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Redactioneel
door Eric Bontenbal
De zomer is weer voorbij en dat betekent dat ook wij weer vol energie aan de slag gaan om ons in te zetten
voor Navajeevan Bala Bhavan. Sinds de vorige nieuwsbrief is er veel gebeurd waarvan we u op de hoogte willen
brengen. Father Koshy en Anu Dasaka zijn op bezoek geweest in Europa, de vriendendag, onze plannen om ons
met zonne energie te gaan bezighouden en natuurlijk het vervolg van onze reeks artikelen over het functioneren
van Navajeevan Bala Bhavan. Verder vindt u bij deze nieuwsbrief het financieel verslag van 2002, goedgekeurd
door de kas controle commissie. Dat had eigenlijk met de vorige nieuwsbrief verspreid moeten worden maar
er waren wat obstakels waardoor dat niet lukte. Rest mij nog te vermelden dat ons team versterkt is met Heidi
Timmerman. Heidi is een jaar lang vrijwilligster geweest bij Navajeevan en sinds haar terugkeer is zij zeer
enthousiast aktief met de “Vrienden”.

De Shelter
door Mark Bos
In onze vorige nieuwsbrief hebben we een start
gemaakt met een serie artikelen over de diverse
werkterreinen van Navajeevan. Toen is het street
presence team aan de orde gekomen. Dit maal gaat
ons artikel over de Shelter.
Als straatkinderen voor het eerst met Navajeevan Bala
Bhavan te maken krijgen via het street presence team, dan
komen ze uiteindelijk naar de shelter toe. De shelter is het
oudste onderkomen van Navajeevan. Het is in opdracht van
de gemeente Vijayawada gebouwd, toen Navajeevan nog
helemaal in de kinderschoenen stond. Het werd gebouwd
als een eerste opvangplaats om de jongens ‘van de straat
te houden’ en ze van eerste levensbehoeften te voorzien.
Deze functie heeft de shelter nog steeds.
Jongens kunnen hier in- en uitlopen om zo op een
relaxte manier kennis te maken met het project, zonder
al te veel verplichtingen. Er worden dagelijks maaltijden
verstrekt, eerste hulp geboden, en ze kunnen er een
beetje ontspannen en tot rust komen. Er zijn een aantal
medewerkers aanwezig, waaronder vaak de Europese
vrijwilligers, om spelletjes met ze te doen. Verder worden er
van maandag t/m vrijdag lessen gegeven, zoals bijvoorbeeld
de ‘voorlichtings-lessen’. Deze zijn bedoeld om de kinderen
bewust te maken van hun eigen leven en wat ze daar zelf
van kunnen maken. Ze leren wat ze moeten doen om goed
gezond te blijven, welke mogelijkheden van scholing er zijn,
hoe ze goed met geld om kunnen gaan, etc. Om niet alles
geheel vrijblijvend aan te bieden, zijn de kinderen verplicht
deze les van een uur te volgen als ze een lunch willen eten
in de shelter. En natuurlijk is er een televisie aanwezig,
voor de ‘broodnodige’ dosis Indiase film en muziek! Want
tussen slapen, spelen en studeren door wordt er geregeld
flink gedanst!
Bij de shelter is ook het ‘counselling-team’ aanwezig.
De vrouwen die hier werken, zorgen voor het eerste
persoonlijke contact met de jongens. Elke jongen die een
voet over de drempel zet, wordt geregistreerd. Tijdens de
eerste gesprekken kijken de medewerkers samen met de
jongens wat hun mogelijkheden zijn. Willen ze naar huis?

Dan wordt er hard gewerkt om te kijken of het contact met
thuis op een goede manier gelegd of hersteld kan worden.
Willen ze hier blijven om een vak te leren of naar school te
gaan? Dan wordt er gekeken welk traject ze kunnen volgen
bij Navajeevan.
Door al deze activiteiten is het in de Shelter vaak een
enorme drukte. Zodra je als vrijwilliger een stap naar binnen
zet, heb je meestal zo’n 10 tot 20 jongens (maar het kunnen
er ook meer zijn) om je nek en benen hangen. Allemaal
vragend om een beetje aandacht, om een spelletje te
spelen, of je even lekker te plagen...
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Bezoek Fr. Koshy en Anu Dasaka
Door Ilona Seure
Van 20 t/m 27 mei j.l. waren Fr. Koshy en Anu Dasaka
bij ons in Nederland op bezoek. Dit in het kader van
hun derde Europese “fondsenwervings-ronde”.
Want, naast giften en subsidies uit India zelf, draait
Navajeevan Bala Bhavan voor het grootste gedeelte op
giften en fondsen uit Europa. Fr. Koshy en Anu zijn in een
kleine twee maanden daarom een groot deel van Europa
doorgereisd en hebben vele (oud-) vrijwilligers en vrienden
bezocht, alsmede kerkelijke instanties en ontwikkelings
organisaties. De vrijwilligers van Stichting Vrienden van
Navajeevan hebben zorg gedragen voor hun verblijf in
Nederland.
Fr. Koshy en Anu hebben een bezoek gebracht aan Stichting
Kinderpostzegels, Cordaid en Stichting Benie, hierbij
vergezeld door 1 of meerdere vrijwilligers. Deze organisaties
steunen Navajeevan al langere tijd. Alle organisaties waren
tevreden en hebben ook hun bijdragen voor het volgend
jaar toegezegd. Indien u het leuk vindt om hier meer over
te horen dan kunt u gerust contact met ons opnemen. Ook
de Rotary Club in Harderwijk is bezocht om hen nogmaals te
bedanken voor de ontzaglijk grote donatie die zij twee jaar
geleden aan Navajeevan hebben geschonken.
Naast deze zakelijke contacten hebben we uiteraard ook
de tijd genomen om bij te kletsen, een stukje in het bos te
wandelen en Nederlandse pannenkoeken te eten… Tevens
hebben we een uitvoerig gesprek gehad over het reilen en
zeilen van Navajeevan. Dit bezoek is voor ons namelijk ook
zeer belangrijk om op de hoogte te blijven van de nieuwste

ontwikkelingen van het project en om die eventueel te
bespreken. Ook biedt het de mogelijkheid om suggesties
van onze kant te bediscussiëren. Over 1 suggestie, een plan
om zonne-energie te installeren, kunt u verderop in deze
Nieuwsbrief lezen.
Tot slot hebben we het Develstein College in Zwijndrecht
bezocht. De scholieren die vorig jaar 11.000 Euro hebben
opgehaald voor Navajeevan, vonden het fantastisch om
vragen te kunnen stellen aan Fr. Koshy! Tijdens het bezoek
van Fr. Koshy en Anu was er ook een cameraploeg van de
KRO aanwezig, want…
Door de fantastische actie van deze scholieren is de school
door Mensen in Nood uitgekozen om mee te helpen aan
een documentaire die in December dit jaar op de televisie
vertoond zal worden. Twee scholieren zijn uitgekozen om
samen met een docente naar India te reizen om daar de
straatkinderen op te zoeken. Na meerdere overleggen tussen
alle betrokken partijen is helaas besloten dat de kinderen
niet naar Navajeevan gaan. Dit tot grote teleurstelling van
de school en ook van ons. De KRO vindt de reisafstand (en
daardoor de tijd- en geldinvestering) te groot. Wij zijn echter
wel zeer verheugd dat de projectgroep van het Develstein
College besloten heeft de helft van de opbrengst van een
nog in voorbereiding zijnde actie wederom aan Navajeevan
te schenken. De andere helft zal gegeven worden aan een
nog niet nader bekend project in Bangalore. Dit is het
project dat door de leerlingen bezocht zal worden. Uiteraard
zullen ook wij weer ons best doen de leerlingen zoveel
mogelijk te steunen met hun nieuwe actie die in september
van start gaat. In de volgende Nieuwsbrief zullen wij u
hiervan verslag doen.

Vriendendag . . . een impressie
door Ilona Seure
Op zaterdag 24 mei j.l. vond onze Vriendendag
plaats. Een gezellige en leerzame dag, waar naar
schatting zo’n 45 tot 50 mensen voor naar Utrecht zijn
afgereisd.
Tussen 13:30 en 14:00 uur druppelden onze gasten binnen,
waar zij bij de deur verwelkomd werden door Heidi in haar
prachtige Indiase sari. De route vervolgde naar een Indiaas
getinte welkomshal waar de koffie en thee klaarstonden.
Na een korte introductie van de bestuursleden werden
werden Fr. Koshy en Anu Dasaka, directeur en ‘assistent
directrice’ van Navajeevan Bala Bhavan op Indiase wijze
verwelkomd met bloemenkransen.
Na een video over het project bekeken te hebben
vervolgde het programma met een vraaggesprek met
Fr. Koshy en Anu. Tijdens dit gesprek werden thema’s
besproken die nog niet in de video toegelicht waren.
Ook werd naar de persoonlijke motivatie, om voor de
straatkinderen in Vijayawada te werken, gevraagd. Zo legde
Fr. Koshy uit hoe het project door binnen- en buitenlandse
sponsors gefinancierd wordt en vertelde Anu een
ontroerend verhaal over een jongen waarvan gedacht werd
dat hij doofstom was, die plotseling heel ziek werd en
door Navajeevan naar een ziekenhuis in Hyderabad werd
gebracht en die tijdens de reis opeens tegen Anu begon te
praten.. haar vertrouwde… Dit serieuze gesprek werd af en

toe onderbroken door hartelijk gelach uit de zaal als Mark weer eens een
grappige opmerking maakte of een heel lange uitleg van Fr. Koshy n.a.v.
een vraag uit de zaal praktisch vertaalde met ‘Ja’. Uiteraard lieten we het
niet bij zo’n korte vertaling…
Tegen kwart over drie startte de presentatie van Heidi en Arnika, twee
vrijwilligsters die in januari dit jaar teruggekomen zijn van het project.
Zij vertelden hun persoonlijke ervaringen, ondertussen dia’s tonend van
Chiguru (het kinderdorp), waar zij 14 maanden verbleven.
De dag werd afgesloten met een prachtige Indiase dans door danseres
Gita en onder het genot van hapjes en drankjes bleven veel mensen nog
lang nakletsen en vragen stellen…
Wij willen bij deze alle aanwezigen hartelijk danken voor de
belangstelling en de vele enthousiaste reacties die wij ook nog later via
mail en persoonlijke contacten ontvangen hebben. En ook willen wij Gita
hartelijk bedanken voor het belangeloos optreden.
Voor ons staat vast dat wij zeker nog een keer zo’n dag zullen gaan
organiseren.

Zonne-energie
door Ilona Seure en Heidi Timmerman
Al lange tijd zijn wij ervan op de hoogte dat de
elektriciteitsrekening de grootste kostenpost van
Navajeevan is. Daarom speelde er al enige tijd de gedachte
om Fr. Koshy voor te stellen een zonne-energie installatie te
plaatsen. Dit zal eenmalig een zeer grote uitgave zijn, maar
op de lange termijn kostenbesparend. Temeer omdat de
gemeente besloten heeft de gebruikerskosten binnenkort
bijna te verdubbelen, is dit het moment om verder aan de
slag te gaan met dit plan.
Al enkele maanden zijn
we bezig hier informatie
over in te winnen en
mailen we hierover met Fr.
Koshy. Tijdens het bezoek
in Nederland hebben we
dit onderwerp uitvoerig
besproken. De conclusies
waren dat we nog meer
(technische) kennis
moeten vergaren, dat
Chiguru (het kinderdorp
buiten de stad) het beste
voorzien kan worden van
zonne-energie, maar dat
voor de overige huizen (in
de stad, waar een goed regulier electriciteitsnet aanwezig is)
installatie van energiebesparende onderdelen geschikter is.
Chiguru wordt slechts 8 uur per dag van elektriciteit voorzien
en deze elektriciteit is eigenlijk voor agrarische doeleinden
bestemd.
Hoe willen wij ons plan om zonne-energie en
energiebesparende onderdelen te plaatsen realiseren?
Ten eerste willen we een werkgroepje oprichten die zich
verder verdiept in de technische en financiële kant. Dit
groepje zal uit 3 of 4 personen bestaan, waarvan in ieder
geval 1 bestuurslid/ vrijwilliger van onze Stichting die zorg

draagt voor de communicatie tussen Fr. Koshy en ons
bestuur en 1 iemand die zeer veel technische kennis heeft
van de installatie van zonne-energie in ontwikkelingslanden.
Naar technici zijn we nog op zoek en daarbij willen
we ook graag een
beroep op u doen!
Heeft u verstand van
zonne-energie en zou
u op deze manier uw
steentje bij willen
dragen? Neem dan
contact met ons op.
Of, en dat is ons
tweede plan, vindt u
het leuk om mee te
helpen met het op
touw zetten van een
ludieke actie? Laat
het ons weten. Vaak
zijn fondsen bereid een
plan als het onze financieel te steunen als wij zelf ook een
deel bijdragen. Slechts tien procent van het totale budget is
soms al voldoende en dat geld moeten we kunnen werven
met een leuke actie! In onze volgende Nieuwsbrief meer
nieuws over de actie en de ontwikkelingen!
De foto’s bij dit artikel zijn niet bij Navajeevan genomen
maar bij andere projecten in India

Jaarstukken
Bijgaand vind u de jaarstukken, opgesteld door onze
penningmeester Chrisje van Rens. U ziet dat ook de stukken
van 2001 in het verslag zijn opgenomen daar wij die nog
niet eerder gepubliceerd hebben.
De jaarstukken zijn gecontroleerd door de kascontrole
commissie bestaande uit J.C. Minnard uit Utrecht en K.
Regtering, eveneens uit Utrecht. Mocht u nog vragen hebben
n.a.v. de jaarstukken of indien u een kopie wilt hebben van
de verklaring van de kascontrole commissie dan kunt u
contact opnemen met onze secretaris: Ilona Seure. Zie voor
de adresgegevens het Colofon op pagina 1.
De eerste donaties kregen we binnen in december 2001.
We sloten dat jaar af met een positief saldo van € 143,21.
Uitgegeven hadden we nog niks.
In 2002 gaat het hard, steeds meer mensen steunen
ons nu maandelijks of per kwartaal. Deze periodieke
overschrijvingen leverden bij elkaar een bedrag op van

€ 2445,28. Een aantal donateurs heeft éénmaal een bedrag
overgemaakt. Dit is in de stukken te vinden onder het kopje
eenmalige bijdrage. Het bedrag eenmalige bijdrage is zo
hoog omdat er nog een geldbedrag beschikbaar was voor
Navajeevan bij de Commissie Samen* dat op onze rekening
is gestort. Daarnaast hebben wij 2 grote giften gekregen.
We proberen de kosten zo laag mogelijk te houden. Eigenlijk
maken we alleen kosten voor kantoorartikelen, postzegels
en enveloppen, accept girokaarten en overschrijvingskosten.
Het promotiemateriaal hebben we gesponsord gekregen, u
ziet het dan ook twee keer in de jaarstukken staan.
Alles bij elkaar hebben we in 2002 € 7000 naar father
Koshy in India overgemaakt. Aan het eind van 2002 is er
een batig saldo van € 6.096,70 waarvan een gedeelte in het
eerste kwartaal van 2003 is overgemaakt.
* De commissie SAMEN is een Don Bosco werkgroep die
vrijwilligers uitzendt naar straatkinderen projecten. Zie ook de
website: http://samen.donbosco.nl

Jaarrekening 2001
Baten

Lasten

Donaties

143,21

Totaal

143,21

positief saldo

143,21
143,21

Balans 31-12-2001
Activa

Passiva

Bank

143,21

Vermogen

143,21

Totaal

143,21

Totaal

143,21

Jaarrekening 2002
Baten

Lasten

Vaste donateurs

2.445,28

Eenmalige giften

10.562,77

Giften in natura
Rente
Giften kas
Totaal

60,00
8,10
176,08
13.252,23

Kantoorartikelen
Overschrijven Navajeevan
Bala Bhavan

119,70
7.000,00

Voorlichtingsmateriaal in
natura

60,00

Kosten postbank

119,04

Positief saldo
Totaal

5.953,49
13.252,23

Balans 31-12-2002
Activa
Bank
Kas
Totaal

Passiva
6.040,32

Vermogen

6.096,70

Totaal

6.096,70

56,38
6.096,70

