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Redactioneel
door Heidi Timmerman
In deze nieuwsbrief gaan we verder waar we in de vorige nieuwsbrief mee begonnen zijn: een serie
casussen van kinderen die op de een of andere manier bij Navajeevan zijn beland. Deze keer treft u het
verhaal van Kishore Babu, wiens moeder de weg naar Navajeevan vrij rechtstreeks wist te vinden. Verder
bevat deze nieuwsbrief vooral veel nieuws over de Vrienden van Navajeevan in Nederland. Ilona heeft met
veel enthousiasme op bevrijdingsdag op de vrijmarkt in Utrecht gestaan namens onze Stichting. In ons
bestuur hebben de nodige wijzigingen plaatsgevonden: we heten Joanne bij deze van harte welkom. En
onze nieuwe penningmeester Mark presenteert u het financieel jaaroverzicht van 2010. Veel leesplezier!

Kishore Babu

Armbanden voor straatkinderen in India!

vertaald door Chrisje van Rens
In de vorige nieuwsbrief zijn we gestart met een
serie beschrijvingen van de levens van de kinderen
die bij Navajevan terecht komen. Hier treft u het
verhaal van Kishore Babu, slechts vijf jaar oud, die
momenteel (weer) onderwijs geniet.

door Ilona Seure
Op 5 mei was het bevrijdingsdag in Nederland.
Dit wordt in de Utrechtse wijk Lombok ieder jaar
gevierd met een vrijmarkt. Ilona was namens de
Vrienden van Navajeevan die dag aanwezig om
Indiase spulletjes te verkopen.

Kishore Babu wordt in juni zes jaar oud. Hij komt uit
Guntur uit een arme familie, die bestaat uit vader,
moeder en twee broers. Kishore Babu’s vader was
vrachtwagenchauffeur. In februari 2009 kreeg hij een
ongeluk waarbij hij zijn been en zijn hand brak. Zijn
been is geamputeerd en nu kan hij zijn werk niet meer
doen. De moeder van Kishore Babu werkte als koelie
(drager). Zij vroeg Navajeevan om hulp, omdat het haar
niet lukte om haar hele familie te eten te geven. Sinds
juli 2010 verblijft Kishore Babu in het kinderdorp van
Navajeevan, Chiguru. Hij is een actieve en ondeugende
jongen.

Zij werd daarbij vol enthousiasme ondersteund door
Maarten Oostveen. Hoewel Maarten eigenlijk zijn
eigen speelgoed zou verkopen, heeft hij de hele dag
Indiase armbanden en pennen gepromoot: “voor de
straatkinderen in India!” En met prijsjes van 25 cent tot
1 euro heeft deze dag uiteindelijk € 48,75 opgebracht.
Bovendien zijn er weer wat meer mensen geïnformeerd
over (de Vrienden van) Navajeevan. Volgend jaar zijn
topverkoper Maarten en Ilona wederom van de partij!

Een aantal veranderingen in het bestuur

Financieel verslag 2010

door Joanne van der Werff

door Mark Bos
Afgelopen jaar is financieel een prima jaar geweest.
De inkomsten uit periodieke donaties zijn zelfs
licht gestegen ten opzichte van 2009. We hebben
Navajeevan met een grote bijdrage ter waarde van
16.000 euro kunnen steunen. 15.000 euro was op
basis van hun projectvoorstel voor Chiguru, dat ze
al in 2009 hadden ingestuurd. We verwachten rond
deze tijd een verantwoording van hen over de manier
waarop die bijdrage is besteed. De overige 1000 euro
was voor de schade veroorzaakt door de overstroming
in december 2009. Door de grote donatie is ons
vermogen uiteraard gedaald, tot momenteel ongeveer
7000 euro.
In januari van dit jaar heb ik, Mark Bos, het
penningmeesterschap van Eric Bontenbal
overgenomen. Eric blijft actief voor de Vrienden, maar
niet meer als bestuurslid.
Een van de plannen voor komend jaar is om onze
financiële huishouding nog meer bij onze idealen
te laten aansluiten, door over te stappen naar een
ideële bank als ASN of Triodos. Daarover zullen we u
te zijner tijd informeren.
Hieronder vindt u de cijfers van 2010.

Inkomsten:

Donaties
Rente spaarrekening

Uitgaven:

Kosten ING-rekening
Kamer van Koophandel
Donatie aan Navajeevan

Balans per 1-1-2010		
Activa
Bank
Spaarrekening
Totaal

Passiva

Vermogen

Balans per 31-12-2010
Activa
Bank
Spaarrekening
Totaal

Passiva

Vermogen

€
€
€

7.047,00
225,11
7.272,11

€
€
€
€

138,19
26,14
16.000,00
16.164,33

€
€
€

1.838,57
13.685,01
15.523,58

€

15.523,58

€
€
€

1.289,24
5.342,12
6.631,36

€

6.631,36

Hallo allemaal,
Allereerst zal ik me even voorstellen. Ik ben Joanne van
der Werff, 25 jaar en wonend in Amsterdam. In oktober
2009 ben ik naar India gegaan om daar voor een half
jaar mee te lopen bij Navajeevan. Zoals bekend, heeft
Navajeevan veel verschillende projecten. Ik heb me
voornamelijk bezig gehouden met het project Chinnari.
Hier wordt educatie geboden aan jonge Indiase meiden
en aan kinderen die om wat voor reden dan ook het
reguliere onderwijs vroegtijdig hebben verlaten.
Wat vooral behoorlijk indruk op mij heeft gemaakt, is
de instelling van deze kinderen. Ondanks hun moeilijke
achtergrond stralen zij zoveel energie en motivatie uit.
Het is natuurlijk geweldig om daar als vrijwilliger iets
mee te mogen doen.
Eenmaal terug in Nederland
werd me gevraagd om
algemeen bestuurslid te
worden van de Vrienden
van Navajeevan. Dit was
voor mij een mooie kans
om betrokken te blijven
bij deze bijzondere
stichting. Als nieuw
algemeen bestuurslid wil
ik me o.a. gaan richten op de fondsenwerving. Naast
mijn passie voor reizen en ontwikkelingswerk, ben ik
momenteel in Amsterdam werkzaam als persoonlijk
begeleider in een woonvorm voor mensen met een
psychiatrische achtergrond. Een leerzame baan die ik
nog wel even zal blijven doen tot ik genoeg geld heb
gespaard om weer te vertrekken naar een internationaal
ontwikkelingsproject.. Ik kan het niet laten!
Naast mijn toetreding hebben er binnen ons bestuur
nog een aantal veranderingen plaatsgevonden:
Hanneke van de Vranden en Eric Bontenbal hebben
afscheid genomen als bestuurslid van de stichting. Wel
zullen zij beiden actief blijven als vrijwilliger. Eric zal
zich specifiek blijven inzetten voor de vormgeving van
de nieuwsbrief en de website.
Mark, ons “oude” bestuurslid, is weer terug. Hij heeft
de functie van penningmeester overgenomen van Eric.
Ilona is opnieuw voorzitter (overgenomen van Heidi)
en Heidi is nu dus weer “enkel” secretaris. Tenslotte is
Chrisje van Rens (nog steeds) algemeen bestuurslid.
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