
St ic hti ng B enares  Sch oo lf ond s
Nieuwsbrief 2006

In deze derde nieuwsbrief van Stichting Benares 
Schoolfonds  brengen we u op de hoogte van de 
ontwikkelingen en gebeurtenissen van het afgelopen jaar, 
succesvolle, zorgelijke, leuke en hoopvolle. 
Maar het belangrijkste nieuws is dat inmiddels 60 kinderen 
dankzij uw steun onderwijs genieten op goede scholen, 29 
op Deva, 26 op Little Stars School en 5 op Little Flower 
School. 

Afgelopen maand bracht Frans Baartmans, onze 
contactpersoon en toezichthouder in Varanasi, een kort 
bezoek aan Nederland. Hij heeft ons uitgebreid verslag 
gedaan van de stand van zaken rond onze scholen. 

Little Stars School

In april 2005 startten wij onze samenwerking met Little 
Stars School. Bij aanvang kregen wij van Asha Pandey, 
hoofd van de school, uitgebreide informatie over de 
kinderen voor wie wij de schoolbijdrage gingen betalen, en 
een volledig overzicht van de financiën. Sindsdien is er zeer 
regelmatig e-mailcontact, waarin informatie wordt 
uitgewisseld en zaken besproken. Van ieder evenement 
krijgen wij bovendien foto’s toegestuurd.

Saraswati Puja op Little Stars School

Ook Frans Baartmans had goede berichten over Little 
Stars School: er heerst een goede sfeer, de kinderen zijn 
blij en de onderwijzeressen blijven lang. Hij spreekt Asha 
regelmatig.

 
Soni   Sandeep                   Pinki                Jyoti

Onze stichting heeft het afgelopen jaar een donatie van
€ 1500 ontvangen, bestemd voor (school)boeken. Dat geld is 
overgemaakt naar Little Stars School. Naast schoolboeken 
zijn er ook leesboeken aangeschaft, als begin van een eigen 
schoolbibliotheek.
Ook kan, dankzij de toezegging van Stichting Han de Beer 
van € 1000 per jaar gedurende drie jaar, een beauty-training 
voor meisjes worden opgezet (een eenvoudige opleiding tot 
schoonheidsspecialiste). De eerste fase is intussen 
uitgevoerd: de bouw van een extra lokaal. Onze stichting 
heeft onlangs geld voorgeschoten waarmee alvast een 
bescheiden start van de opleiding mogelijk wordt.
De keuze van de school voor beauty-training is in een land als 
India, waar bruiloften en religieuze feesten met veel opsmuk 
worden gevierd, zeer relevant. Het is een zinvolle 
beroepsopleiding met een grote kans op werk.

De gesponsorde kinderen komen allemaal uit de wijk Nagwa, 
Hun ouders verdienen tussen de 1000 en 1500 rupees per 
maand (20 tot 30 euro). Zij leven soms met z’n zessen in één 
kamer, waarvan de huur ± 500 rupees is.
Zij zijn stuk voor stuk zeer arm.
De gezondheid van de kinderen is matig tot slecht; ze zijn 
vaak ziek. Hun voeding is zeer eenzijdig en mist voldoende 
voedingsstoffen en vitamines. Fruit en melk zijn 
onbetaalbaar.

In april start de school de gezondheidscursus, waarvoor wij
al eerder prachtig materiaal uit Jaipur ontvingen. In tien 
lessen leren de kinderen, in het Hindi, over gezondheid, 
hygiëne en voeding.
In Jaipur wordt al langer met deze cursus op scholen 
gewerkt. De ervaring daar leert dat deze cursus  optimaal 
werkt, wanneer tegelijkertijd de gezondheid van de kinderen 
daadwerkelijk verbeterd kan worden. Wij onderzoeken 
daarom de mogelijkheid om de cursus te combineren met het 
geven van voedingsupplementen.



Little Flower School

Van vijf getalenteerde oud-leerlingen van Deva Public 
School – Puja, Nandita, Pankaj, Gausia en Avinash -  
betalen wij de kosten van vervolgonderwijs (klas 9 t/m 12) 
op Little Flower School.
Deze school is vol lof over het niveau van de leerlingen van 
Deva en ziet graag meer van zulke leerlingen komen. Een 
compliment voor Deva!
Twaalf-klassige scholen zoals Little Flower School geven 
aansluiting op de universiteit en hoger beroepsonderwijs.

Deva Public School

Via onze stichting worden op Deva 29 leerlingen individueel 
gesponsord. Deze kinderen krijgen na school 
huiswerkbegeleiding en een warme maaltijd.
De sponsors krijgen ieder najaar een foto en een rapport 
van ‘hun’ kind toegestuurd.

De kinderen maken het goed. 
Avinash en Gausia vertrokken voor vervolgonderwijs naar 
Little Flower School. In hun plaats zijn twee nieuwe 
leerlingen op Deva aangenomen.

Gausia Avinash

Leerlingenaantal Deva

In onze vorige nieuwsbrief schreven we over het probleem 
dat zich onvoldoende niet-kasteloze en betalende leerlingen 
op Deva aanmelden.
Hun ouders kiezen, ondanks de uitstekende reputatie van 
Deva, liever voor andere scholen met minder kasteloze 
kinderen. Ook een toename van nieuwe scholen in de buurt 
- op zichzelf een positieve ontwikkeling -  heeft het aantal 
leerlingen het afgelopen jaar verder verminderd.
Een flinke opknapbeurt van het gebouw en andere 
initiatieven van de schoolleiding hebben dat niet kunnen 
verhinderen.

Deva had drie jaar geleden nog 85 leerlingen, vorig jaar 75, 
nu nog maar 66.
Dat is, met de stijgende kosten van salarissen, voedsel en 
brandstof, een zeer smalle basis om kostendekkend te 
draaien.
De schoolleiding heeft ons, in afwijking van de lopende 
afspraken voor het schooljaar 2006-2007, om een 
wezenlijke verhoging van de bijdrage moeten vragen.
Bij onze stichting staat het belang van de kinderen voorop. 
Na rijp beraad hebben wij besloten -  om het voortbestaan 
van de school en daarmee het onderwijs aan onze kinderen 
voor het komende jaar veilig te stellen -  dit verzoek te 
honoreren, zij het eenmalig. 

Waarom eenmalig?
- Het bestuur van Stichting Benares Schoolfonds is altijd 
van mening geweest dat Deva niet (te) afhankelijk van 
onze stichting mag worden. Ook vonden wij dat het 
leerlingenbestand een reële afspiegeling van de 
maatschappij moest zijn. Daarom hebben we bij de 
oprichting besloten niet meer dan eenderde van het aantal 
leerlingen van Deva te sponsoren. Deva kent dit standpunt 
en is ermee akkoord gegaan. 
Drie jaar geleden betaalden wij voor 21 van de 85 
leerlingen, nu voor 29 van de 66.
- Wij willen onze donateurs niet méér vragen dan de huidige 
€ 275 per kind.

In november 2006 zullen Conny en Marien van Staalen 
volgens afspraak Deva bezoeken en de samenwerking 
evalueren. 

Wij blijven de komende maanden de ontwikkelingen 
nauwlettend volgen. Natuurlijk hopen wij dat Reeta en Rajiv 
Gupta, de schoolleiding van Deva, in staat zullen zijn de 
situatie van Deva te verbeteren. Maar wij willen niet 
verhullen dat we bezorgd zijn over het welslagen daarvan.
Daarom houden we er rekening mee dat bij de evaluatie in 
november zal blijken dat de school zonder steun van onze 
stichting niet langer levensvatbaar is. In dat geval zullen we 
onze kinderen per april 2007 moeten overplaatsen naar 



andere scholen. Uiteraard zullen alle betrokken sponsors 
door ons zeer tijdig worden geïnformeerd.

Welke keuze wij als bestuur van Stichting Benares 
Schoolfonds ook zullen moeten maken, wij ver-
zekeren u, onze sponsors, dat daarbij het beste onderwijs 
voor onze Devakinderen vooropstaat.

Sportdag op Deva

Onderwijsproblematiek en zomaar een 
jongen uit Nagwa 

Stichting Benares Schoolfonds richt zich op basisonderwijs. 
Frans Baartmans beschrijft de problemen die een willekeurige 
student uit Nagwa  (geen pupil van onze stichting) ondervindt 
bij de overgang naar vervolgonderwijs.

Rakesh geeft niet op. In april moet hij eindexamen klas 10 
doen. Een fikse kluif. Hij zal en moet slagen om door te 
kunnen gaan tot klas 12. Andere jongens, die maar wat 
aanmodderden, ziet hij doelloos op straat rondhangen, 
zonder uitzicht op een goede baan. Dat zal hem niet 
overkomen.

Maar wat na klas 12? Nog verder studeren? Rakesh houdt 
van exacte vakken. Ingenieur worden?
Rakesh is een Dalit, een kasteloze. Sinds tien jaar moeten 
volgens de wet onderwijsinstellingen eenderde van hun 
plaatsen voor Dalits reserveren. Daar wordt nogal eens mee 
gesjoemeld. Hoge-kastefamilies nemen zelfs Dalitnamen 
aan om hun kinderen op de universiteit te krijgen. 

Studiekosten aan de universiteit zijn hoog. Maar dat zijn ze 
op school ook al. Pas nog, in januari, kreeg Rakesh te horen 
dat hij 1500 rupees extra moest betalen voor boeken. Veel 
rikshafietsers uit Nagwa, Rakesh’ wijk, moeten daar een 

hele maand voor werken. En dan is er nog het bijlesgeld, 
300 rupees per maand! Het studieprogramma is zo 
overladen dat het merendeel van de scholieren en 
studenten extra lessen moet nemen. ‘Tuition fee’ heet dat 
in India. Een euvel waarover veel wordt geklaagd, maar 
waaraan weinig wordt gedaan. 

Rakesh klopt bij mij aan. ’t Was zes uur in de morgen. ‘I 
have a big problem, father, and I have no solution” zegt hij 
in perfect Engels. Ik regel  een lening voor hem bij het 
Social Centre van Nagwa, opgezet als centrum voor 
educatie en gezondheidszorg. Stukje bij beetje kan Rakesh 
de lening terugbetalen. 
Maar hoeveel zullen er niet volgen met dezelfde vraag?

Zou Rakesh na klas 10 misschien niet beter een technische 
opleiding kunnen volgen? Korter en goedkoper. Een 
degelijke opleiding van een jaar en daarna aan de slag. De 
vraag naar ambachtelijk opgeleide jonge mensen stijgt. 
Sinds het openstellen van de Indiase markt dertien jaar 
geleden kunnen de rijken ijskasten, wasmachines, zelfs 
kruimeldieven kopen. Wie kan ze repareren?

Maar ja, ook zo’n eenjarige opleiding, intern, kost veel geld: 
20.000 rupees (€ 400), een ondenkbaar bedrag voor Rakesh 
en zijn ouders. Zijn vader was eerder riksharijder, werd 
ziek en moe, en werd toen sariwever. Na hevige politieke 
rellen kwam de sariweverij in handen van moslims. 
Sindsdien heeft hij, een hindoe, geen werk meer.

Wie niet waagt die niet wint. Rakesh heeft zijn lening. Ik 
werd spontaan omhelsd! Wel zei ik Rakesh nog dat de lening 
echt alleen voor zijn scholing was. Microkrediet, weet ik, 
wordt uit armoede vaak gebruikt om zich in te dekken tegen 
risico’s als ziekte, overlijden van een kostwinner of betalen 
van een bruidsschat.

Met Stichting Benares Schoolfonds sprak ik, bij mijn 
korte verblijf in Nederland, over de mogelijkheid en 
wenselijkheid om vervolgstudies en extra onderwijskosten 
te financieren. De stichting zou het Nagwa Social 
Centre kunnen steunen zodat meer leningen verstrekt 
kunnen worden aan de allerarmsten die hogerop willen. 
Zo kunnen ook in de toekomst kinderen als Rakesh 
verder geholpen worden.

Noot: Frans Baartmans houdt toezicht op onze projecten in  
Varanasi en was destijds medeoprichter van Deva Public School. 



Interview met Asha Pandey
Little Stars School is opgericht door Asha Pandey, een 
idealistische vrouw die als student begon met lesgeven op het 
dak van haar ouderlijk huis. Toen het dak alle kinderen die 
toestroomden niet meer kon dragen, stichtte zij  Little Stars 
School. Inmiddels heeft zij de school weten uit te bouwen tot 
een school voor 400 kinderen. De school wordt geheel 
gefinancierd door sponsors. De leerlingen komen uit de 
allerarmste gezinnen van Benares en de overheid levert geen 
financiële steun. We hebben Asha Pandey geïnterviewd voor 
deze nieuwsbrief en werden geraakt door haar enthousiasme en 
doorzettingsvermogen.

Asha, kun je iets over je achtergrond vertellen?
Ik ben de oudste uit een gezin met drie kinderen en in de 
hindoestaanse traditie en religie opgevoed.  Wij voelen ons 
verbonden met de gehele mensheid. 
Ik ben opgegroeid in Benares. Na school ben ik psychologie 
gaan studeren en heb ik een lerarenopleiding gedaan. Ik heb 
mij altijd geraakt gevoeld door het lot van de kinderen in 
mijn stad die onder zeer slechte omstandigheden 
opgroeien. Ik ben als student begonnen met lesgeven aan 
enkele meisjes, omdat ik vind dat onderwijs zeer belangrijk 
is voor hun toekomst.

Wanneer ben je de school begonnen en wat biedt de school?
Met de hulp van sponsors en vrienden heb ik de school 
kunnen openen in 1996. We zijn toen gestart met 125 
kinderen. In 2004 heb ik een hostel geopend in de school, 
voor weesmeisjes. Juist voor hen is het belangrijk om op 
een veilige, stimulerende plek te wonen. De school heeft 
een vast team van leraren die enthousiast zijn en er al 
langere tijd werken.
De school biedt kosteloos onderwijs aan de allerarmste 
kinderen. Sommige van hen zijn straatkinderen of wees. 
Het onderwijs loopt vanaf de kleuterschool tot klas 8. De 
kinderen krijgen les in het Hindi en het Engels; er zijn 
vakken die gaan over hygiëne, huishouden, sport en kunst. 
Ook bieden we praktische opleidingen tot naaister, kapster 
en sinds kort tot schoonheidsspecialiste. We hebben veel 
aandacht voor discipline, motivatie en zelfvertrouwen. De 
school levert de kinderen uniformen, boeken, dagelijkse 
maaltijden en mentorbegeleiding. Ook is er aandacht voor 
de verschillende religies; feestdagen worden uitgebreid 
gevierd. Wanneer de kinderen klas 8 hebben afgerond, 
worden ze gestimuleerd om door te gaan met verder 
(beroeps)onderwijs.

Wat maakt deze school zo bijzonder?
De school is voor de kinderen een veilige haven waar ze niet 
hoeven te overleven, maar de rust vinden om zich te 
ontwikkelen. Toen ik net met de school begon, hadden de 
kinderen vieze kleren, waren ze druk en luisterden ze 
slecht. Nu merk ik dat de kinderen er trots op zijn dat ze 
leren. Ze zien er verzorgd uit en hun zelfvertrouwen groeit. 

Hoe is het om als vrouw de school te starten en daar directrice 
van te zijn?
In het begin was het moeilijk. Mensen roddelden en hadden 
veel kritiek omdat ik niet de traditionele rol van vrouw 
vervulde en niet zoals verwacht voor gezin en huishouden 
zorgde. Daardoor was het ook moeilijk om de ouders te 
overtuigen om hun kinderen naar school te sturen. Ouders 
lieten hun kinderen in het begin maar een uurtje per dag 
gaan. Toen men echter de vooruitgang ging zien mochten de 
kinderen meer komen en zag ook de buurt dat er iets moois 
gebeurde.
En directrice van de school? Zo zie ik mijzelf eigenlijk niet. 
Ik voel me meer als moeder die alles doet voor haar 
kinderen: van lesgeven tot schoonmaken, van organiseren 
tot steunen.

En heb je nog dromen?
Zoveel dromen zijn al uitgekomen! Het geeft mij veel 
voldoening om honderden kinderen een veilige haven te 
kunnen bieden waar ze zich kunnen ontwikkelen. Maar, ik 
blijf ervan dromen -  en eraan werken - dat kinderen 
uiteindelijk een eigen en onafhankelijk leven zullen gaan 
leiden.

Gevraagd naar haar toekomstplannen en wat daarvoor 
nodig is, geeft Asha het volgende aan:
- Uitbreiden van klas 8 naar klas 10
- Maken van een speelterrein (maar eerst fondsen voor 
de aankoop van land), voorwaarde van de overheid voor  
uitbreiding naar klas 10
- Meer meisjes opnemen in het hostel
- Verbeteren van het trainingsprogramma voor de leraren
- Generator aanschaffen vanwege regelmatige uitval van 
elektriciteit
- Aanleggen van een waterbron of waterpomp (zand komt 
nu mee omhoog; er zal dieper geboord moeten worden)  
- Computers aanschaffen voor de leerkrachten 

             Met dank aan drukkerij Hieroglief te Roosendaal



Sti cht in g Benares Schoolfonds
________________________________________

Openbare basisschool De Baayaert uit Wouw 
steunt Stichting Benares Schoolfonds

Goed nieuws voor de secretaris en de voorzitter.  
Conny en ik hebben De Baayaert mee helpen oprichten,  
25 jaar geleden - een vroeg teken van betrokkenheid 
bij het onderwijs. Dat ‘onze’ school nu ‘onze’ stichting 
wil steunen maakt ons erg blij.

De Baayaert organiseert elk jaar een sponsorloop rond 
kerstmis. De opbrengst van 2005 is in zijn geheel aan 
Stichting Benares Schoolfonds geschonken, en 
daarnaast ondersteunt De Baayaert voor vier jaar een 
schoolkind uit Nagwa.

We spreken af dat onze stichting zorgt voor 
rechtstreeks contact tussen de scholen. De 
schoolleiding van Deva reageert snel: binnen enkele 
weken ligt er een pakket brieven voor de kinderen van 
De Baayaert in de bus. De Wouwse kinderen schrijven 
al even snel terug - in hun beste Engels.

          

Het is een interessante belevenis om in een paar 
etappes een hele school bij te praten over het 
onderwijs in India. Van de schattige kleuters uit groep 
een en twee tot de kritische consumenten uit groep 
zeven en acht, allemaal zijn ze zeer geïnteresseerd, en 
vol belangstelling voor verhalen over onderwijs aan de 
andere kant van de wereld. De kleintjes willen weten 
waarom de kinderen in India honger hebben, de 
grotere kinderen zijn verontwaardigd over 
kinderarbeid en het kastesysteem.

Al hollend, fietsend en wandelend bracht De Baayaert 
1074,07 euro bijeen voor onze stichting. 

Marien van Staalen

Nie uwsbr ie f 2 006 
________________________________________

Financieel overzicht 2005/2006
1 februari 2005 – 1 februari 2006

IN
a. Vaste donaties 14.400
b. Eenmalige giften 11.750

_____
Totaal in 26.150

UIT
a. Van de vaste donaties:
Deva lopend schooljaar  4.480
Little Stars School lopend schooljaar  1.500
Vervolgonderwijs 5 leerlingen  1.375
Deva voorschot 2006/2007  5.250
Little Stars School 
voorschot 2006/2007  1.500
Administratiekosten stichting
(nieuwsbrief, porto, bankkosten, KvK)    520

b. Van de eenmalige giften:
Deva betegeling en meubilair  5.000
Little Stars School schoolboeken  1.500
Little Stars School eerste fase
beauty training  1.000
Little Stars School voorschot
tweede fase beauty training  1.500

_____
Totaal uit 23.625

De stichting houdt een deel van de inkomsten in kas om te allen 
tijde – ook bij het wegvallen van schoolsponsors – voortgang van de 
studie van de kinderen te kunnen garanderen.

Interieur van een woning in Nagwa



Begroting 2006/2007

IN
Vaste donaties 14.700
Incidentele giften   1.000
Bijdragen fondsen/stichtingen   1.500

_____
Totaal in 17.200

UIT
Deva 29 leerlingen  9.900
Deva bijdrage extra activiteiten    600

Vervolgonderwijs 5 leerlingen  1.375
Little Stars School 20 leerlingen  2.500
Little Stars School 
salaris 1 onderwijzer    500
Little Stars School aanschaf
extra leermiddelen  1.000
Onvoorzien    800
Administratiekosten stichting
(porto, bankkosten, KvK, nieuwsbrief)      525

_____
Totaal uit 17.200

Namens de kinderen van Nagwa dankt Stichting 
Benares Schoolfonds al haar schoolsponsors heel 
hartelijk voor hun steun. Ook is de stichting veel dank 
verschuldigd aan diegenen, die door hun eenmalige 
donaties extra uitgaven ten behoeve van de kinderen 
mogelijk maakten. In het bijzonder danken wij 
openbare basisschool De Baayaert in Wouw, die én vier 
jaar lang een kind gaat sponsoren én de opbrengst van 
haar sponsorloop dit jaar voor onze stichting 
bestemde.

Hoe kunt u onze stichting steunen?

- Voor € 23 per maand (of € 275 per jaar) biedt u  een 
kind op Deva Engelstalig onderwijs, schoolboeken, 
schoolkleding en huiswerkbegeleiding. Bovendien krijgt 
het kind dagelijks een goede maaltijd. 
- Voor Little Stars School betaalt u met hetzelfde 
bedrag de onderwijskosten voor een kind en 
ondersteunt u bovendien de aanschaf van leermiddelen 

en de salariëring van een onderwijskracht.
- Ook ieder ander vast bedrag per jaar of een 
eenmalige donatie komt ten goede aan het onderwijs 
op beide scholen.

Uw schenkingen zijn fiscaal aftrekbaar.
Bij schenking via een notariële akte neemt de stichting 
de kosten voor haar rekening. Dankzij de 
welwillendheid van Notariaat Leijser te Rotterdam 
blijven die kosten tot een minimum beperkt.
Het secretariaat stuurt u desgewenst de benodigde 
papieren op.

Op bankafschriften wordt alleen uw naam vermeld. Adresgegevens 
ontbreken en worden om privacyredenen niet verstrekt. Daardoor 
is het onze stichting, bij nieuwe donaties, soms niet duidelijk wie 
de afzender is. Wij verzoeken nieuwe donateurs vriendelijk hun 
adresgegevens aan het secretariaat door te geven.

Uw st eun  i s hun  t oe ko ms t!

Bestuur
Marien van Staalen, voorzitter
Conny van Staalen-van Leeuwen, secretaris/penningmeester
Jacques Baartmans
Joep Baartmans-van den Boogaart
Jantine Unger
Alet Meurs

Stichting Benares Schoolfonds
Lenaertsstraat 6
4724 AM Wouw
tel. 0165 301422
e-mail: benares.school@xs4all.nl     
KamervanKoophandel:20110334
Rabobank: 19 43 91 353
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