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Redactioneel
door Heidi Timmerman
Het lenteseizoen is aangebroken en dat betekent ook dat bevrijdingsdag er weer aankomt. Op die dag zal
stichting Vrienden van Navajeevan vertegenwoordigd zijn op de vrijmarkt in de wijk Lombok in Utrecht.
De inzamelingsactie bij café Averechts, eveneens in Utrecht, is eind januari ten einde gekomen en heeft
maar liefst 3050 euro opgebracht! Meer informatie over donaties en ook over gemaakte kosten vindt u in
het financieel jaarverslag van 2011 dat onze penningmeester in deze nieuwsbrief aan u presenteert. Ook
presenteren we u met veel plezier de nieuwe website van onze stichting, waar de afgelopen maanden
hard aan is gewerkt! Daarnaast treft u onze vaste rubrieken: in deze nieuwsbrief het verhaal van Anil
Kumar, die zich inmiddels in Mettu voorbereidt op het reguliere onderwijs en een goede opleiding en de
column van Mark, die vertelt over het straatjochie dat hem deed inzien dat werken met straatkinderen
nòg iets ingewikkelder is dan hij tot dan toe dacht. Wij wensen u veel leesplezier!

Anil Kumar

Vrienden van Navajeevan op vrijmarkt

vertaald door Chrisje van Rens
In de serie beschrijvingen van de levens van de
kinderen die bij Navajevan terecht komen, treft
u hier het verhaal van Anil Kumar, een enig kind
die ‘zomaar’ aan zijn lot werd overgelaten.

door Ilona Seure

Anil Kumar is een elf jaar oude jongen, uit
Iragarajpalli. Hij heeft geen broers of zussen. De
moeder van Anil Kumar is huisvrouw. Hij weet niets
over zijn vader. Er is weinig achtergrondinformatie
bekend over deze jongen. Niemand heeft ooit echt
voor Anil Kumar gezorgd. Hij woonde een tijdje bij zijn
grootouders. Daar is hij weggelopen en vervolgens
zwierf hij een poos op straat. Een van de jongens
die al door Navajeevan geholpen is, vond hem op
straat. Deze jongen bracht hem naar de shelter (het
eerste opvanghuis). Anil Kumar werd in Chiguru, het
kinderdorp, geplaatst, zodat hij scholing, zorg en
bescherming zou krijgen. Anil Kumar werd ouder en is
in verband met zijn leeftijd overgeplaatst naar Mettu,
het ‘bridge
course’
project waar
de oudere
kinderen les
krijgen. Hij
mistte Chiguru
in eerste
instantie erg.
Eenmaal is hij
weggelopen
om zijn oude
vriendjes in
Chiguru te
bezoeken. Anil
Kumar is een
stille, verlegen
jongen die
er van houdt
om rustig
en alleen te
spelen.

Ieder jaar op 5 mei is er in Utrecht het ‘Lombok
Straatfeest’. Een zeer populair feest dat druk bezocht
wordt, met muziek op verschillende locaties,
kinderactiviteiten en een rommelmarkt waar bewoners
tweedehands spulletjes verkopen. De rommelmarkt
vindt plaats in de straten tussen Abel Tasmanstraat,
Leidsekade, Billitonkade en Kanaalstraat, van ’s
ochtends vroeg tot het eind van de middag.

Wij zullen deze dag te vinden zijn ter hoogte van Billitonkade nr 40. We zullen zowel spulletjes uit India
verkopen, als tweedeVrienden van Navajeevan
hands spullen en natuurlijk
promotie maken voor
onze stichting. Ben je in
Organiseer een actie...
de buurt, kom dan gezellig langs! Als je nog mooie
tweedehands spullen hebt
staan, neem die gerust
mee. Dan verkopen wij
ze, waarbij de opbrengst
...en help de straatkinderen
uiteraard naar Navajeevan
in India.
gaat! (Kun je ons niet
vinden, bel dan met Ilona: www.vrienden-van-navajeevan.nl
06-27250907.)
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Stichting Vrienden van Navajeevan
ondersteund de projecten van
Navajeevan in Vijayawada, India.

Kamer van Koophandel Utrecht 01234567

Financieel verslag 2011

Opbrengst ‘verdubbelactie’ Café Averechts

door Mark Bos
In 2011 is het totaal aan donaties weer lichtelijk
gestegen ten opzichte van 2010, namelijk met
zo’n 400 euro. Het doet ons ontzettend veel deugd
dat we nog steeds nieuwe donateurs mogen
verwelkomen!

door Mark Bos

In 2011 hebben we geen concrete projecten gesponsord.
Dat betekent dat we een mooie buffer hebben kunnen
opbouwen, van dik 13.000 euro aan het einde van het
jaar. In 2012 verwachten we zeker een deel naar India te
gaan sturen, we zijn inmiddels in overleg over een nieuw
projectvoorstel.
Verder was 2011 het jaar van het bezoek van Father
Koshy en Anu Dasaka. Veel van de kosten hiervoor
hebben wij individueel gedragen en ook deels vergoed
gekregen door de Salesianen van Don Bosco in
Nederland. Voor twee treinreizen naar donoren elders in
Europa hebben we aanspraak gedaan op de kas van de
stichting, in totaal 420 euro.
Helaas zijn we dit jaar (bijna) slachtoffer geworden van
fraude via PayPal, zoals een aantal andere stichtingen
in Nederland. Gelukkig waren we er, mede dankzij een
televisie-uitzending, op tijd bij en is onze beveiliging
niet ‘gekraakt’ en is er geen geld weggenomen. We
hebben bij de politie aangifte gedaan.
De jaarrekening is gecontroleerd en goedgekeurd door
onze accountant. U kunt het rapport opvragen via info@
vrienden-van-navajeevan.nl.
Tenslotte stappen we in 2012 over op een nieuw
rekeningnummer: 21.24.22.871 bij de Triodos Bank. We
hebben alle donateurs hier middels een brief van op de
hoogte gesteld.
Hieronder vindt u de cijfers van 2011.

Inkomsten:

Donaties
Rente spaarrekening

Uitgaven:

Kosten ING-rekening
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Treintickets fr. Koshy
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Zoals beschreven in de vorige nieuwsbrief heeft het
Utrechtse café Averechts in de maanden december
en januari haar fooien aan ons gedoneerd en ook nog
verdubbeld. Op 20 januari hielden we daarbij nog
eens een heel gezellig en goed bezocht dansfeestje
in datzelfde café. Dit alles om matrassen, kussens en
lakens te kopen voor de meisjes in het project Balika,
waarvoor we 1900 euro hadden begroot. De totale
opbrengst in die twee maanden bleek maar liefst 3050
euro te zijn! Een prachtig bedrag, waarvoor we alle
vrijwilligers van Averechts enorm bedanken! We zijn nu
met Navajeevan in overleg, over wat we met het extra
geld gaan doen. Daarvan zullen we u zeker op de hoogte
houden.

Nieuwe website!
door Ilona Seure
Na tien jaar werd het hoog tijd voor een nieuwe
website. Eric Bontenbal heeft daarom voor ons
een prachtige nieuwe site gebouwd! Kijk snel op
www.vrienden-van-navajeevan.nl
In de aankomende maanden zal er nog foto- en
videomateriaal worden toegevoegd, zodat u nog
meer van het project kunt zien. Ook zijn we sinds
kort te vinden op facebook. Op deze wijze hopen
we nog meer bekendheid te geven aan ons werk.
Bovendien kunnen we daarmee wat vaker en
directer communiceren met diegenen die daarin
geïnteresseerd zijn.

klik. Hij sprak een beetje Engels en daardoor gingen
onze gesprekken ietsjes verder dan het uitwisselen van
‘good morning brother, lunch finished brother?’. Na een
paar weken was hij een soort van assistent geworden.
Hij zorgde voor nieuwe krijtjes, een aangeveegde vloer
en zelfs dat de andere kinderen op tijd waren.
Op een zondag had ik een picknick georganiseerd.
We zouden naar het park gaan om daar wat spelletjes
te doen, dus ik had een tas bij me met speelgoed
en wat losgeld voor een ijsje. Ik wist dat ik mijn
assistent geen groter plezier kon doen, dan hem de
verantwoordelijkheid geven de tas te dragen. Daarbij
vond ik dat dit vertrouwen ook goed zou zijn voor
hem, voor z’n ontwikkeling, etc. We liepen de poort
uit, de straat op, in een groep hand in hand richting
het park. Mijn assistent voorop aan mijn rechterhand.
Druk rondkijkend probeerde ik de groep jongens
door het verkeer te loodsen, hopend dat ze nergens
tegenaan zouden knallen. En ineens merkte ik dat mijn
rechterhand leeg was. Mijn assistent was weg. Samen
met de tas, en het geld in die tas, verdwenen tussen de
riksja’s en de inwoners van Vijayawada.

Bagunawa
door Mark Bos
Vertrouwen
Iedereen die als vrijwilliger naar Navajeevan gaat,
doet dat vanuit een betrokkenheid met de kinderen
in India. Dat, gemixt met een dosis avontuur en
interesse voor het exotische onbekende. En zodra je
de eerste ontmoeting met de jongens en meisjes in
Vijayawada hebt gehad, bij mij al in de eerste minuut
na aankomst, dan weet je waar je het voor doet.
Kleine, vaak behoorlijk magere, kinderen kijken je vol
nieuwsgierigheid en enthousiasme aan. Ze beginnen
direct met je te spelen, je vragen te stellen, aan je te
trekken, op je te klimmen en achter je aan te lopen. En
dat terwijl ze eigenlijk thuis moeten zitten. Op school.
Met vriendjes en vriendinnetjes moeten spelen. En af
en toe zie je een andere kant, vooral op onbewaakte
momenten. Een jongetje dat een beetje afwezig in
een hoekje zit. Of wat verdwaasd door de gangen
loopt, verveeld met een stok langs de tralies van de
trapleuning tikkend. Heimwee? Verdriet? Van alles wat?
Je moet wel van steen zijn, als je niet iets voor deze
pechvogeltjes wilt betekenen.
Daarom komt het voor vele vrijwilligers als een
donderslag bij heldere hemel, als één van de kinderen
van je zorg en aandacht misbruik maakt. Ik herinner me
nog goed dat ik met één van de jongens die ik dagelijks
in m’n klasje had een speciale band had opgebouwd.
Helaas ben ik z’n naam vergeten. We hadden een goede

Toen ik tamelijk geschokt mijn verhaal vertelde aan
één van de medewerkers van Navajeevan, zuchtte hij
teleurgesteld. Hij vertelde me dat ik de geest van een
straatkind nog niet goed snapte. Het vertrouwen dat je
opbouwt is een heel dun zijden draadje. Zodra ze oog in
oog komen met geld en met de mogelijkheden die dat
geld vertegenwoordigt, is de kans groot dat er een knop
omgaat en het zijden draadje breekt. De laatste zin van
de medewerker zal ik nooit meer vergeten: ‘Het ergste is,
dat hij nu uit schaamte waarschijnlijk nooit meer bij ons
terug durft te komen.’ En dat klopte. Vanaf dat moment
wist ik dat het werken met straatkinderen een vak is;
iets dat je niet zomaar even doet vanuit een dosis goede
bedoelingen.
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