Beste vrienden van (de kinderen van) Bal Anand en Umang,
Deze laatste Nieuwsbrief staat volledig in het teken van het bezoek
van bestuursleden Karin Wiering en Cor van den Broek aan India. De
tekst is van Karin Wiering, voorzitter van onze stichting.

Verder willen we u allen fijne feestdagen toewensen en een gezond en
gelukkig 2020!
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Cor en ik zijn samen in november van dit jaar naar India gegaan. Cor
om zich voor te stellen en kennis te maken met Bal Anand, Umang en
de bewoners en om de financiële stromen te bespreken.
Inmiddels ben ik al 7 of 8 keer ( ik ben de tel een beetje kwijt) naar
India geweest om Bal Anand en Umang te bezoeken, voortgang te
bespreken, doelen door te nemen en vooral ook om te luisteren en te
zien hoe het met de bewoners gaat.
We zijn immers dit project gestart om een menswaardig bestaan te
creëren voor de gehandicapte weeskinderen boven de 18. Kinderen
waarvan de toekomst uitzichtloos zou zijn, een toekomst op straat of
in een staatstehuis. Dat was iets wat wij niet wilden. Wij gunden hen
ook een menswaardige toekomst, een bestaan waar ze trots op
konden zijn en een plek waar ze mochten zijn zoals ze zijn en die
afgestemd is op hun mogelijkheden.
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Website:

https://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

Trots ben ik dan ook dat ik wederom mocht ervaren dat ze als een familie zijn. Een familie
die het goed heeft met elkaar, die elkaar helpt. Ook een familie waar weleens wat gebeurt,
maar dan wel de verantwoordelijkheid heeft om het op te lossen met elkaar. Met elkaar
moet en ga je immers weer verder. Ik mocht de warmte weer ervaren. Letterlijk en zeer
zeker ook figuurlijk. De warmte die ze naar elkaar uitstralen. Dat ze oog hebben voor
elkaar en elkaar ook van alles gunnen.
Ik zag ook de warmte van de social workers
naar de bewoners toe.
Meera had het moeilijk. De social worker haalde de koe uit de wei en
de koe fungeerde als knuffel. Meera legde haar hoofd op de nek van
de koe en ze werd rustig. Meera kan het niet vertellen, maar haar
ogen spraken boekdelen, dit was op dit moment wat ze nodig had. En
ik….. ik werd er stil van. Dit was onze doelstelling, dit was waarvoor
wij de handen met elkaar ineen slaan.
Een zorgboerderij; dieren en met je handen in de aarde wroeten,
lekker aards met de natuur bezig zijn. Dat is toch welzijn voor
iedereen?
Wat me ook opviel was dat er een goede ritme is. Een dagritme waarin
gezondheid, in alle facetten, centraal staat. Opstaan, wandelen en dan
een uur yoga! Ook dat gun je iedereen! Alle bewoners doen eraan
mee, iedereen binnen zijn eigen mogelijkheden.
Ik moet je zeggen; sommige oefeningen waren lang zo gemakkelijk
niet, maar alles werd geprobeerd en in alle rust werden de oefeningen
gedaan.
Na de yoga was er tijd voor ontbijt en daarna heeft iedereen zijn eigen
werkzaamheden. Diegene die in de tuin kunnen werken, helpen in de
tuin. Met planten, wieden, oogsten, etc. anderen helpen in de keuken,
kamers opruimen, schoon houden van de kamers, de keuken, helpen in
de keuken. Er is een goede taakverdeling, net zoals het in ons eigen huishouden is ( de één dekt de tafel, de ander
doet de afwas, etc. Nu de kinderen langzaamaan uitvliegen is de taakverdeling anders….ha, ha!).

Na de lunch helpt iedereen mee in de workshopruimte. Daar worden spullen gemaakt voor de verkoop. Om 17.00
uur is het werken voorbij en is het tijd voor ontspanning. Ik zag dat er nu spelletjes met elkaar gedaan werden, erg
leuk. Omdat wij er waren werd er ook gedanst, zelfs de poes danste mee en de honden blaften, want die wilden
ook wel mee dansen!
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Voor het eerst kregen we yogi drink! Zelf gemaakt
en nu ook mogelijk doordat koe Janneke zo lekker
melk geeft. Dat maakt dat er dagelijks melk is om
te drinken, yoghurt van te maken, etc. De
bewoners vonden het heerlijk en wij ook!
Het avondeten vond in de dining hal plaats. Deze
had ik nog niet gezien; plaats genoeg voor
iedereen, zodat er tegelijk gegeten kan worden.
De kok Savitri kookt zoals altijd heerlijke
maaltijden!
Het was weer een heerlijk weerzien met de bewoners en ook met het nieuwe
bestuur.
Sulu gaat langzaam haar werkzaamheden overdragen aan Madhavi. Madhavi is
al jaren verbonden aan Bal Anand en kent de bewoners ook al heel lang. Sulu
heeft vertrouwen in haar en dat is fijn om te zien en dat te ervaren.
Sulu is afgelopen september 80 geworden, dan mag je het best even rustiger
aan doen, maar als je in Sulu’s hart kijkt dan blijft ze het liefst alles zelf doen!
Ze is een moeder voor alle bewoners en een moeder laat haar kinderen niet
los, maar kan best een rechterhand gebruiken om de werkzaamheden wat te
verminderen. Dat is dan ook datgene wat er nu gebeurt.
Op Umang zagen wij dat de gebouwen heel erg geleden hadden onder de
regentijd. We hebben ter plekke toestemming gegeven om extra geld uit te
trekken voor het onderhoud van de gebouwen. Het is goed om te zien dat de
start gelijk gestart is en we worden wekelijks op de hoogte gehouden van de
voortgang, voorzien van foto’s.

Over het betonnen looppad is inmiddels een overkapping geplaatst; heel handig in de regentijd om van de
slaapkamers naar de dining hall te komen. De bewoners hebben zelf plantenhangers (van oude plastic flessen)
gemaakt om onder het nieuwe overdekte looppad te hangen.
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Een aantal bewoners deed ook zelf reparatiewerk met cement aan de
stenen plantenbakken.
We hebben niet alleen plannen gemaakt voor de bewoners, maar
zeer zeker ook voor de gebouwen, korte termijn, middellange termijn
en lange termijn.
Dit is voor ons en onze vaste sponsoren ook belangrijk, zodat we
kunnen plannen waar ons geld heen gaat.

Gratis sponsoren via Sponsorkliks
We vragen uw aandacht voor het volgende: vanaf nu is het voor iedereen die Stichting Welzijn Kinderen van Bal
Anand en Umang een warm hart toedraagt mogelijk om deze Stichting GRATIS te sponsoren.
Ga de volgende keer dat u iets online wilt kopen eerst naar www.stichtingbalanand.nl.
Op de website staat een banner van SponsorKliks. Door op deze banner te klikken verschijnt een overzicht van
tientallen webwinkels, waaronder Bol.com, Coolblue en Zalando. Elke aankoop bij een van deze bedrijven levert
onze Stichting een commissie op terwijl u zelf dezelfde prijs betaalt, het kost U dus niets extra.
Doe hetzelfde als u een pizza of iets dergelijks wilt laten bezorgen bij Thuisbezorgd.nl.
Via Sponsorkliks kunt u terecht bij 7.000 restaurants waarbij elke bestelling geld
oplevert.
Zo is sponsoren niet alleen heel gemakkelijk maar nog lekker ook!
Alvast bedankt namens Stichting Welzijn Kinderen van Bal Anand en Umang
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Toon de Muntenman
De Thermometer voor UMANG stond eind december op 89.060 en eind april
2019 op 89.860,=
Het zou geweldig zijn als we Toon helpen om de ‘ton’ te halen voor Umang!
Wat kunt u doen?
-

-

In uw netwerk vragen om buitenlandse (en oude gulden) munten en biljetten onder de naam UMANG op
te sturen naar Brinkie’s Muntenactie
In Amsterdam een of meerdere bussen ‘promoten‘ door in de buurten ervan AH blauwe kaartjes in te
vullen (om de 2 weken) die naar een Brinkie (inzamel)bus in de buurt verwijzen of affiches op hangen.
Een stalling bieden voor de Muntenbakfiets in de buurt van het Amstelstation

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 vakantieoverschotjes 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.

Contactadres
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)

Bericht van onze penningmeester - Belastingvoordeel bij het doen van een periodieke gift in geld
Wij zijn zeer blij met alle giften die jaarlijks bij ons binnen komen! Hierdoor is en blijft het werk van de
Stichting mogelijk en kunnen bovenstaande mooie resultaten in India geboekt worden.
Velen van onze donateurs maken jaarlijks eenzelfde bedrag over aan onze Stichting. Wist u dat de
Belastingdienst u de mogelijkheid biedt om deze periodieke gift onder bepaalde voorwaarden,
waaronder een minimale periode van 5 jaar, af te trekken in uw aangifte inkomstenbelasting? Er moet
dan wel eerst een schriftelijke overeenkomst zijn opgemaakt tussen u en onze Stichting. Een aantal
donateurs heeft al zo'n periodieke schenkingsovereenkomst met ons.
Mocht u zo'n periodieke schenkingsovereenkomst met ons willen afsluiten, stuurt u dan een mail naar
vdBroek@stichtingbalanand.nl of c.broek5@chello.nl met als onderwerp ‘periodieke
schenkingsovereenkomst’. Dan ontvangt u de benodigde formulieren.
Die donateurs wiens periodieke schenkingsovereenkomst dit jaar afloopt ontvangen van de
penningmeester een nieuwe overeenkomst met het verzoek een nieuwe schenkingsovereenkomst aan
te gaan.

5

