








Nieuwsbrief  2009
______________________________________________________________

Surendra en Manish houden de kwaliteit van het 
geboden onderwijs nauwlettend in de gaten. Over een 
van onze scholen, Blue Bells School, waar zes van onze 
kinderen zitten, zijn ze minder tevreden. Komend 
schooljaar stappen deze leerlingen over naar Glorious 
Academy.  Over die school en de andere scholen van 
onze leerlingen niets dan lof. 

De bijeenkomst met onze leerlingen werd 
gecombineerd met gezondheidsvoorlichting door 
Krystina, verpleegster van de Ashray kliniek. Dat 
verlichtte het lange wachten.
Na afloop kregen alle kinderen een Davitamon-pen, 
afkomstig van de drogist in Wouw.

Ik nam alle rapporten en foto's  mee naar Nederland 
en stuurde ze naar de sponsors.
___________________________________________

De stichting heeft in het verleden een buffer opgebouwd van  
€ 25.000 om te allen tijde - ook bij het wegvallen van 
sponsors - voortgang van de studie van de kinderen te kunnen 
garanderen.

Ontwikkelingsorganisaties wordt geadviseerd anderhalf 
keer de jaaromzet als buffer aan te houden. Wij 
verhogen onze buffer in april 2009 met € 2.500.

Financieel overzicht 2008

IN
Bijdragen schoolsponsors  21.000
Bijdragen fondsen/stichtingen    2.500
Incidentele giften  15.700
Uit bestemmingsreserve    1.500
Rente                  925

             _____
Totaal in                      41.625              

UIT
Little Stars School    9.800
Schoolkosten individueel gesponsorde 
leerlingen    7.130
Ashray Social Centre:
- t.b.v. onze leerlingen 
(begeleiding, maaltijden en medische zorg, 
huiswerkbegeleiding en bijlessen)                    6.950
- t.b.v. Ashray school
(boeken, uniformen en 2 computers)               4.360
Jeevan School               1.500
Divya Jyoti voor gehandicapten               1.000
(eenmalige donatie)

Administratiekosten stichting
(nieuwsbrief, porto, bankkosten, KvK)                  730
             ______
Totaal uit             31.470

NB De hoge inkomsten over 2008 zijn te verklaren door enkele 
grotere eenmalige donaties. 
€ 2.500 daarvan is bestemd voor boeken; € 4.500 bestemden 
wij voor ons nieuwe project Jeevan School (drie jaar € 1.500); 
ten slotte kunnen wij onze buffer met € 2.500 verhogen, wat 
beter overeenstemt met onze hogere uitgaven.

Stichting  Benares  Schoolfonds  
_________________________________________________       

Onze 40 individuele leerlingen

 

 

Stichting Benares Schoolfonds betaalt de schoolkosten 
van 40 individuele leerlingen, verspreid over meerdere 
scholen. Daarnaast ontvangt het gehele gezin van de 
kinderen een vaste hoeveelheid proteïnerijke linzen 
(dal) per gezinslid per maand.

De kinderen worden begeleid door eerder genoemde 
medewerkers van het Ashray Social Centre. 

Het sponsoren van individuele leerlingen blijft een 
belangrijke taak. Van essentieel belang is daarbij 
goede selectie en goede begeleiding. Surendra en 
Manish vervullen die taken met grote inzet en kennis.
Directeur Shachi Prakash adviseert hen daarbij.
Hun ondersteuning is onmisbaar voor ons.
In deze nieuwsbrief vertellen zij over hun werk, hun 
motivatie én over onderwijs in India. Dat dat anders is 
dan in Nederland, wordt ieder jaar duidelijker.

Ik bezocht met Surendra, Manish en Shachi zeven 
nieuwe leerlingen thuis, om kennis te maken met kind 
en ouders, maar ook om de ouders een gezicht achter 
Stichting Benares Schoolfonds te laten zien.

Het was informatief om te zien hoe de kinderen leven. 
Zelfs in de kleinste en armoedigste huisjes werden we 
gastvrij ontvangen.

Alle andere leerlingen - met hun vader of moeder - zag
ik, zoals ieder jaar, op een speciale bijeenkomst in het 
Ashray Social Centre. Daar bleek weer eens hoe goed 
Surendra, Manish en Shachi de gezinnen van de 
kinderen kennen, het inkomen, de problemen, de 
wijzigingen in de thuissituatie.

Deze bijeenkomst leidde tot intensief overleg met onze 
Indiase medewerkers, waarbij alle kinderen de revue 
passeerden.

Met de meeste kinderen gaat het goed, ook op school. 
Bijna allemaal volgen ze de avondklassen van het 
Ashray Social Centre.

De schoolprestaties en de gezondheid van de kinderen 
vragen soms om extra aandacht. 
Waar nodig krijgen kinderen extra lessen, worden naar 
de dokter gestuurd of naar een psycholoog.

Puja Rajan Kiran



Hoe kunt u onze stichting steunen?

€ 23 
€ 275

donatie 

- Als schoolsponsor: voor per maand                                
(of  per jaar) biedt u een kind onderwijs, 
schoolboeken, schoolkleding, een gezonde maaltijd, 
huiswerkbegeleiding en bijlessen. 
Met dat bedrag ondersteunt u op Little Stars School 
bovendien de aanschaf van leermiddelen en de 
salariëring van twee  onderwijskrachten.

- Als (vaste) donateur: ook ieder ander vast bedrag 
per jaar of een eenmalige komt ten goede aan 
het onderwijs en de leerlingen.
Uw schenkingen zijn fiscaal aftrekbaar; SBS is door de 
belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende 
Instelling (ANBI).
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.

Wij verzoeken nieuwe donateurs vriendelijk hun 
adresgegevens aan het secretariaat door te geven, 
zodat we u in onze administratie kunnen opnemen.

Bestuur
Marien van Staalen, voorzitter

Conny van Staalen-van Leeuwen, secretaris/penningmeester
Jacques Baartmans

Joep Baartmans-van den Boogaart
Jantine Unger

Alet Meurs
Theo van Pinxteren

Stichting Benares Schoolfonds
Lenaertsstraat 6   4724 AM Wouw   tel. +31 (0)165 301422

Kamer van Koophandel: 20110334   

                  Rabobank: 19 43 91 353
IBAN nr. NL97 RABO 0194 3913 53    BIC RABONL2U

          Uw steun is hun toekomst!

e-mail: benares.school@xs4all.nl 
www.benaresschool.nl

  Uw steun is hun toekomst!

Begroting 2009

IN
Bijdragen schoolsponsors                              21.000
Bijdragen fondsen/stichtingen             2.500
Incidentele giften             2.120
Uit bestemmingsreserve             2.935 
Rente             1.025                            

                     ______     
Totaal in                                                    29.580          

      
UIT
Little Stars School: 
a. 43 leerlingen             4.800
b. salaris 2 onderwijzers              1.400 
c. extra leermiddelen      1.000
d. ondersteuning hostel    2.800

Schoolkosten van onze individueel gesponsorde 
leerlingen                                                      7.130 
 
Ashray Social Centre:       
a. administratie en begeleiding leerlingen        750  
b. huiswerkbegeleiding en bijlessen      2.300
c. maaltijden       3.500
d. medische zorg           400
Ondersteuning Ashray school                       2.500

Jeevan School  1.500
  
Onvoorzien             750  
Administratiekosten stichting         
(porto, bankkosten, KvK, nieuwsbrief)             750

          ______
Totaal uit           29.580

Namens de kinderen van Nagwa dankt 
Stichting Benares Schoolfonds al haar 
sponsors en donateurs heel hartelijk voor 
hun enorme steun in het afgelopen jaar.


