
1 
 

 

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

 

Het is al even geleden dat u een 

Nieuwsbrief van ons hebt ontvangen. 

De laatste 2 berichten waren in de 

vorm van brieven waarin we u kennis 

gaven van de uitzending van Kees van 

der Spek en van de alarmerende 

berichten die wij hadden ontvangen 

gedurende de zomer over deze 

uitzending en over Bal ANAND en 

Umang. 

Een van de acties die wij moesten 

ondernemen van het CBF n.a.v. deze 

berichten was een financieel onderzoek laten uitvoeren in India; dat 

onderzoek heeft inmiddels plaatsgevonden. In deze Nieuwsbrief staat een 

uitgebreid verslag van onze penningmeester die zelf naar India is afgereisd 

om op het onderzoek toe te zien en om met het Indiase bestuur te 

overleggen. 

Op 15 november heeft de betreffende uitzending van het programma 

‘Oplichters aangepakt’ plaatsgevonden. Hoe triest het ook is dat 

geadopteerden die graag hun biologische familie willen vinden daar niet in 

slagen, wij hebben geen enkel bewijs gezien van disfunctioneren van onze 

Stichting. Wij organiseren geen rootsreizen en hebben daar als Stichting niets 

mee te maken.   

We hebben onze Stichting Welzijn kinderen van Bal Anand opgericht om de 

gehandicapte kinderen een menswaardig bestaan te geven en we hopen dat 

dat gecontinueerd kan worden. We zijn enorm blij met uw steun de afgelopen 

jaren en voor de bemoedigende woorden die we van velen mochten 

ontvangen. Hartelijk dank daar voor! 

 

De afgelopen maand zijn er 

eindelijk na de Coronapandemie 

weer vrijwilligers op Umang 

geweest; zij delen in deze 

Nieuwsbrief hun zeer positieve 

verhalen met u.  

  

 

Mocht u eenmalig een bedrag willen schenken dan kan dat via de QR 

code hiernaast voor een tikkie! 

  

 

NIEUWSBRIEF 

december 2022 
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 info@stichtingbalanand.nl 
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Bezoek aan WWTI – Mumbai door de 
penningmeester 
 
Als penningmeester bracht ik in november een 
bezoek aan Bal Anand en Umang. Het 
belangrijkste doel van mijn reis was het starten 
van een onafhankelijk financieel onderzoek 
naar de bestemming van onze donaties aan de 
WWTI. Dit is nl. een van de eisen van het CBF.  
 
Natuurlijk werd mijn reis overschaduwd door 
de op handen zijnde uitzending van Kees van 
der Spek en de aantijgingen aan Sulu en 
Madhavi. Tijdens mijn bezoek heb ik Sulu niet 
gesproken. Wel is meerdere keren met 
bestuursleden van de WWTI en Madhavi 
gesproken, o.a. ook over de beschuldigingen en 
de uitzending op 15 november.  
 
Om het financieel onderzoek op korte termijn 
uit te voeren, heeft Mr. Kanvinde, 
registeraccountant in Mumbai, zich op ons 
verzoek en onze kosten beschikbaar gesteld. 
Mr. Kanvinde was tot begin november op geen 
enkele manier betrokken bij het werk van de 
WWTI. 
 
Het onderzoek startte op 2 november en het 
eerste deel heeft ca. 3 weken in beslag 
genomen. Dit betrof de jaren 2018 – 2021. Het 
tweede deel over het laatste boekjaar (1 april 
2021 – 31 maart 2022) vindt momenteel nog 
plaats. Deze cijfers waren in november nog niet 
officieel bij de Indiase autoriteiten (Home 
Ministry, Ministry of Finance (Income Tax) en 
Ministry of Social Welfare), ingediend. 
 
Het onderzoek is uitgevoerd op het kantoor van 
Bal Anand. Onderdeel van het onderzoek was 
een bezoek aan Umang.  
 
Op 24 november is het concept verslag van het 
financieel onderzoek door de onderzoekers, in 
mijn aanwezigheid, met het bestuur van WWTI 
besproken. Hierbij was ook een onafhankelijke 
accountant, aangetrokken door de WWTI 
aanwezig. 
 
Na afloop van dit overleg hebben we 
gezamenlijk de uitzending van Kees van der 

Spek bekeken. Waar teksten in het Nederlands 
waren heb ik voor een vertaling van het 
gesprokene gezorgd. 
 
Uitkomst van het onderzoek is dat alle gelden 
door de Stichting overgemaakt in de genoemde 
periode zijn besteed en verantwoord conform 
de overeengekomen bestemmingen. Er zijn 
geen bijzonderheden of afwijkingen gevonden 
in de cijfers, zoals deze ook na ieder boekjaar 
bij de Indiase autoriteiten zijn aangeleverd. 
Omdat gelden voor de zgn. rootsreizen op 
dezelfde Indiase rekening binnenkomen zijn 
deze in het onderzoek betrokken. Ook hiervoor 
geldt dezelfde conclusie: alle betalingen zijn in 
de boeken terug te vinden en zijn aan het 
bestemde doel (nl. uitgaven t.b.v. rootsreizen) 
besteed. 
 
Door ons overgemaakte gelden die voorlopig 
niet tot besteding komen worden in 
doorlopende bankdeposito’s vastgezet en de 
jaarlijkse rente wordt aan deze deposito’s 
toegevoegd of besteed volgens afspraken 
gemaakt met onze Stichting. 
 
Specifiek is gekeken naar eventuele sporen van 
persoonlijke bevoordeling uit onze donaties. 
Hiervan is geen enkel spoor aangetroffen. 
 
Ook is gekeken of de kwartaalrapportages die 
wij regelmatig van de WWTI ontvangen 
conform de boekhouding zijn weergegeven. Het 
antwoord hierop is positief. 
 
Er wordt een register van roerende en 
onroerende zaken bijgehouden. Bij het bezoek 
aan Umang is geconstateerd dat de locatie er 
goed onderhouden en verzorgd uitziet. Ook de 
onderhoudswerkzaamheden die de afgelopen 
jaren waren afgesproken en door de Stichting 
zijn gefinancierd blijken uitgevoerd. De 
vertraging in onderhoudswerkzaamheden die 
was opgelopen tijdens Covid is inmiddels 
ingelopen.  
Wel adviseerde de accountant een uittreksel op 
te vragen over de eigendomsrechten van Bal 
Anand en Umang bij het ‘Property Register of 
Public Trust Registration Office’. Dit heeft het 
bestuur toegezegd. 
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Op ons verzoek heeft de accountant ook een 
aantal vragen beantwoord over de WWTI-
bestuurscultuur. Hierop heeft de accountant 
het WWTI-bestuur een aantal aanbevelingen 
meegegeven: 
- onderzoek of het aantal bestuursleden (nu 3) 
op korte termijn uitgebreid kan worden 
- zorg voor voldoende bestuursvergaderingen 
per jaar 
- zorg voor accurate besluitvorming over 
belangrijke onderwerpen (onderhoud, 
investeringen, grote uitgaven) en bijbehorende 
accurate notulen  
- zorg voor duidelijke en transparante financiële 
besluit- en aanbestedingsprocedures  
- zorg voor meerjaren plannen van het beleid 
van de organisatie en onderhoud van de 
eigendommen 
- zorg voor een opvolgingsprocedure bij vertrek 
van een bestuurslid en denk na over de 
opvolging van Sulu. 
 
Deze punten heeft het bestuur ter harte 
genomen en zullen door ons ook onderwerp 
van gesprek blijven in onze overleggen met het 
bestuur van de WWTI. 

 
Het Indiase bestuur is blij met de uitkomsten 
van het onderzoek en is trots op het werk dat 
Sulu de afgelopen 40 jaar voor de organisatie 
heeft verricht. 
 
Zodra het tweede deel van het onderzoek (over 
het laatste boekjaar) is afgerond en met het 
Indiase bestuur is besproken zal de rapportage 
worden overhandigd aan het CBF en zal het CBF 
gevraagd worden het verscherpt toezicht van 
onze Stichting op te heffen. 
 
Zelf was ik al ruim 2,5 jaar niet meer op Umang 
geweest, door de restricties in het kader van 
Covid. Het was goed om er weer eens te zijn, de 
ontspannen sfeer te proeven en te zien hoe de 
bewoners er genieten en in goede harmonie 
samenleven als broers en zussen onder 
begeleiding van deskundige staf. Als Stichting 
hopen we hier nog lange tijd een bijdrage aan 
te kunnen leveren. 
 
Cor van den Broek 
17 december 2022 

 

 

Vrijwilligers aan het woord 

Mijn naam is Edith. Ik ben 63 jaar en werk als polikliniekassistente op het 

pijncentrum van een ziekenhuis. Ik heb een opleiding voetreflexologie en klassieke 

massage gedaan. Door de enthousiaste verhalen van mijn dochter Hester, die eerder 

3 maanden op Umang is geweest, wilde ik heel graag mee toen ze besloot weer te 

gaan. Ik heb het verblijf op Umang als heel warm en fijn ervaren. Je wordt heel snel 

opgenomen in de familie. We zijn al snel mee gaan doen in het dagritme. 's Morgens 

wandelen en yoga. Ik heb massages gegeven, alleen en samen met Hester. Ook in de dagbesteding zijn 

we actief geweest.  Het is leuk om met de bewoners samen te werken, ze zijn spontaan, goedlachs en 

hebben gevoel voor humor. Ik heb een hele fijne tijd gehad op Umang en mis iedereen nu al. 

En ik ben Hester, 29 jaar en werkzaam als docent Psychologie bij Fontys Hogescholen. 

Hiervoor heb ik 5 jaar in de gehandicaptenzorg gewerkt, met mensen met een licht 

verstandelijke beperking. Zowel met jeugd, als met volwassenen. 5 jaar geleden ben ik 3 

maanden op Umang geweest. Dit heeft ervoor gezorgd dat Umang en de mensen die er 

wonen en werken, een plekje in mijn hart hebben ingenomen. Dus toen eind 2019 de 
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vraag kwam of ik René wilde begeleiden bij zijn 

vrijwilligerswerk op Umang, hoefde ik daar niet lang 

over na te denken. Toen ik enthousiast thuis vertelde 

dat ik erover nadacht om terug te gaan, bedacht mijn 

moeder dat het “nu of nooit” was. Dus met ons 

drieën maakten we kennis en besloten om eind 2020 

naar Umang te gaan.  

Helaas kwam corona tussen onze plannen en moesten we uiteindelijk 

bijna 3 jaar wachten voordat we konden gaan. 25 oktober 2022 was het 

eindelijk zo ver, rond de middag vertrokken we vanaf Schiphol. Via Finland 

kwamen we in de vroege ochtend van 26 oktober aan in Mumbai.  

Voor Edith en René een cultuurshock, voor mij een vertrouwd gevoel. De 

grote, warme, lawaaiige en soms vieze stad. Na een rit van 2 uur, over 

hobbelige wegen, waarbij het uitzicht veranderd van wolkenkrabbers 

naar platteland, komen we aan op Umang. Umang voelt dan, opnieuw, 

als een paradijs. Voor mij voelt het echt als thuis komen, zowel door de 

omgeving, als door de bewoners. Wat was het heerlijk om hier weer te 

zijn en 4 weken met hun samen te mogen leven.  

 Onze bijdrage bestond vooral uit aanwezig zijn, aandacht en tijd geven 

d.m.v. massages en gesprekjes. We hebben meegedraaid in de dagelijkse 

routine en daarnaast spullen 

gekocht die hard nodig waren. Op 

onze voorlaatste dag zijn we een 

dag gaan shoppen met iedereen, dit 

was een leuke dag! De liefde en 

waardering die we terug krijgen 

voor de relatief kleine bijdrage die we leveren, is zo enorm 

waardevol. Het is fijn om weer thuis te zijn, maar ik mis Umang en 

al zijn lieve mensen. Umang, a home beyond a home.    
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Reis naar India 
Vrijwilligerswerk op Umang  
van 25 oktober - 28 november 2020 
 
   
Een warm welkom op Umang  
 
Drie jaar geleden had ik al besloten dat ik graag een vrijwilligerstaak wilde doen op Umang. 
Ik ben een vriend van Karin Wiering en heb in de afgelopen jaren vanaf de zijlijn de verhalen gehoord 
over Bal Anand, Umang, Mumbai en India. Vooral het woonproject voor volwassenen spreekt me aan, 
ook omdat ik in Den Haag zelf ook meewerk en meeleef in een klein wooninitiatief voor mensen met een 
verstandelijke beperking. Ik wil graag iets betekenen voor mensen die hulp en steun kunnen gebruiken 
en ik wil zelf ook dingen ondernemen waar ik weer wat van opsteek of blij van wordt.  
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Dit alles bij elkaar maakte dat ik contact zocht met Karin, vertelde dat ik graag naar Umang zou willen 
gaan en dat ik sponsors zou zoeken om mijn taak daar mogelijk te maken. Ik wilde vooral iets anders 
gaan doen wat ik leuk vind en waar ik goed in ben, onderhoudsklussen uitvoeren op het terrein en in de 
gebouwen. Op dat moment was ik 62 jaar, en ik dacht het is nu of nooit. Omdat de stichting mannelijke 
vrijwilligers niet alleen naar India “uitzendt” werd ik in contact gebracht met Hester de Kok, 
vrijwilligerscoördinator van de stichting. Na een kennismaking was er van beiden al snel een besluit om 
samen te gaan. Uiteindelijk wilde de moeder van Hester, Edith, ook mee, en was het plan gemaakt om 
in oktober 2020 voor 5 weken te gaan. Maar helaas….door Corona is alles 2 jaar uitgesteld!  
En eerlijk gezegd dacht ik in het voorjaar van dit jaar…misschien gaat het wel helemaal niet meer door.  
Inmiddels had ik wel met verschillende acties al behoorlijk wat geld opgehaald, geld wat ik wilde 
besteden aan klusmaterialen en gereedschap. En mijn plan was vanaf het begin al dat ik mijn netwerk in 
wilde zetten om mijn vrijwilligerswerk mogelijk te maken. Mijn reis en verblijfkosten betaalde ik 
natuurlijk zelf. 
Mijn plan was, drie jaar geleden, om 5000 euro mee te nemen naar Umang en dat geld daar ter plekke 
te besteden. Ik had hoge verwachtingen wat mijn netwerk hiervan zou kunnen sponsoren. En terecht, 
want het is gelukt om dat bedrag mee te nemen naar Umang. Mijn familie, vrienden, collega’s, 
kerkgemeenschap en bedrijven die ik heb benaderd hebben gegeven wat ze konden missen. Ik voelde 
me rijk met alle mensen om mij heen, die mij wilden steunen. 
Op 25 oktober zijn we met zijn drieën afgereisd naar India en Umang. Ik vond het heel spannend om te 
gaan. India is een land waar ik altijd verhalen over hoorde dat het een vies land is, dat je er groot risico 
loopt om als westerling erg ziek te worden. Ook mijn volwassen kinderen waren erg bezorgd, en ik 
beloofde hen om voorzichtig te zijn, flessenwater te drinken, geen vlees te eten en ook eten op straat 
niet te kopen.  
 
Mumbai is alles waar je bang voor kan zijn. Heel groot, heel vies, heel druk, chaos! Een stad met ruim 21 
miljoen mensen. Toch heb ik ook de schoonheid van de stad leren kennen, in de vrije dagen die we 
hadden. 

         

Maar…Umang is een paradijs. Er wonen 16 volwassen bewoners, er werken ongeveer net zo veel 
mensen, er zijn 6 koeien, een heleboel kippen, een aantal poesjes, kikkers, slangen en muskieten en nog 
meer andere diertjes. 
Met alle levende wezens ben ik voorzichtig en met respect omgegaan en dat ging me steeds beter af. Na 
een aantal dagen voelde ik me op mijn gemak. 
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De bewoners zijn hun hele leven met elkaar opgegroeid en leven als familie met elkaar. Er heerst een 
goede onderlinge sfeer en de bewoners zijn behulpzaam naar elkaar en naar ons. Datzelfde geldt voor 
de begeleiders, verzorgers, de caretakers. De onderlinge sfeer tussen hen oogt goed. 
Eigenlijk zijn ze allemaal blij dat er vrijwilligers komen, ze zijn nieuwsgierig en hebben interesse in ons. 
Ze delen hun leven voor een tijdje met ons. We zijn welkom en worden gewaardeerd om wat we doen 
en geholpen waar nodig. 
We wandelen ’s morgens om 8 uur met een deel van de bewoners, kunnen deelnemen aan de ochtend 
yoga, die door een bewoonster wordt geleid. En daarna is er voor de bewoners ontbijt in de eetzaal.  
Er is de wens vanuit de organisatie om bij de bewoners maaltijden aan te sluiten, het ontbijt aten we in 
het vrijwilligershuis. Er wordt trouwens heerlijk en goed gegeten op Umang. Gezond en vers.  
Op mijn eerste dag stond er een curry met kip op het menu. Deze heb ik, ondanks mijn belofte… wel 
gegeten en was natuurlijk prima klaargemaakt. Behalve twee maaltijden met vis, was al het eten verder 
vegetarisch. De dagelijkse yoghurt en karnemelk worden elke dag vers zelf gemaakt. 
Ik heb een heerlijke tijd gehad op Umang. Lekker meegegaan in het kleine vredige leven daar. Ik heb 
zoveel als mogelijk klusjes gedaan, in mijn ogen zijn het vooral kleine klusjes, maar die vond ik wel 
belangrijk. En er is nog genoeg te doen. Ik zou pleiten voor een onderhoudsman, met goede skills en een 
goed organisatievermogen, om het noodzakelijke kleine onderhoud te doen en het groot onderhoud 
door anderen te laten uitvoeren. Of er moeten met regelmaat handige vrijwilligers op reis. 

          

Ik heb veel geleerd over India, over het leven daar, over de mooie en vriendelijke mensen, die 
nieuwsgierig zijn naar mij. Leven in India met heel veel armoede, waar veel gezinnen op straat slapen 
maar waar ook veel rijkdom is. En op Umang wordt met relatief weinig geld een heel goed leven geboden 
aan de bewoners, ze leven daar veilig en beschermd. Ze hebben geen andere familie dan elkaar. Ik heb 
ook gemerkt dat elke rupi wordt omgedraaid voordat het wordt uitgegeven. Geleerd dat 5000 euro een 
fortuin is op Umang. En dat er lokale sponsors zijn. En ook dat er nog veel moet gebeuren, er moet 
gebouwd worden om alle bewoners een fijne slaapplek te bieden. De mannen sliepen alle 6 in een te 
kleine slaapzaal.  
Ik heb gezien dat Umang een mooie plek is, met een mooie tuin, waar ook met veel liefde in de tuin 
wordt gewerkt. Of in de activiteitenruimte waar met veel inzet wordt gewerkt aan het maken van mooie 
kettingen en voorwerpen. 
Ik ging steeds meer genieten van het contact met alle bewoners, ontzettende leuke vooral vrolijke 
mensen. Moest in het begin wel wennen aan hun soms heftige gehandicapte uiterlijk, of hun andere 
gedrag, maar het contact werd steeds warmer en leuker. En dan vallen handicaps weg. 
Maar er wonen ook mensen die het erg zwaar hebben door hun stoornis of handicap. Het is een 
zoektocht voor de begeleiding om hun goed te ondersteunen. Ik heb veel bewondering voor de 
begeleiders die dagelijks op Umang werken, die met veel zorg en aandacht en respect met de bewoners 
omgaan. De visie op zorg en begeleiding is soms wat anders dan wij in Nederland zouden doen, maar dit 
was bespreekbaar, men staat open voor andere oplossingen. Wat me ook opviel was de hiërarchie op 
Umang, passend bij India maar erg on-Nederlands. Alles wordt overlegd met een leidinggevende, er 
wordt veel naar ze gebeld, ook wanneer ze vrij zijn en iedereen lijkt altijd beschikbaar te moeten zijn. 
Ik dacht ooit, het is voor mij nu of nooit, maar… India is goed te bereizen en eenmaal op Umang 
aangekomen is er genoeg tijd om te werken. Wie weet ga ik, wanneer het nodig is, nog een keer terug. 
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Misschien kan drie weken klussen ook zinvol zijn. Mits vooraf de plannen en klussen duidelijk zijn en het 
voorwerk is georganiseerd.  

         

Dat wil zeggen, dat er gereedschap en materiaal is. Ik heb er in ieder geval voor gezorgd dat er nu 
voldoende en gevarieerd gereedschap aanwezig is. De rest van het meegebrachte geld wordt besteed 
aan groot onderhoud, de plannen hiervoor zijn al gemaakt en een externe onderhoudsman wordt 
hiervoor ingehuurd. 
Tot slot hebben we nog een week een prachtige rondreis gemaakt naar onder andere Jodhpur en Jaipur. 
En na een lange reis, eerst terug naar Mumbai toen via Finland terug naar Nederland, werden we 
opgehaald door hele blije gezichten op Schiphol. 
 
Ik wens toekomstige klussers veel succes en net zo’n heerlijk verblijf als wat wij hebben gehad in het 
vrijwilligershuis op Umang. Ik wil alle bewoners en werkers, de Nederlandse vrijwilligers van het bestuur, 
en natuurlijk mijn reisgenoten Hester en Edith bedanken voor een indrukwekkende ervaring op Umang. 
 
René van Blitterswijk 
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SCHENKEN  

Schenken aan een goed doel kan op twee manieren, via een éénmalige schenking of een periodieke 

schenking. Beide schenkingen zijn alleen voor de Inkomstenbelasting (IB) aftrekbaar als de begunstigde 

een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) is of een Steunstichting Sociaal Belang Behartigende 

Instelling (SBBI). 

ANBI’s betalen geen belasting over de schenkingen die ze krijgen. Als aan de schenking een 

tegenprestatie is verbonden, moet de ANBI wel schenkbelasting betalen. Voor de aftrek van (losse) 

schenkingen gelden drempels en maximale bedragen. 

ÉÉNMALIGE SCHENKING 

Een éénmalige schenking is een schenking die je maar één keer doet. Of een schenking die je wel 

jaarlijks doet, maar niet in een overeenkomst hebt vastgelegd. Eénmalige schenkingen aan één of meer 

goede doelen leveren belastingvoordeel op via de giftenaftrek. Er geldt wel een drempelbedrag en een 

maximum: Het totaal aan (losse) giften moet hoger zijn dan 1% van het 'drempelinkomen' en mag niet 

hoger zijn dan 10% van het 'drempelinkomen'. 

PERIODIEKE SCHENKING 

Een periodieke schenking is een schenking die aan de volgende voorwaarden voldoet: 

• Je geeft jaarlijks hetzelfde bedrag aan dezelfde instelling of vereniging. Je mag zelf weten of je 

jouw jaarlijkse gift in één keer of in meer keren betaalt. 

• Je betaalt het bedrag vijf jaar achter elkaar. Langer mag ook. 

• Je hebt vastgelegd wanneer jouw jaarlijkse gift stopt. Bijvoorbeeld als je overlijdt of als jouw 

partner overlijdt. 

• Periodieke schenkingen zijn voor 100% van de belasting aftrekbaar en er bestaat geen 

maximum. De Belastingdienst stelt  wel een aantal eisen aan periodieke schenkingen. 

VASTLEGGING PERIODIEKE SCHENKING 

Een periodieke schenking aan een goed doel brengt alleen belastingvoordeel mee als deze is vastgelegd 

in een schenkingsovereenkomst tussen de schenker en het goede doel of een notariële akte. De 

Belastingdienst heeft een aantal voorbeeldformulieren gepubliceerd die gebruikt kunnen worden om 

een schenkingsovereenkomst vast te leggen. Ook veel goede doelen hebben een eigen model 

schenkingsovereenkomst gemaakt. Zo ook onze Stichting. Deze overeenkomsten kunt u opvragen bij 

onze penningmeester door te mailen naar vdBroek@stichtingbalanand.nl. Bovenstaande 

overeenkomst afsluiten met ons is overigens kosteloos. In het geval van een notariële akte is het 

belangrijk vooraf te informeren of een goed doel bereid is om de notariskosten te betalen.  

EINDIGEN PERIODIEKE SCHENKING 

De periodieke schenking eindigt bij overlijden. De schenker kan in de notariële akte of 

schenkingsovereenkomst laten opnemen dat een periodieke schenking aan het goede doel eindigt op 

het moment dat zijn (haar) inkomen daalt, bijvoorbeeld door arbeidsongeschiktheid of werkloosheid. In 

de akte of overeenkomst kan ook staan dat de periodieke schenking eindigt op het moment dat het 

goede doel niet meer de ANBI-status heeft of failliet gaat. Als na een schenking blijkt dat het goede 

doel op dat moment geen ANBI meer was, mag de schenker deze gift toch aftrekken als hij (zij) daarvan 

niet op de hoogte kon zijn.  
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Muntenactie 

 
De ton is bijna binnen! 

   
Inmiddels is Toon Borst, de muntenman, al vanaf 2006 als 
muntenman actief betrokken bij ons project in India. 
Gaat het dit jaar nog lukken met die 'Ton voor Umang '? 
We denken van wel; de ton voor Umang is bijna binnen; wat 
een prestatie! 
  

Jammer, maar helaas is de bijna 80 jarige Muntenman al weer 

een tijdje niet meer in staat met zijn Muntenbakfiets op maandag vanaf het Amstelstation naar de 

Noordermarkt (en terug) door Amsterdam te fietsen en op de Noordermarkt tussen 11.00 en 13.30 

(alsook heen-en-weer onderweg) de nodige publiciteit te maken voor de inzameling van allerlei 

buitenlandse munten en biljetten voor de op www.muntenactie.nl genoemde Goede Doelen waar de 

Stichting Welzijn kinderen van Bal ANAND en Umang er 1 

van is. Maar na twintig jaar proberen we wél vanachter de 

schermen de regie te houden voor deze inzameling. 

Niet alleen van oude Duitse en Oostenrijkse biljetten én 

MUNTEN (!) - een einddatum daar is nog steeds niet vast 

gelegd !- maar ook van Nederlandse GULDEN en 

Belgische/Luxemburgse FRANC biljetten die nog tot EIND 

DECEMBER 2031 te vereurotiseren zijn bij betreffende 

Nationale Banken. Zoals ook héél veel niet-meer-geldige biljetten (en soms zelfs munten zoals die uit 

het UK) + OVERBODIGE/GELDIGE (!!)bij betreffende Nationale Banken . 

 Op genoemde website staan onder LOCATIES de inzamelbussen, terwijl opsturen naar 1106 GZ 27 ook 

mogelijk is. In dat geval portokosten retour indien rekeningnummer (mét IBAN) vermeld. 

In maart kregen van Toon onderstaand berichtje: 

Inmiddels heb ik vijf inzamelbussen onder mijn bureau staan, terug van AH’s waar de bussen helaas niet 
meer mogen staan. 
Gelukkig staan ze inmiddels wel bij álle Eko Plaza’s in Amsterdam, Amstelveen en binnenkort in 
Haarlem.. 
  
Mocht iemand in jullie netwerk wonen die bij een soortgelijke bio winkel ook zo’n bus kan laten plaatsen 
en publiciteit eromheen kan ‘versieren’ dan gaat 90% naar jullie..!  De ingezamelde ‘buit‘ opsturen naar 
Muntenactie 1106 GZ 27 kost tot aan tien kilo slechts 7,45 euro. 
 

Zeker weten dat zo’n inzamelbus (met slot erop + inwerpgleuf) een paar honderd euro gaat opbrengen. 

 

Groeten, 

 

Toon 

Wie weet een bio winkel 

waar een inzamelbus voor 

buitenlands geld mag staan 

t.b.v. goede doelen? 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.muntenactie.nl%2F%3Ffbclid%3DIwAR3RrbBXNJR0AHMOhvkGiTPvRzVbKyZT8e0jSU9f1bCTgb0iFuxzSoGcxyI&h=AT0LJFex2MLjRTvCSaVfuwnLlTfMjZywazAGbWJ639dfFnncRdS-sobO2EG_whR6OGBMjxvo-eQiJKe9MpkP6cY3a4CKCx-UfeQsil9VDCpqsqCD9Z96yKt49yWwmIVWeYcN5CRQwK7a4U6-uw&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1Di2mNfA1pzB9Ppuu4-6ylX9TXTZq0hhDfxUwKLS7DVuEv_B50qwSVsjcaMIxJn4FgUcVcoGuFUtZi6P2HVKttRJZ46ITSzlSo9a2Ty1_WdTRjHmJGaEXAY8lLSsHFJobypAjKhEHPyHlNnwb90TcPPA

