aangelegenheden op het gebied van zorg, hygiëne en 
leefomstandigheden. Dat we het hier hebben over een zeer veelzijdig 
iemand die zich belangeloos inzet voor talloze organisaties mag blijken uit 
de hiernaast afgebeelde collage.  
 
 

FAMILIEBOEK  

Op de vrijwilligersbijeenkomst van 31 mei jl. herinnerde bestuurslid Ellis 

Mensinga de aanwezigen eraan, dat de Stichting in 2016 10 jaar bestaat. 

Een jubileum dus. Het bestuur  is van mening dat het leuk en zinvol is dit te 

vieren. Ondermeer met een Jubileumboek. Dit boek wordt een familieboek, 

voor jong en oud. Het zal gaan over het dagelijks leven op de zorgboerderij 

Umang, en ook zal het Warli-volk er een rol in spelen. Wil je weten waarom? 

Klik dan hier voor het antwoord.   

 

UMANG  
 
Moest u het tot en met de vorige nieuwsbrief doen met tekeningen van de 

architect, nu kunnen we laten zien dat het ziekenhuisje en het 

kinderdagverblijf/kleuterschooltje werkelijkheid zijn geworden. Er wordt hard 

gewerkt aan de afwerking. Deze voorzieningen zullen ook mogen worden 

gebruikt door de lokale, arme bevolking. Een arts is al aangesteld, het is 

dokter Anil Gaikwad. De inauguratie zal plaats vinden in de laatste week van 

oktober. Links kinderdagverblijf/kleuterschooltje, rechts het ziekenhuisje.  

Wat wèl alleen nog maar op papier bestaat is de eetzaal met de keuken. 

Deze zullen tegen de watertoren worden gebouwd. In het najaar zal hiermee 

een aanvang worden gemaakt.  

 

BAL ANAND 

In Bal Anand verloopt alles naar wens. De kinderen worden er prima 

verzorgd en van tijd tot tijd wordt er iets aparts voor ze georganiseerd, zoals 

we kunnen zien op dit plaatje, gemaakt in de tuin van Bal Anand. 

http://www.stichtingbalanand.nl/het-warli-project-familieboek-voor-jubileum/

