Beste vrienden van (de kinderen van) Bal Anand en Umang,
In deze lente Nieuwsbrief van 2017 besteden we o.a. aandacht aan
nieuwe bestuurswisselingen, prachtige sponsoracties, de stand van
zaken op Umang en aan het boek ‘Buitengewoon India’ dat
geschreven is ter ere van het 10 jarig bestaan van onze Stichting.
Bestuurswisselingen
Bas van Ham: Velen van u hebben hierover al persoonlijk bericht
ontvangen; na meer dan 10 jaar van tomeloze inzet gaat onze
penningmeester het stokje overdragen. Bas was veel meer dan
penningmeester; in het boek ‘Buitengewoon India’ wordt beschreven
hoe belangrijk Bas is geweest voor onze Stichting. Onze dank is
groot!
Ook Ellis Mensinga gaat ons bestuur verlaten. Ze is vier jaar
bestuurslid geweest waarvan ze twee jaar lang enorm veel tijd heeft
gestoken in het research doen voor en het schrijven van het boek
‘Buitengewoon India’.
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Momenteel zijn we bezig met het samenstellen van een nieuw
bestuur; in de volgende Nieuwsbrief zullen we ons nieuwe bestuur
aan u presenteren.
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‘Zoals sommigen van jullie misschien al
wisten heb ik afgelopen Januari (15de) in
Mumbai de Marathon gelopen voor de
weeskinderen van Bal Anand. Ik heb dit
gedaan vanwege mijn speciale band met
Bal Anand, ik kom er namelijk zelf vandaan.
Middels een sponsoractie heb ik geld
opgehaald en gedoneerd aan Bal Anand. Ik heb de reis naar India, het
bezoek aan Bal Anand en het lopen van de Marathon als Fantastisch
ervaren. Via deze weg wil ik daarom iedereen bedankten die me
gesteund en gesponsord heeft!!’
Stichting Stage Hunsel doneert
Onze ambassadrice Thea Adams heeft op 18 april een presentatie
mogen houden over Stichting Welzijn Kinderen van Bal Anand en
Umang bij Stichting Stage Hunsel. Deze Stichting gaat ophouden met
bestaan en het bedrag wat over is in kas, zal worden gedoneerd aan
een goed doel: Stichting Welzijn Kinderen van Bal Anand en Umang.
Na de presentatie werd er een denkbeeldige check overhandigd met
het ongelooflijke bedrag van 3800 euro. Geweldig !
Omdat Stichting Stage Hunsel een project was om jongeren uit Polen
op leerstage te laten komen in de omgeving van Hunsel is er
besloten dat deze donatie naar onderwijsdoeleinden zal gaan bij de
Stichting.
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facebook.com/stichtingbalanand

Twitter:

twitter.com/#/BalAnandUmang

Youtube:
youtube.com/user/umangbalanand

IBAN:
NL24ABNA0473961334 t.n.v.
Stichting Welzijn Kinderen
van Bal Anand

Het kindertehuis Bal Anand beschikt over een schoolklasje,
waarvan Agnes George de onderwijzeres is. Kinderen die
(nog) niet naar school gaan en voorbestemd zijn om te
worden geadopteerd wordt hier alvast het een en ander
bijgebracht. Aan de kinderen die wel al naar school gaan
wordt huiswerkbegeleiding gegeven. Dat geldt ook voor
zowel schoolgaande als niet schoolgaande gehandicapte
kinderen. De middelen waarover wordt beschikt zijn
ontoereikend en daarom zijn wij enorm blij met deze
bijdrage!
Wij willen namens de Stichting Welzijn kinderen van Bal
Anand en Umang, Stichting Stage Hunsel ontzettend bedanken voor dit geweldige bedrag.

Umang
Op 28 maart was het 7 jaar geleden dat de zorgboerderij Umang werd geopend. Helaas is de eetzaal met keuken
nog niet helemaal klaar maar het kippenhok is af! De
bewoners hebben goed geholpen bij het verven van
het nieuwe hok en het aanbrengen van de Warli
figuren; ze zijn erg trots op het resultaat!
Er is ook een kleine tempel in ere hersteld omdat de
lokale bevolking er heilig in geloofd dat dat het welzijn
van Umang ten goede komt. Zowel het kippenhok als
de tempel worden feestelijk ingewijd; daarna was er
uiteraard taart en lunch gevolgd door een cultureel
programma.
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Bezoek Karin Wiering (voorzitter) aan India
Op Umang merkte ik weer de familiesfeer met de
bewoners onderling. Zo fijn om te ervaren en te zien!
Vivek, de leraar van Umang, heeft een programma
ontwikkeld voor de bewoners waarin iedere dag een uur
sport en spel centraal staat. Prachtig om te zien dat
iedereen, op zijn of haar eigen niveau, meedoet en
plezier heeft.
De eetkamer is bijna klaar; er wordt nog hard gewerkt
aan de afwerking van keuken en eetzaal. Met dank aan de vele sponsoren!

Vraag uit de vorige Nieuwsbrief: Op Umang heeft Bas o.a. dit “ding” genuttigd. Onder u
misschien ook iemand die weet wat dit is?
Antwoord: Komkommer

Afscheid Marlies Kuilman Mumbai
Wat hebben vele vrijwilligers even bij kunnen tanken bij René en Marlies in
Mumbai. Een luisterend oor, weer even Nederlands praten en eten en een fijn
thuis. Enorm veel dank namens al deze mensen! Succes op jullie nieuwe stek in
Bangalore. Met de gekregen Nederlandse fietstocht gaan jullie deze nieuwe
omgeving snel ontdekken.
We zijn heel blij dat Marijke en Ton van Boven het stokje gaan overnemen. In de
volgende nieuwsbrief meer.

Het Jubileumboek BUITENGEWOON INDIA
Het boek BUITENGEWOON INDIA werd op 7 februari in het
Museon in Den Haag gepresenteerd. Het boek gaat over twee
buitengewone groepen in India. Allereerst de kinderen met
diverse beperkingen uit het kindertehuis Bal Anand in Mumbai.
Na hun 18de jaar mogen zij daar niet meer wonen, daarom is voor
hen Zorgboerderij Umang gerealiseerd, waar ze een
menswaardige woon-en werkomgeving hebben en in harmonie
met elkaar kunnen leven.
De andere groep is een van de vele volken die al honderden jaren
in India wonen namelijk de Warli, met een heel eigen cultuur die
een ecologische visie uitstraalt en interessante schilderingen
voortbracht. Warli kunstenaars maken nu prachtige hedendaagse
voorstellingen van hun dagelijks leven.
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Eigenlijk is het meer dan een boek…Het zijn twee boeken en middenin zitten een Umang-Verjaardagskalender en
Warli-Kijkplaten. Dit deel kan opgehangen, maar ook neergezet worden op tafel, bureau of kastplank.
Het is een Familieboek, waarmee jong en oud samen aan de gang kunnen gaan. Met spelletjes, recepten,
verhalen en speelgoed maken.
Ook op Umang is het boek Buitengewoon India gepresenteerd door de
schrijfster ervan, Ellis Mensinga. Haar vriendin Eveline van der Putten
was mee als reisgenote en als fotografe. De hoofdrolspelers van het
boek vonden het geweldig om zichzelf terug te zien op de foto’s in een
ECHT boek!
Er verschijnt nog een extra editie van de Nieuwsbrief over het ontstaan
van het boek en over de presentatie ervan in India.
Het boek ‘Buitengewoon India’ kan besteld worden via de website : www.stichtingbalanand.nl of per email :
karinwiering@gmail.com
De kosten van het boek zijn 15 euro, waarbij iedere cent voor de Zorgboerderij Umang is. Als het opgestuurd
moet worden is het 20 euro inclusief verpakking en porto. Er is ook een Engelse vertaling van de tekst in
boekvorm verkrijgbaar voor 5 euro (10 euro inclusief verzendkosten).
Bij de financiële adoptie van een kind of jongere met beperkingen in Bal Anand of Umang met een contract van
10 euro per maand gedurende 3 jaar krijgt u het boek gratis (dit is natuurlijk de mooiste en beste keuze!!) Het
boek is ook te koop in het Museon in Den Haag.

Warli melkbus
Bert Bronkhorst; onze "melkbusschilder heeft zich nu ook laten inspireren door het mooie Warli boek. Er is zelfs
een melkbus beschildert met Warli!
Deze melkbussen staan overal in Amsterdam om vreemde
valuta in te zamelen. Deze vreemde valuta kunt u ook aan 1
van de bestuursleden meegeven of aan Toon Borst
opsturen.
Toon verzamelt al jaren buitenlands geld. Dit wisselt hij om
tegen euro's wat dan weer gedeeltelijk geschonken wordt
aan onze Stichting. Toon is Amsterdammer van het Jaar en
wij zijn zeer trots dat hij verbonden is aan onze Stichting!

Buitenlands geld kunt u sturen naar:
Toon Borst,
Weth. Tabakstraat 54,
1107 DE Amsterdam
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