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

De eerste nieuwsbrief van dit jaar is wat later dan u gewend 
bent!  We kregen een prachtig reisverslag van Maaike 
Riemersma die samen met haar dochter Santoshi naar India is 
geweest. Verder een vervolg van Ellis Mensinga op haar 
prachtige boek ‘Buitengewoon India’; ze beschrijft hoe ze haar 
boek in Nieuw Delhi heeft gepresenteerd en een huwelijk heeft 
mogen voltrekken.  

Bert Bronkhorst kreeg een lintje voor zijn prachtige 
beschilderingen van de melkbussen van Toon Borst, u allen 
welbekend inmiddels doordat hij regelmatig in het nieuws is 
vanwege het inzamelen van buitenlands geld voor goede 
doelen, waaronder onze Stichting.  

In een volgende Nieuwsbrief zullen we aandacht besteden aan 
de bezoeken aan Umang van de studenten en docenten van 
Landstede. 

 

Naar India met een ‘missie’ 
Reisverslag 2018 van Maaike en Santoshi Riemersma 
 

Wij gaan op reis naar India met een speciale 
‘missie’: op ons beider verjaardagen hebben 
we in plaats van cadeautjes gevraagd om 
donaties voor twee projecten: voor 
Tibetaanse kinderen met trauma en voor de 
gehandicapte kinderen in Bombay van Bal 
Anand/Umang, waar Santoshi de eerste 7 

jaren van haar leven doorbracht.  
We zijn om de vier jaar in India te vinden, gaan dan altijd even 
bij Bal Anand langs en Santoshi heeft  vier jaar geleden stage 
gelopen bij Umang.   
 
Santoshi heeft zelf ook een ‘missie’: ze wil heel graag haar 
21ste verjaardag vieren bij Umang. Ze heeft levendige 
herinneringen aan haar kindertijd bij Bal Anand; flarden 
schieten soms door haar hoofd over de rituelen bij de 
verjaardag zoals samen naar het strand gaan, maar ze kan het 
niet helemaal ‘pakken’. Ze wil haar verhaal met beelden en 
rituelen en oude verlangens completer maken. Helen, zeg 
maar. Op een persoonlijke missie naar India dus. 
  
We zijn in Mumbai, terug in het hotel waar we altijd naar toe 
gaan. Hoe is het voor Santoshi om in India te zijn? Toen we 
aankwamen zondag in Mumbai zei ze 'Ik ben zo blij maar ook 
verdrietig'; waarom ze verdrietig was kon ze niet duidelijk 
maken. Het blije staat op de voorgrond. Ze loopt veel vrijer en 

  

 

 

 

NIEUWSBRIEF 
Mei 2018 

 

 
Secretariaat:     
info@stichtingbalanand.nl 

Website:         
www.stichtingbalanand.nl                                                               

 

Facebook:         
facebook.com/stichtingbalanand 
  

Twitter:             
twitter.com/#/BalAnandUmang                                                

Youtube:           
youtube.com/user/umangbalanand
   

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

 

 

 

 

 

mailto:info@stichtingbalanand.nl
http://www.stichtingbalanand.nl/


2 
 

vol zelfvertrouwen rond in India en vooral in Mumbai. Dat is een groot verschil met  4 jaar geleden toen 
ze het nog eng vond dat iedereen naar haar staarde. Nu is het een zelfbewuste jonge dame in een 
mooie traditionele Indiase outfit (ook al lopen ze hier allemaal in spijkerbroek). Compleet met glazen 
bangles en belletjes aan de enkelbandjes. 
 
Ze tekent wat af; de ene na de andere mandala wordt gekleurd en uitgedeeld, zonder onderscheid. En 
verder houdt ze perfect in de gaten of alles goed geregeld is: contact met Sulu, de directrice van 
Umang, wat voor cadeautje ze aan Savriti zal geven, de kok die haar nog van vroeger kent en zou de 
chauffeur haar nog kennen, die ons morgen ophaalt? Ook komen herinneringen los, kleine 
voorvalletjes. Niet pijnlijk maar wel van belang. Ze geniet vooral van haar geboortestad.  
 
Het is vroeg in de ochtend. We zitten hier aan het Indiaas ontbijt bij Umang en hebben net yoga 
gedaan. Die heb ik hier 4 jaar geleden opgezet en dat hebben ze verfijnd en naar eigen idee verder 
ontwikkeld. Teruggebracht naar hele kleine bewegingen zodat niemand afhaakt; wat stretchen en 
vooral de gewrichten soepel houden. Heel leuk. Heerlijk buiten om 7 uur op de veranda en iedereen 
doet mee; van enkel- tot meervoudig handicap, ook de didies (local workers). We hebben ze aan het 
eind gecomplimenteerd en een Tibetaans vlaggetje gegeven met een eenvoudige uitleg over wijsheid 
in jezelf. Daarna hebben ze besloten waar het vlaggetje moest hangen; bij de yogaruimte. T' is leuk te 
zien hoe alles zich hier verder ontwikkeld. De bewoners zien er  gezond en schoon uit. Er wordt 
geoefend en niet meer kruipend (sommigen) door het leven gegaan. Na het ontbijt doen ze nu 
meditatie van Goenka (Vipassana). Ik deed 4 jaar geleden ook korte meditatie en 
ademhalingsoefeningen met ze en dat doen ze nu dus op deze manier. Het effect mag er zijn; ze zijn 
veel rustiger, er is minder onrust en meer focus op zichzelf i.p.v. op elke prikkel reageren. Ze houden 
van die gekke resonerende stem van Goenka.  
 
Santoshi en ik zijn heel hartelijk ontvangen. Iedereen kent ons nog en het is alsof we maar even weg 
geweest zijn. Santoshi is zichzelf en heel rustig observerend, soms helpt ze iemand even. Soms plagen 
Paja of Pudja haar. Savriti, de kok, vindt het heerlijk om Santoshi voor de gek te houden.  
Boeiend is dat er MBO leerlingen uit Zwolle stage lopen voor 2 weken met 2 leerkrachten. Jonkies nog, 
maar ze doen het heel goed. Gisteren heb ik  een workshop van de 2 docenten meegemaakt met 
rollenspel voor de didies  over positieve communicatie. Hilarisch.  
  

De verjaardag bij Umang was heel bijzonder; het begon al bij het ontbijt toen iedereen na het zingen 
haar een hapje eten gaf volgens de Umang traditie. S’ middags gaf Santoshi haar paratouwtjes 
workshop, ook dat was erg leuk want zij had de leiding. Daarna was de teaparty (no politics). Het 
geheel was mooi versierd en ik had, via Sulu, een taart besteld en die hadden ze voor ons beide 
gemaakt dus ik was ook een beetje jarig. De rituelen leken op een hindoestaanse trouwerij met een 
zegening en kleurtjes op het voorhoofd, wat natuurlijk een smeerboel werd, daarna gezamenlijk met 
Sulu de taart aansnijden. Een ritueel was ook dat we stukjes taart op onze wangen voorhoofd en kin 
gesmeerd kregen. Dat was dus een lekkere kliederboel. Er werd gezongen, afgeteld met als climax een 
ballon vol snippers met een harde knal over onze hoofden uitgeworpen. Toen kwam iedereen een 



3 
 

hapje van de taart snijden en stopte het in Santoshi haar mond tot ze er bijna misselijk werd. Iedereen 
nam dus een klein stukje van de taart (dat vertelde Santoshi ook altijd, maar begreep ik niet). Daarna 
werd de chocoladetaart verdeeld, kleine stukjes, dus je kunt met gemak met 1 taart toe voor 35 
mensen. Heel praktisch. We kregen cadeautjes en gaven ons cadeau; de symbolische cheque van 500 
euro (ik had het geld gestort) en Sulu vertelde wat er mee gedaan werd (dat hadden we samen 
besproken nl medische ondersteuning = een dokter voor degene die het nodig hebben, deel voor een 
zomeruitje en een deel voor hun organische landbouw project). Iedereen was blij. Daarna nog even de 
voetjes van de vloer en een sapje en toen was de teaparty voorbij. Heel leuk, boeiend en voor Santoshi 
helend en een diepe wens.  

 
Onze laatste dagen hebben we doorgebracht in een luxueus Indiaas resort bij Bombay bij Aksa beach. 
We zitten hier we op het ‘strand van Santoshi’ want het bleek dat zij hier vroeger ook met vakantie 
naar toe gingen en dat kan ze zich nog herinneren, ook dat ze een keer niet mee mocht. Dus de cirkel 
is  rond en wij kijken terug op een fijne tijd.  
 
En het is zelfs nog niet afgelopen want Sulu en Rajhu komen 14 dagen later naar Nederland en zijn ook 
een nachtje bij ons op IJburg. Zodat Santoshi kan laten zien waar ze nu woont: de Roef en het werk: 
arbeidsmatige dag voorziening bij Lambe in de lunchroom en bij Freud in de keuken en de 
bediening.  Een beetje Umang, maar dan in Nederland. Ter inspiratie. Trots laat Santoshi alles zien aan 
Sulu. Ze moet haar alleen door de stad begeleiden want ik zit thuis met een gescheurde pees, maar dat 
is voor Santoshi geen probleem. De rollen zijn ineens omgedraaid: zij is verantwoordelijk voor Sulu, 
draagt haar tas en zorgt dat ze in- en uit- de juiste tram stappen. Wat zijn we  allemaal trots op haar. 
Op het eind vallen er wat tranen, maar het is vooral ook een hele blije Santoshi die haar oude directrice 
uitzwaait.  
De cirkel is rond. Namaste🍡🍡🍡🍡♥🎂🎂  
 

HET BOEK BUITENGEWOON INDIA IN NEW DELHI 

Inmiddels is er alweer een dik jaar gepasseerd sinds de publicatie en presentatie in het Museon van het 
boek Buitengewoon India. Overal in Nederland wordt het gelezen door jong en oud. In de speciale 
Nieuwsbrief van 7 september 2017 heb ik een kijkje achter de schermen gegeven van de hele 
ontstaansgeschiedenis van dit jubileum boek. Maar de tijd gaat verder en er komen steeds weer leuke 
gebeurtenissen bij die het vermelden waard zijn. 

Zo ben ik in september naar India geweest en heb daar twee presentaties gegeven in New Delhi over 
Umang, Warli en het boek. Hoe is dat zo gekomen….? 
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Ik was uitgenodigd, samen met mijn echtgenoot Alexander, om het huwelijksfeest van Priya de dochter 
van hele goede Indiase vrienden mee te maken. 

Dit zijn niet ‘zomaar’ goede vrienden. Met haar vader Devinder correspondeer ik al 55 jaar! Het begon 
toen ik 10 jaar oud was en ik zijn adres aftroggelde van een lieve oude tante, die zijn schrijfvriendin 
was. Ik was in die tijd al geïnteresseerd in India. Devinder trok naar Zwitserland en de USA voor studie 
en stichtte een Indiaas gezin, dat wij diverse malen overal ter wereld ontmoet hebben. De dochter 
wilde haar huwelijk graag in India vieren, in Chandigarh, 4 uren rijden noordelijk van New Delhi. 

Ik werd gevraagd om middenin de traditionele Hindoeïstische ceremonies door de Pandit, de westerse 
ceremonie van de ringen te doen. Ik ben sinds 16 jaar trouwambtenaar bij de gemeente Den Haag, en 
heb in die hoedanigheid vele Hindoestaanse bruidspaartjes voor mij gehad. Het was een bijzondere 
ervaring! Voor mij, voor het bruidspaar en voor de vele gasten, die in India zoiets nooit meegemaakt 
hadden. 

Dit korte verblijf in India was een mooi buitenkansje om ook weer aandacht te schenken aan Umang en 
de Warli. Dit gebeurde op twee fronten. Twee presentaties, gelijk als die in het Museon tijdens de 
presentatie, maar nu in het Engels. Eén op de universiteit, de ANSAL University, en de ander bij de 
INTACH (Indian National Trust for Art and Cultural Heritage) een grote NGO, ook werkzaam op het 
gebied van de cultuur van minderheden in India, zoals bij de Warli.Wat betreft de universiteit was ik 
uitgenodigd door Surabhi Khanna. Zij werkt daar als docente op het departement van Kunst en Design. 
Zij is een goede vriendin en was mijn ‘assistent’ in 2015 gedurende de hele expeditie in India om het 
materiaal voor Buitengewoon India te verzamelen. Het universiteitscomplex was groot, en we bekeken 
diverse afdelingen met overal studenten aan het werk. 

Mijn publiek bestond uit zo’n 50 studenten en hun docenten. Omdat er op dat moment geen 
collegezaal ter beschikking was, werd de bijeenkomst gegeven in een van de ateliers, en zat iedereen 
op stoelen, banken, tafels en zelfs op de grond. De sfeer was erg geanimeerd met na afloop veel 
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vragen. Er waren ook geïnteresseerde studenten om eens een stage of onderzoek op Umang te gaan 
doen. 

 

De presentatie bij INTACH was weer een heel ander verhaal. Ik ben destijds met deze organisatie in 
contact gekomen, toen ik zocht naar een persoon, die in en op het Warli gebied goed thuis is. Dat werd 
Phiroza Tafti, die de coördinator van Intach is in Dehanu, een stadje noordelijk van Mumbai. Over de rol 
die zij gespeeld heeft bij mijn zoektochten rond de Warli heb ik veel verteld in het boek.  

Terwijl mijn toehoorders op de universiteit allemaal 20-ers waren, was dit publiek vooral boven de 45 
jaar.Dit waren mensen, vanuit allerlei regionen in India, met al jarenlange ervaringen in het veld, die nu 
voor een Conferentie in Delhi bijeen waren. 

Het waren dan ook geheel andere vragen, die mij na afloop gesteld werden. Veel meer inhoudelijk, ook 
ge-ent op hun eigen wederwaardigheden en zeer geïnteresseerd in waarom ik hieraan begonnen was, 
hoe ik het ervaren had en hoe de mensen in Holland erop reageren. 

Na afloop van beide presentaties wilden velen het boek kopen samen met de Engelstalige versie 
(zonder foto’s), maar zoveel exemplaren had ik niet meer. Bij allebei de instituten heb ik een combi van 
Buitengewoon India/Extraordinary India achtergelaten. Per slot van rekening was het boek in de eerste 
plaats bedoeld als jubileumcadeau voor de trouwe Umang-donateurs in Holland… 

Ik vond het heel fijn om deze mensen te kunnen vertellen over het prachtige Umang met de boeiende 
bewoners. Zij hadden nog nooit gehoord van een project als dit. Dat gold ook voor de Warli, waarover 
vooral een aantal clichés bekend zijn. Dit draagt hopelijk allemaal bij aan het relativeren van allerlei 
zogenaamde feiten, zoals de onzinnige gedachten dat het krijgen van kinderen met beperkingen een 
straf van de goden zou zijn en dat de Warli afbeeldingen een soort primitieve rotstekeningen 
voorstellen. 

Met dit verslag zijn weer een paar bladzijden toegevoegd aan het verhaal over het boek Buitengewoon 
India. Wie weet volgen er nog meer! 

Ellis Mensinga, voorjaar 2018 
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Een berichtje van Toon de Muntenman 
 

 
 
Ben je bij sponsoracties betrokken, breng dan bij meetings naar voren dat allerlei buitenlandse munten 
en biljetten - zowel oude zoals marken, peseta’s, schillingen & de restant vakantie-overschotjes uit 
niet-euro landen - alsook gulden biljetten die mensen hier en daar nog hebben liggen via de ‘Toverhoed 
van de Muntenman’ van www.muntenactie.nl  100% euro’s opbrengen!  
Je zult versteld staan hoeveel dit kan opbrengen. 
 
Nu mijn vaste ‘dollargirls‘ – Stanneke en Martina - na 16,5 jaar zijn weggevallen, ben ik ook op zoek 
naar mensen die naar de VS – op vakantie of voor zaken – gaan. Na ‘vereurotisering‘ brengt de 
meegenomen ‘buit ‘ 10% voor betrokkene en 90% op voor Bal Anand ! 
Je mag ze ook rechtstreeks opsturen naar 
Brinkie’s Muntenactie 
Meerkerkdreef 27 
1106 GZ 
Amsterdam 
mvv. Bal Anand/Umang 
  
Indien gewenst portokosten retour, maar dan wel met vermelding van rekeningnummer (tot aan tien 
kilo 6,95 via Post.nl) 
Hartelijke groeten, 
 
Toon  

http://www.muntenactie.nl/
https://maps.google.com/?q=Meerkerkdreef+27%0D+1106+GZ+%0D+Amsterdam&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Meerkerkdreef+27%0D+1106+GZ+%0D+Amsterdam&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Meerkerkdreef+27%0D+1106+GZ+%0D+Amsterdam&entry=gmail&source=g

