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

De laatste Nieuwsbrief van dit jaar staat in het teken van 
vrijwilligers die het afgelopen jaar naar India zijn gegaan om 
daar vrijwilligerswerk te doen op Bal Anand en/of Umang.  Wat 
zijn we blij met deze toppers! 

Verder nog een oproepje van Toon de Muntenman die graag uw 
ongebruikte vakantiemunten wil omzetten in keiharde valuta 
voor de Stichting. 

Heel hartelijk dank voor uw betrokkenheid bij de kinderen van 
Bal Anand en Umang, in welke vorm dan ook!  We hopen dat we 
met elkaar nog lang dit mooie project draaiende kunnen houden. 

 

  

Doneertip van Marjolein Hortentius (vrijwilliger) 

Om geld in te zamelen hebben wij een pagina geopend op 
www.kadonation.com. Het is eigenlijk geen website voor 
doneeracties, maar we hebben veel contact gehad met de 
ontwikkelaars van de site. Ze vonden het zo'n leuk project dat 
ook zij reclame hebben gemaakt op Facebook.  

We hebben vooral onze geplande reis gepromoot bij vrienden en 
familie. Door het versturen van de folders en veel bekendheid te 
maken via social media, hebben veel mensen uit onze omgeving 
gedoneerd! Echt super lief!  

We hebben prijzen gekocht in India en bij Umang. Daarnaast 
hebben we nog een blog bijgehouden, waar iedereen thuis ons 
kon volgen. Ook toen we al in India waren hebben een paar 
mensen toen (daardoor) nog gedoneerd. Totaal opbrengst 1500 
euro! 

mailto:info@stichtingbalanand.nl
http://www.stichtingbalanand.nl/
http://www.kadonation.com/
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Aan meerdere vrijwilligers stelden we een paar vragen over hun vrijwilligerswerk; hun antwoorden 
leest u hieronder: 

Q&A’s Pranita Hoffer 

Wat is je drive om bijna ieder jaar weer voor een langere tijd 
vrijwilligerswerk te gaan doen?  

Ik vind het geweldig om mensen te helpen ook op Bal Anand. Ik 
werk op de 2 verdieping met de gehandicapte kinderen. Als je voor 
de eerste keer vrijwilligerswerk doet zie je soms niet gelijk de 
veranderingen. Maar ik doe het nu al vanaf 2009 dus dan zie je 
langzaam de veranderingen bij de kinderen in hun ontwikkeling.  

Wat leer je het meest van vrijwilligerswerk te doen? 

Alles komt op zijn pootjes terecht. Het komt altijd goed. Tijdens mijn eerste keer vrijwilligerswerk sprak 
ik heel slecht Engels. Maar met handen en voeten kom je er ook, je leert de taal vanzelf en anders 
vraag je gewoon weer om uitleg.  

Wat is je mooiste herinnering van vrijwilligerswerk? 

Ik heb er heel veel; de Diwali kampen 2 nachten 3 dagen met alle kinderen op kamp. De vooruitgang 
met de kinderen die nu elke dag therapie krijgen en ook het proberen om de kinderen aandacht te 
geven en te laten lachen.  

Sjaak Hoffer 

De vraag is mij gesteld wat mij beweegt om iedere keer terug te 
keren naar India en vooral Umang, inderdaad ik ben verslaaft en 
dat komt ook door mijn 2 geweldige dochters Jyothi en Pranita de 
2 parels van India. De eerste keer dat ik op Umang kwam was in 
2009 bij de opening. Het vrijwilligershuis stond in de steigers en 
een ziekenhuis dat was nog helemaal niet aan de orde. 

Elk jaar dat ik op Umang kom zie ik weer wat nieuws; een nieuw 
hondenhok, een verbeterde toegangsweg, een nieuwe keuken, ga 
zo maar door, langzaam maar zeker komt het project tot 
ontwikkeling. 

Helaas door de extreme weersomstandigheden is er elk jaar groot 
onderhoud nodig waar dus mijn taak ligt als vrijwilliger van de stichting. Het is mij nog elke keer gelukt 
om iemand mee te nemen om mij te helpen om de klus daar te klaren. 

Mijn leeftijd van 70 jaar gaat toch mee spelen, gelukkig zijn er genoeg mensen rond Umang, de 
plaatselijke bevolking, die ook dankbaar profiteren van het werk wat daar gedaan moet worden. 

Umang is een mooi project waar de bewoners dankbaar en blij zijn als ze weer een bekend gezicht zien, 
humor is mijn grote kracht wat de bewoners nodig hebben. Een gezellige familie waar ik af en toe een 
onderdeel van mag zijn. 

Bedankt dat ik mag helpen, een aanrader voor veel mensen om zich te melden als vrijwilliger voor 
Umang! 
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Q&A’s Yelappa Visser 

Hoe kwam je op het idee om naar Umang en/of Bal Anand te gaan? 
 
In het afgelopen jaar ben ik voor de tweede keer vrijwilligerswerk 
gaan doen. De eerste keer had ik 3,5 maand op Bal Anand gewerkt. 
Dit keer had ik voornamelijk gekozen om vrijwilligerswerk te gaan 
doen op Umang. Verschillende redenen hebben me deze keuze doen 
laten maken; op deze locatie is de meeste hulp nodig. Inmiddels ben 
ik ouder geworden en vond ik het mooi om nu het leven op Umang te 
leren kennen en bovendien mijn opgebouwde ervaring met deze 
doelgroep in het vrijwilligerswerk te kunnen gebruiken. Umang heeft 

een groot contrast met Bal Anand, dit had ik niet willen missen! 

Met welke andere dingen heb je je vrijwilligerswerk gecombineerd? 

Tijdens mijn tweede reis naar India voor vrijwilligerswerk vorig jaar ben ik voor 6 maanden naar India 
geweest. Deze periode alleen gevuld met vrijwilligerswerk kan erg lang zijn bedacht ik me. Daarom heb 
ik voor de afwisseling, ook omdat ik nu toch het land bezoek, één reis richting het Noorden gemaakt en 
later één reis naar het Zuiden. Het is fijn om ook iets anders te mogen doen tussendoor zodat ik er 
weer tegen aan kon tijdens het vrijwilligerswerk.  
In mijn vrije tijd hield ik mij ook graag bezig met mijn hobby fashion design. Ik vond het bijvoorbeeld 
harstikke leuk om een blockprintworkshop te volgen, een blockprint te ontwerpen en Indiase Vintage 
kleding te kopen! 

Zou je nog een keer naar India willen gaan voor vrijwilligerswerk? 

Na de eerste keer vrijwilligerswerk dacht ik dat ik dit nooit meer zou doen. Ik stond op het punt een 
baan te gaan zoeken omdat ik net afgestudeerd was. Toch kwam ik op het punt waarbij het weer begon 
te ‘kriebelen’ en ik voor mezelf de mogelijkheid had gecreëerd om weer vrijwilligerswerk te gaan doen 
zoals het afgelopen jaar voor 6 maanden. Het is dus niet van te voren te bepalen of ik weer 
vrijwilligerswerk zal gaan doen in India. Ik weet niet hoe het leven loopt en zeg vanaf nu in ieder geval 
nooit nooit.  

 Q&A’s Vandita Crezée 

Wat voor sponsoractie heb je opgezet en hoe was het om dit te 
doen? 

In de periode van 15 januari t/m 15 april 2017 heb ik, Vandita 
Crezée, vrijwilligerswerk gedaan in India op Bal Anand en Umang. 
Voordat ik vertrok heb ik diverse sponsoracties gehouden, zoals een 
presentatie in de kerk. Ook heb ik familie, vrienden, kennissen en de 
plaatselijke kringloopwinkel benaderd. In totaal hebben deze acties 
ongeveer €5.500,- opgebracht. Met dit geld heb ik in overleg met de 
directrice in India mooie doelen kunnen behalen, zoals kapotte 
vloeren laten vervangen, nieuwe medicatiekoelkast, een medische 
check-up voor het personeel, een uitje voor de bewoners, de 

verjaardag benodigdheden voor de bewoners van Umang een jaar lang bekostigd en een outreach 
project. In september 2017 heb ik een tweede sponsoractie gehouden, door middel van een 
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zogenaamde ‘omkeercollecte’ in onze kerk. Door het enthousiasme van veel mensen heeft deze actie 
opnieuw een prachtig eindbedrag opgeleverd, namelijk €4.027,00. Dit geld wordt besteed aan 
fysiotherapie en logopedie. 

Ik vond het erg leuk om de sponsoracties te organiseren en was erg blij verrast door alle positieve en 
enthousiaste reacties van de mensen die ik heb benaderd. 

Vind je het helpend voor vrijwilligerswerk wanneer je al eens eerder in India bent geweest? 

Ik heb het als een voordeel ervaren dat ik al twee keer eerder in India op vakantie was geweest. 
Hierdoor was ik al bekend met de omgeving, het klimaat, het eten, de gewoonten en cultuur van het 
land. Bovendien was ik ook al eerder op Bal Anand en Umang geweest, waardoor ik een klein beetje 
wist wat ik kon verwachten. 

Wat heb je geleerd van het vrijwilligerswerk? 

Ik kijk met veel plezier en voldoening terug op mijn reis naar India. Ik ben blij dat ik deze reis heb 
mogen maken. Wat het meeste indruk op mij heeft gemaakt is dat de inwoners van India betrekkelijk 
arm zijn en weinig bezittingen hebben, maar toch gelukkig zijn. Ondanks de armoede zijn ze altijd heel 
gastvrij en bereid om het weinige dat ze hebben met anderen te delen. 

Verder heb ik door deze ervaring gezien dat de zorgverlening in India en Nederland erg van elkaar 
verschilt. Ik ben mij er zeker van bewust geworden dat je in India met de middelen moet werken die je 
hebt. Ook heb ik geleerd, dat je niet altijd voor de makkelijke weg, zoals in Nederland, kan kiezen. 

 

Q&A’s Rosa Mol  

Wat heeft dit vrijwilligerswerk je gebracht?  
 
Wat dit werk mij heeft gebracht is een enorme verrijking van mijn eigen 
ervaring in dit werkveld. Het zien en ervaren van dit werk in een land dat 
zo ontzettend anders is heeft mij veel geleerd en laten zien. 
Voornamelijk ook hoe goed wij het hier hebben (in Nederland) qua 
kennis en hulpmiddelen. Het was voor mij ontzettend leerzaam om te 
zien hoe het er daar aan toe gaat en om te ''roeien met de riemen die je 
hebt''. 
Wetende dat Umang een enorm zeldzame en rijke plek is voor deze 
mensen in India. Een enorm verschil en tegelijkertijd zo het zelfde. We 
willen het beste voor deze mensen met minder mogelijkheden. En dat 

maakt Umang ook zo bijzonder en prachtig. 
 
Wat is het meest bijzonder dat je hebt meegemaakt daar?  
 
Dat is mijn hele ervaring daar. Drie maanden deel uitmaken van de Umang familie en me er ook echt 
helemaal thuis te voelen. Dat duurde natuurlijk wel even, het is niet niks om daar te landen. De cultuur, 
het eten, het leven, de temperatuur, de manier van werken, alles is zo anders maar toch het zelfde.  
Het beste voor de bewoners te willen creëren. En iedereen doet zo zijn en haar best dat te realiseren.  
Nog voel ik mij enorm verbonden met alle mensen daar en enorm dankbaar voor de tijd dat ik daar heb 
mogen doorbrengen. 
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Wouter de Jonge en Marjolein Hortentius 
 
Marjolein: Na twee uur met Karin aan de telefoon te zitten, had ik 
het al helemaal bedacht. India, daar ga ik deze zomer naar toe! 
Toen kwamen de praktische zaken als sponsoren, vliegtickets, visa, 
etc. Uit gesprekken met Rianne en Karin bleek toch wel dat ik liever 
met iemand samen naar India wilde gaan. Beiden nog nooit buiten 
Europa geweest, hadden Wouter en ik besloten om samen te gaan. 
 
Wouter: Voordat wij naar India vertrokken kwam de informatie 
vooral via Marjolein. Later toen ik in het proces werd betrokken 
kwam mijn eerste ontmoeting met Rianne in zicht. Marjolein was 
hier al geweest en daar hebben wij uiteindelijk allebei groen licht 
gekregen om naar India te gaan. De informatie voor het visum bleek 
uiteindelijk wel een update te kunnen gebruiken, maar na een 
aantal bezoekjes bij de ambassade kwamen we er helemaal uit. 
Zelf had ik nog geen goed beeld gekregen van hoe India zou zijn en 

hoe het er voor stond op Umang. Bij Marjolein was dit al meer duidelijk en hier hoorde ik dan ook veel 
mooie verhalen van! Een verwachting van India hadden we allebei nog niet echt, we wilden onszelf 
daar laten verrassen door wat India en Umang te bieden hebben. Tijdens het voorbereiden moest er 
natuurlijk veel geregeld worden, dit ging uiteindelijk goed en zo konden wij onze reis beginnen. 
 
Beiden: Zo ook wilden wij graag een mooi bedrag meebrengen om Umang financieel te steunen. Omdat 
wij het beiden erg druk hadden vroegen wij ons af of we wel genoeg acties konden houden om geld op 
te halen. We hebben uiteindelijk een crowdfunding opgezet via een website. Hierop konden familie, 
vrienden en kennissen ons verhaal lezen en een eventuele bijdrage storten. De weergegeven teller liep 
op deze manier in een rap tempo op tot een bedrag dat we nooit hadden durven dromen! We willen 
hierbij alle mensen die ons geholpen hebben de bewoners van Umang een extraatje te geven, 
ontzettend bedanken! 
 
Onze eerste dag in Mumbai was erg spannend en verliep ook volledig op z’n Indiaas. Drukke wegen, 
chaotische vliegvelden maar ook hele lieve mensen. We zijn zonder verwachtingen van het land gegaan 
en het was indrukwekkend.  
De verwachtingen van Umang kwamen uit, we verwachtten lieve mensen, een groot mooi land in een 
rustige omgeving en natuurlijk veel rijst. Alles daarvan kwam uit, we werden door de bewoners 
ontzettend snel opgenomen, na een uur was Marjolein al een bordspel met Anu aan het spelen. 
Wouter en Farooq kletsten meteen al over de kippen en konijnen. We willen hierbij de stichting 
bedanken voor het vertrouwen om ons naar India te laten gaan. We weten zeker dat we willen terug 
keren naar Umang! 
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Een stukje uit een blog van Lisa Khoe die momenteel op Umang verblijft als vrijwilliger 

Umang heeft een bepaalde vibe die ervoor kan 
zorgen dat je je al heel snel op je gemak kunt 
voelen. Ik zeg ‘kunt voelen’ omdat dit natuurlijk 
voor iedereen anders is. Voor mij geldt het 
bovenstaande in ieder geval, zonder twijfel. ‘S 
ochtends wakker worden, wandelen met je buddy 
resident(s), deelnemen aan de yogales samen, 
ontbijten op ons eigen dakterras in ons 
eigen huisje en beginnen aan het 
dagprogramma. Er zitten pittige dagen 
tussen, zelfs al na deze eerste week, 
waar ik zo meer over vertel. Maar je 
krijgt er echt ontzettend veel voor terug. 
De 17 residents: Razia (35), Usha (30), 
Sujit (29), Pooja (27), Rushika (28), 
Farooq (27), Bittoo (27), Payal (27), 
Zubin (26), Aarti (25), Vanita (22), Anu 
(21), Ekra (20), Meera, Mahesh, Akshay en Kishore 
van de zorgboerderij zijn het inmiddels wel gewend 
om nieuwe vrijwilligers te ontvangen, en dat doen 
ze dan ook met open armen. Voor hen ben je, als ze 
je echt leuk vinden, een nieuwe ‘didi (grote zus)’ of 
‘bhai (grote broer)’.  

Ondanks het grote verschil in niveau, kunnen, 
lichamelijke en geestelijke conditie, is het echt een 
family. Ieder van hen is heel dankbaar, krijgt op 
Umang hoop, ondersteuning en liefde en dat zie je 
op veel momenten terug. Het is dan ook niet voor 
niets dat de residents niet als ‘disabled’ bestempeld 
worden maar gezien worden als ‘specially abled’. 
Dus hebben ze een goed leven? Absoluut, hun 
dankbaarheid is meer dan terecht kijkende naar hun 
mooie thuis Umang. Ondanks dat is er de afgelopen 
week al veel op ons afgekomen en zijn er genoeg 
confronterende momenten geweest. Hoort erbij, en 
het is ontzettend leerzaam.                       
 
Wij westerlingen, zo mag ik het nu toch wel even 
zeggen, zijn een zorgsysteem gewend waarin 
geschoolde mensen de zorg uitvoeren. Op Umang 
werken grotendeels (met uitzondering van 1 nurse) 
ongeschoolde care takers, die de persoonlijke zorg 
van de residents op zich nemen. Zij hebben al 
jarenlang de zorg op zich genomen, zonder enige 
specifieke kennis of achtergrond. Ik denk dat jullie je 
wel voor kunnen stellen dat de zorg daardoor op 
een hele andere manier uitgevoerd wordt dan dat 
wij gewend zijn. Dit, in combinatie met de niet 

directe Indiase cultuur waar er nauwelijks echt 
gepraat wordt, heeft daarom nogal voor wat 
confronterende momenten gezorgd.  

Gelukkig zijn we vorige week gestart met 
workshops, gericht op en voor de care takers. 
Marieke (vrijwilliger) heeft hierin het voortouw 

genomen, we pakken het nu samen 
op en nemen dan het stokje 
volledig over als zij vertrekt eind 
deze maand. In de eerste workshop 
stond vooral centraal dat ze care 
takers een kans kregen om zich uit 
te spreken, waar lopen ze tegen 
aan en wat gaat goed. De volgende 
workshop zal over praten en 
aanraken gaan met betrekking tot 
de residents, elke keer weer een 

nieuw basisonderwerp! Zo proberen we samen een 
weg te vinden naar verbeteringen en vooral de tijd 
nemen om naar elkaar te luisteren en er voor elkaar 
zijn. Kleine stapjes zijn ook stapjes :). We zijn hier en 
ze willen echt wel leren, het kost gewoon even wat 
tijd en een voorzichtige benadering, wat voor ons 
ook weer een leerweg is.  

Hester en ik mogen trouwens de ondersteuning en 
begeleiding op ons nemen van een groep van 5 
meiden, zowel individueel als in groepsverband 
omdat ze bij elkaar op de kamer slapen en daar vaak 
dingen misgaan betreft omgang met elkaar. Het zijn 
meiden met een lager IQ, ook verschillend, maar ze 
zijn met uitzondering van 1 allemaal in staat om 
voor zichzelf te zorgen. Het zijn meiden die meer in 
hun mars hebben maar niet mogen (niet mogen 
vanuit de overheid overigens). Ze kampen met veel 
frustraties, een laag zelfbeeld, onzekerheden, niet 
nuttig voelen, omgaan met gevoelens etc. Door het 
observeren afgelopen week zijn er al veel ideeën 
naar voren gekomen en komende week nemen we 
ook nog rustig de tijd om nog meer contact te 
leggen met de meiden en verder te observeren. In 
de tussentijd helpen we natuurlijk ook met de 
dagbesteding van de andere residents, activiteiten 
organiseren en zorgen dat iedereen bezig blijft.  

Met 5 dagen in de week werken van half 8 tot 9 gaat 
dat vast wel lukken, en twee dagen ‘holiday’ om 
weer op te laden.  http://lisakhoel.waarbenjij.nu/ 

  

De residents worden 
niet gezien als 

‘disabled’ maar als 
‘specially abled’ 

http://lisakhoel.waarbenjij.nu/
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Janneke de Jong 

Na een lange vliegreis en autorit kwam ik aan op Umang. Ik heb een goed voorbereidend gesprek 
gehad met Karin maar om het allemaal in het echt te zien was toch wel even anders. Ik was zeer onder 
de indruk van de bewoners en hoe blij zij waren met ons. Dit lag anders bij de care-takers. Zij keken ons 
vaak aan met een blik, ‘wie zijn jullie en wat komen jullie doen’. Natuurlijk, wie zijn wij om dingen te 
veranderen. Daar kwam ik ook niet voor. 

Mijn doel was om de bewoners een lach op hun gezicht te doen verschijnen en een arm om hen heen 
te slaan, te helpen met hun dagelijkse werkzaamheden en eventuele verzorging. Dit heeft mij veel 
voldoening gegeven waarbij ik liefde heb gegeven maar ook zeker heel veel liefde terug heb gekregen. 
Ik vond het moeilijk om afscheid te nemen. Ik mocht weer naar mijn vrije land en moest hen achter 
laten. Hoewel ik zeker denk dat de meeste bewoners hier gelukkig zijn, zijn er toch een paar bewoners 
die wat meer uitdaging aan kunnen en zich minder kunnen ontwikkelen. (sportactiviteiten bv) 

Wij hebben ons ook zeer verbaasd over de glutenvrije producten die wij mee hadden genomen. Er 
stonden nog veel glutenvrije pakken pannenkoekenmeel. Dus als een vrijwilliger deze pannenkoeken 
niet zelf bakt, blijven zij in de kast staan. 

Ook de knutselspullen die ik had meegenomen heb ik aan de school geschonken in een naburig dorpje 
omdat alle kasten uitpuilden van deze spullen. Wij konden ook weinig tijd vinden om te knutselen. 

Verder heb ik het prima naar mijn zin gehad en ben ik weer een ervaring rijker. 

Marlies Kuilman 

Marlies Kuilman is jarenlang het 
aanspreekpunt geweest van de 
vrijwilligers in Mumbai. De 
vrijwilligers die via onze Stichting 
vrijwilligerswerk kwamen doen 
voor Bal anand en/of Umang 
vonden bij haar altijd een fijne 
plek om even bij te tanken, lekker 
Nederlands te kunnen praten, 
Nederlandse producten eten, 
maar vooral een steun om even 
uit te blazen. Vele vrijwilligers 
hebben gegeten, geslapen en 
dingen ondernomen met Marlies 
en haar man René.  
Sinds afgelopen voorjaar zijn 
Marlies en René verhuist van 
Mumbai naar Bangalore. Hun taak 
is overgenomen door Marijke en Ton. Volgende nieuwsbrief vertellen we hier meer over.  

We zijn ongelooflijk blij dat Marlies en René zoveel hebben betekend voor de vrijwilligers. Daardoor 
konden “onze” vrijwilligers het werk nog beter aan!  
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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

