
In januari gingen de scholen opnieuw dicht, deels vanwege 
de kou, deels omdat alle leerlingen van 15 tot 18 jaar van 
overheidswege werden gevaccineerd. 
Half maart volgt de leeftijdsgroep van 6 tot 14 jaar. De kleuters 
mochten 14 februari weer naar school, op dit moment zijn alle 
scholen open. 
Wordt het onderwijs eindelijk weer normaal?
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ZWARE TIJDEN 
Dit voorwoord wordt afgesloten enkele dagen nadat 
Rusland Oekraïne is binnengevallen.

De impact van deze daad van agressie op de wereldeconomie, 
en daarmee ook op ons werk in India, valt op dit moment niet in 
te schatten. Wel weten we dat corona blijft, en dat onze scholen 
daarop moeten inspelen. Laten we ons op dat gegeven 
concentreren.

De pandemie is in een nieuw stadium gekomen, het maken van 
vergelijkingen tussen India en Nederland is nu nog lastiger.

Een paar grillige cijfers, van 14 februari 2022: 
•  Delhi: 586 nieuwe gevallen, percentage positieve testen 1,37%.
• Mumbai: 235 nieuwe gevallen.
•  Nederland: 67.115 nieuwe gevallen, percentage positieve 

testen 57,7%.

Het totaal aantal COVID-gerelateerde doden sinds het begin 
van de pandemie is in India (1,4 miljard inwoners) 480.000, in 
Nederland (17,5 miljoen inwoners) 21.000. Omgerekend naar de 
bevolkingsomvang is het Nederlandse sterftecijfer 3,5 keer zo 
hoog.

Doet India het beter? Wordt er in India net zo intensief getest? 
Worden alle COVID-gerelateerde sterfgevallen in India geregis-
treerd? Wie het weet mag het zeggen. 
Op het microniveau van onze scholen blijft het beeld hetzelfde: 
onder onze doelgroep slaat het virus minder hard toe. Dat 
weerhoudt de Indiase overheid er niet van om de scholen met 
regelmaat te sluiten.

In onze vorige nieuwsbrief hebben alle bestuursleden een deel 
van ons werk belicht. Dit jaar is onze nieuwsbrief iets compacter, 
ook omdat we u via drie coronabulletins al eerder hebben 
geïnformeerd.
Dat betekent niet dat er naast corona niets gebeurt op onze 
scholen dat het vermelden waard is. De nieuwbouw van de Asha 
Deep School komt eraan, de Jeevan School heeft een andere 
leiding gekregen, de Vatsalya School opende haar nieuwe Science 
Center. Over deze en andere zaken vertelt onze secretaris u meer 
in deze nieuwsbrief.

Net als in 2020 was het voor ons afgelopen jaar niet mogelijk om 
onze scholen in India te bezoeken. Wij merken hoe essentieel door 
de jaren heen het live contact met onze studenten, hun leraren en 
de schoolhoofden is geweest. Via e-mail en whatsapp wisselen 
we intensief feiten en meningen uit met onze medewerkers in India. 
Maar niets - ook videobellen niet - is vergelijkbaar met een echt 
gesprek, waarin niet alleen woorden, maar ook blikken en 
lichaamstaal ertoe doen. 

Het bestuur van BSF heeft het afgelopen jaar gebrainstormd over 
de toekomst. De stichting bestaat bijna twintig jaar, bestuursleden 
worden ouder. We hebben een nieuwe structuur opgezet die we 
met ingang van volgend schooljaar geleidelijk gaan invoeren.
Weest u gerust: aan onze inzet en betrokkenheid verandert niets.

Marien van Staalen, 
voorzitter Stichting Benares Schoolfonds
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Door de langdurige schoolsluitingen vanwege corona 
liet directeur Asha Pandey zich niet uit het veld slaan. 
Wat kon en mocht, deed ze.

Zodra het maar mogelijk was kwamen de hogere klassen, met 
strenge maatregelen, in kleine groepjes weer naar school. Op die 
manier liepen zij, met belangrijke examens in het vooruitzicht, zo 
min mogelijk achterstand op. 
De lagere klassen kregen huiswerkpakketten mee wanneer 
online-lessen niet mogelijk waren.

De meisjes van Asha’s inpandige hostel kwamen niets tekort. 
Zij vormen één bubbel, waardoor voor hen veel overeind bleef, 
niet alleen van de lessen, maar ook van allerlei festiviteiten. Wat 
gevierd kon worden, werd gevierd. 
Belangrijke feesten als Independance Day, Teachers’ Day, 
Children’s Day, Gandhi Day, Holi, Diwali en Deev Diwali werden in 
kleinere groepen gevierd, maar met nog meer enthousiasme dan 
anders.

LITTLE STARS SCHOOL

1

>  881 leerlingen
> 30 leraren (deels parttime)
>  Bijdrage BSF  26.000

Asha had ook oog voor de noden rondom de school en bij de 
gezinnen van haar leerlingen. Maandenlang verstrekte zij voedsel-
pakketten. BSF heeft daar extra aan bijgedragen. 
Kinderen die bedelden werden van de straat gehaald, kregen 
boeken en een uniform en gaan nu met veel plezier naar school.

Toen in september 2021 de school weer openging, werd het oude 
ritme onmiddellijk hervat. Bijna dagelijks kwamen foto’s binnen van 
schoolactiviteiten, lessen en examens.

In een video-call bespraken wij met Asha de specifieke noden van 
dit moment. We gaven aan dat geen enkel kind mocht afhaken 
door geldgebrek (veel ouders verloren hun baan) en dat we graag 
extra huiswerk- en bijlesklassen willen betalen.

Schoolverlaters 
Op ons verzoek hebben Asha en haar dochter Rishi gesprekken 
gevoerd met alle schoolverlaters. Ze adviseerden de eindexamen-
leerlingen naar de Open Universiteit te gaan: dat kost niet veel en 
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biedt de mogelijkheid een baan ernaast te hebben. Een prima 
oplossing voor onze leerlingen; ze waren erg blij met de suggestie.
 
Ongeveer tien procent van de leerlingen is met hun ouders 
vanwege de pandemie teruggegaan naar hun dorpen. Daar zitten 
ze nu op een overheidsschool. In de dorpen is het leven goedkoper 
en voedsel ruim voorhanden. Asha verwacht een aantal te zijner 
tijd terug op school. 

TWEE LEERLINGEN OVERLEDEN 
Tot onze ontsteltenis ontvingen wij van Little Stars School 
kort na elkaar het bericht dat Nandini Bharti (klas 12) en 
Pooja Singh (klas 7) waren overleden. 
Twee leerlingen die individueel gesponsord werden.

Niet corona was de doodsoorzaak, maar tyfus en 
tuberculose, twee ziektes die te genezen zijn. Maar voor 
de allerarmsten in India is niet altijd de beste zorg 
beschikbaar.
Bij de school en de medeleerlingen kwam het nieuws 
hard aan. Op de foto van de plechtige bijeenkomst die 
voor Nandini werd gehouden is goed te zien hoe 
aangeslagen haar klasgenoten waren.

Ons medeleven gaat uit naar Nandini’s grootouders. 
Na de dood van haar ouders voedden zij Nandini op. 

Dit is Puja. En daarnaast een foto van Puja’s moeder die 
het droevige nieuws komt brengen aan Rishi, dochter en 
rechterhand van directeur Asha Pandey.
Puja’s vader is riksjarijder. Het gezin heeft nog drie 
meisjes, die op LSS zitten. De jongste, een jongetje, kan 
door geldgebrek niet naar school. Daar gaat BSF wat aan 
doen!

Winter in Varanasi: de bibliotheek van Little Stars School, januari 2022

En er is altijd een aantal leerlingen dat na klas 8 de overstap maakt 
naar een andere school. De schoolleiding is er trots op dat die het 
toelatingsexamen voor vaak gerenommeerde scholen met vlag en 
wimpel halen. Een prachtig bewijs van de hoge kwaliteit van het 
onderwijs op Little Stars School.

Geen enkele leerling is bezweken aan de gevolgen van corona, 
wel een lerares en de moeder van een leerling. Twee leerlingen 
stierven aan andere ziektes. 
Ons medeleven gaat uit naar de families.  <
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Mei 2021, directeur Connie Rao schrijft:  
‘The man who first invited me to join Asha Deep, in the 
early days before the school even had a name, passed 
away on April 18. A few months after my joining, it was he 
who proposed the name by which we are now known: 
Asha Deep Vidyashram, meaning Lamp of Hope School.’  

Connie heeft geleden onder de coronagolven, de strenge maatre-
gelen, het grote aantal lijkverbrandingen naast haar huis en de 
lange schoolsluiting.

Ze is blij de meesten van haar leerlingen weer om zich heen te 
hebben. Het is stil en leeg geweest op haar school.

ASHA DEEP SCHOOL

2

>  144 leerlingen
> 16 leraren (deels parttime)
>  Bijdrage BSF  13.500 

Connie heeft zich strikt gehouden aan de coronamaatregelen, en 
we geven haar geen ongelijk. De risico’s waren te groot.  
Onlinelessen mislukten omdat er te weinig leerlingen waren met 
een mobiele telefoon of laptop. Die gingen dan naar vriendjes die 
er wel een hadden, met een nog groter risico op verspreiding van 
het virus als gevolg.

Dankzij genereuze extra donaties heeft Connie Rao niet alleen 
tijdens de lockdown, maar ook tijdens de jaarlijkse moessonregens 
en overstromingen veel hulp kunnen bieden. 
 
Zij schreef dat ze nooit zoveel moessonziektes als malaria, 
geelzucht , tyfus en knokkelkoorts had meegemaakt als afgelopen 
zomer. Bijna de helft van haar leraren en veel studenten zijn ziek 
geweest, sommigen ernstig. Het leek alsof de mensen de ernstige 
coronagolf goed hadden doorstaan, maar er wel door verzwakt 
waren.

Toen er wel beperkt live onderwijs gegeven mocht worden, raakte 
een van Connies dierbaarste leraren, Saroj Sir (zie foto), besmet.
Korte tijd later is hij overleden. Het was een zware klap. 
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De pandemie gaf Connie Rao de tijd om een 
geschikte locatie voor de nieuw te bouwen school 
te zoeken. Die is inmiddels gevonden. 

Wij berichtten u vorig jaar al over deze plannen. 
Waarom nieuwbouw?

1.  Het huidige gebouw is geen eigendom, de huur is 
hoog en wordt ieder jaar hoger.

2.  Door ruimtegebrek moeten de leerlingen na klas 
8 naar vervolgonderwijs op andere scholen. 
Daarover is Connie Rao niet tevreden, ze geeft 
het liever zelf.

3.  In de wijk zijn er de laatste jaren veel scholen 
bijgekomen. Op andere plekken, vooral in de 
omliggende dorpen, is goed onderwijs harder 
nodig.

Aan dat nieuwbouwproject gaat Stichting Benares 
Schoolfonds, dankzij een prachtig legaat, een flinke 
bijdrage leveren. De tekeningen zijn klaar, er wordt 
gezocht naar een goede aannemer.  
Afgelopen december huurde Connie twee bussen 
en bezocht met alle leerlingen het nieuwe land. 
Sport, spel en een picknick stonden op het program; 
een echt schoolreisje!

In december vonden de eerste examens plaats. De 
leerlingen lopen volgens Connie ongeveer een halfjaar 
achter. Die achterstand kunnen ze volgens haar inlopen 
als er geen verdere schoolsluitingen meer tussenkomen.

Niet alle leerlingen zijn na de pandemie teruggekomen. 
Er waren ouders die boos waren dat de school geen 
onlineonderwijs had verzorgd. Maar er waren ook 
leerlingen, die niet accepteerden dat zij ondanks 
opgelopen achterstand niet over mochten gaan. 
Van de overheid mocht dat, zonder examen: na het 

schooljaar 2019-2020 en nog eens na het jaar 2020-2021. De tweede keer 
accepteerde Connie Rao dat niet zonder meer; zij liet haar leerlingen een 
toelatingstest doen. Wie die niet haalde, bleef zitten.

Iedere klas krijgt een kastje voor de nieuwe laptop en de overheadprojector 
die de school voor alle klassen cadeau heeft gekregen. De leerlingen verfden 
de kastjes zelf, in vrolijke kleuren en fraaie patronen. 

Ook Diwali was weer aanleiding voor vrolijk geknutsel. Alsof de pandemie niet 
bestond.
Het jaar 2022 zal in het teken staan van de nieuwbouw, een hele uitdaging.  <

NIEUWBOUWPROJECT
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In Jaipur verschilde de situatie nauwelijks van die in 
Varanasi. Maar de gevolgen voor de kinderen van de 
Vatsalya School waren misschien wel groter dan op onze 
andere scholen. Met het seven-to-sevenprogramma 
voorzag de school vóór corona niet alleen in onderwijs, 
maar ook in gezonde maaltijden, sport en spel, 
huiswerkbegeleiding en bijlessen.

Voedselpakketten en huiswerkopdrachten konden bij lange na niet 
het echte schoolleven vervangen. 
Op mijn vraag naar de opgelopen achterstand schreef manager 
Kartikey Gupta dat die enorm was, vooral op het sociaal vlak.

De campus lag er maandenlang verlaten bij. Toen de school 
eenmaal weer open was, slaakte Jaimala Gupta een zucht van 
verlichting: 
It’s a delightful sight and heartwarming feeling to hear footsteps 
of those children and hear their laughter as they run around the 
campus. Honestly, there have been days when I have wished 
for a long school holiday so that the campus was quiet and 
without non-stop chattering of the children and the mess and 
chaos they create. But, how we all have felt starved for that 
pesky noise! We don’t want any vacation for at least a couple of 
years now… :-)

VATSALYA SCHOOL 3

>  80 leerlingen
> 12 leraren (deels parttime)
>  Bijdrage BSF € 7.500

Heel jammer was het dat de feestelijke opening van het nieuwe 
Science Center niet door kon gaan. De prachtige, grote ruimte, 
waar met gemak aan de vereiste afstand kan worden voldaan, kon 
wel al snel gebruikt worden voor presentaties en proeven voor en 
door de hogere klassen. Het gebouw is een enorme aanwinst en 
een trekpleister voor nieuwe leerlingen! Geen school in de wijde 
omtrek heeft zo’n onderwijsvoorziening.

Vatsalya School is dit jaar geregistreerd als tienklassige school. 
Er zijn negen nieuwe studenten aangemeld voor klas 10. Het is 
ongebruikelijk om op zo’n moment van school te veranderen, 
omdat het examen aan het eind van klas 10 cruciaal is. Het zegt 
dus iets over het vertrouwen dat de ouders hebben in de school. 

Tijdens de bakles - een van de verplichte beroepstrainingen voor 
klas 8 tot 10 - bakken de leerlingen broodjes en koekjes op bestelling. 

Ze gebruiken een oven die werkt op zonne-energie.  



Het oude seven-to-sevenprogramma is nog niet hersteld. De 
lagere klassen gaan om 14.00 uur naar huis, de twee hoogste 
klassen blijven twee uur langer op school. 
Er wordt gewacht op overheidsrichtlijnen voor de warme maaltijd 
tussen de middag. Nu krijgen de kinderen alleen fruit en proteïne-
rijke laddoos (een lekkernij van geroosterde noten). En sinds kort 
een glas warme melk.

Met extra lessen voor alle leerlingen proberen de onderwijzers de 
opgelopen leerachterstand in te halen. Ze verwachten dat dat niet 
langer dan een halfjaar zal kosten.

Er vinden op school en campus veel veranderingen plaats. Niet 
alle initiatieven zijn even succesvol, maar die dat wel zijn, maken 
van Vatsalya iets bijzonders.  <
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DIVYA JYOTI
CENTRUM VOOR GEHANDICAPTEN
Covid in Varanasi lijkt op zijn retour; allerlei 
instellingen mochten per november 2021 open, al 
was het slechts voor de helft. 
Nu pas blijkt hoezeer gehandicapten de dupe zijn 
geworden van het wegvallen van de zorg zoals 
Divya Jyoti die biedt.

In zijn laatste nieuwsbrief 
beschrijft directeur Nathan een 
schrijnend geval. Het betreft 
Karan, een geestelijk gehandi-
capte jongeman. 
Na de dood van zijn ouders bleef 
Karan onverzorgd achter. Alleen 
een oom die ver weg woont, 
keek af en toe naar hem om en 
zorgde dat hij dagelijks te
eten kreeg. Karan was niet in staat zichzelf te verzorgen 
of zijn kamer schoon te houden. 
 
Een van de buren ondernam actie en kwam bij Divya 
Jyoti terecht. Stafleden van de organisatie bezochten 
Karan en troffen hem aan in extreem onhygiënische 
omstandigheden. Ze gaven hem een bad, wasten zijn 
kleren en maakten zijn kamer schoon.
 
Na intensief overleg met Karans oom werd besloten een 
jongeman aan te stellen voor Karans dagelijkse verzor-
ging. Die blijft dag en nacht bij hem. Karan en hij 
bezoeken regelmatig het centrum van Divya Jyoti en 
nemen deel aan de activiteiten. 
Divya Jyoti houdt vanaf nu Karans situatie in de gaten.

Zo’n geval als Karan laat zien hoe onmisbaar organisa-
ties als Divya Jyoti zijn. Want Karan is niet de enige die 
zonder zorg niet zelfstandig kan leven.  <

Met een specifiek voor Divya Jyoti ontvangen jaarlijkse 
gift ondersteunen wij deze organisatie. 

DE ‘KINDEREN VAN UDAYAN’
Seema was vier jaar en Rahul zeven, toen ze van de straat 
werden gehaald en liefdevol opgenomen in kinderdorp 
Udayan, een initiatief van NGO Vatsalya.  
Op de prachtige campus brachten ze hun jeugd door, gingen 
naar school, en speelden en sportten ze met elkaar.  
Rahul werkt als assistant-accountant op het kantoor van 
Vatsalya, Seema was jarenlang huishoudster bij een gezin in 
Jaipur. 
Udayan heeft hen bij 
elkaar gebracht, heel 
bijzonder. 
En zij zijn niet de enigen. 
In 2023 volgen nog twee 
bruiloften van ‘kinderen 
van Udayan’. 
Jaimala en Hitesh 
fungeerden als de trotse 
en gelukkige ouders; ze 
boden Seema en Rahul 
een grootse bruiloft aan 
en overlaadden hen met 
cadeaus. 

Het bruidspaar met manager 
Kartikey, zoon van Jaimala en Hitesh
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Toen Muheem de formule wilde herhalen in een ander dorp 
hebben wij, overtuigd door de prima rapportages van Swati, 
meteen positief gereageerd en een extra jaarlijks bedrag van 

 1.000 toegezegd.

Swati Singh is op veel terreinen actief; zo gaf ze trainingen 
aan onderwijzers en ontwikkelde ze leerplannen.  
Corona zette haar aan tot onmiddellijke hulp; als een van de 
eerste ngo’s deelde Muheem voedselpakketten uit aan de 
allerarmsten en gaf voorlichting over hygiëne. 

Eenmalig doneerden wij  1.000 voor het opzetten van een 
coachingcentrum annex bibliotheek .

Op onze vraag hoe het haar lukte om met een klein budget 
zoveel voor elkaar te krijgen, antwoordde Swati dat ze de 
gaten in de begroting opvult uit haar inkomen als journalist. 

Het bestuur van Stichting Benares Schoolfonds is enthousiast 
over Swati Singh en haar ngo Muheem. 
We hebben dan ook besloten Muheem te blijven ondersteunen. 
BSF draagt voorlopig  3.000 per jaar bij. Als onze financiële 
situatie dat toelaat, zullen we dat bedrag geleidelijk verhogen. 

Bent u geïnteresseerd in het werk van Muheem? Kijkt u dan 
vooral eens naar de website www.muheem.org.  <

In november 2019, bij onze eerste ontmoeting met Swati 
Singh, werden wij getroffen door haar gedrevenheid en visie. 
Zij had toen net de ngo Muheem opgericht.

Op dat moment gaf zij levenslessen aan de hoogste klassen van 
Asha Deep School over sexualiteit, geweld, respect, zelfrespect en 
discipline. 
Met Muheem wilde Swati vooral de straatarme Dalitgemeenschap op 
het platteland bereiken. Het ontbreken van onderwijs en goede 
sanitaire voorzieningen, en het gebrek aan inkomensmogelijkheden 
voor vrouwen en opgroeiende meisjes waren haar eerste aandachts-
punten. 
Zij startte een naaicentrum en niet veel later leiderschapscursussen 
voor jonge vrouwen en een aantal sociale projecten. En dat met een 
budget van nog geen  3.000.

Toen zij een basaal onderwijsproject wilde starten, stelden wij haar 
daarvoor  1.000 per jaar ter beschikking. Met zo’n gering bedrag kun 
je veel doen in India.

De kinderen worden in dat programma, Pathshala (School) genaamd, 
rijp gemaakt voor school. Het is de bedoeling dat zij zich gaan 
aanmelden bij een overheidsschool. 
De ngo Muheem verzorgt dagelijkse lessen, gewoon in de openlucht. 
Kinderen krijgen boeken, maar ook maandelijkse voedselpakketten. 
Het programma is een groot succes - steeds meer kinderen gaan naar 
een echte school. 

NGO MUHEEM
>  Bijdrage BSF € 4.850

4
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Via Stichting Benares Schoolfonds hebben 37 leerlingen 
een individuele sponsor in Nederland. Van het individueel 
programma waarmee wij ons werk in Varanasi in 2003 
begonnen, zijn nog zes leerlingen over. Die zitten in klas 
11 en 12, de twee laatste schooljaren.

Daarnaast worden twintig kinderen op Little Stars School gesponsord, 
acht oud-studenten van Asha Deep School die naar vervolgonderwijs 
gaan, en één leerling op Ashray School. Twee leerlingen volgen een 
verpleegopleiding.

Wij hopen met individuele ondersteuning ouders een extra steun in de 
rug te geven om hun kinderen naar school te laten gaan. Ook kunnen 
we op deze manier leerlingen stimuleren om hun school af te maken 
en een enkele ambitieuze en getalenteerde schoolverlater om een 
essentiële beroepsopleiding als onderwijzer of verpleegkundige te 
volgen. 
Uiteraard gaat het hier om de allerarmsten. 

De leerlingen en hun ouders, maar ook wijzelf zagen ieder jaar uit naar 
onze ontmoeting. Die is door corona al twee keer niet doorgegaan. 
Voor ons allemaal een groot gemis.

Onze vaste medewerkers Surendra Shrivastava en Manish Bhatia, 
die zeventien jaar lang tot onze volle tevredenheid de leerlingen in ons 
oorspronkelijke programma hebben begeleid, ronden hun werk-
zaamheden in maart 2023 af. Dan doen de laatste leerlingen hun 

Nooit te oud om te leren!
De 104-jarige Kuttiyamma krijgt leesles van haar buur-
vrouw. Dat heeft ze haar hele leven al gewild!

INDIVIDUEEL GESPONSORDE LEERLINGEN
>  Bijdrage BSF € 3.000

5

eindexamen en zit hun taak erop. Surendra en Manish zijn voor 
ons van onschatbare waarde geweest.

Individuele sponsoring blijft mogelijk en nodig. Onze scholen 
geven aan welke kinderen daarvoor in aanmerking komen.  <

Leerling Aman van Little Stars School

Vidhi en Shivangi volgen beiden een verpleegopleiding
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De beoogde groei van de school wil maar niet op gang 
komen. Dat heeft alles te maken met corona en de angst 
van ouders hun kinderen naar school te sturen, ook als 
die formeel open is. 

Manager Rakesh Saraogi heeft, als een van de weinige school-
directeuren, gedurende de hele lockdown het schoolgebouw 
opengehouden voor informele lessen en allerlei activiteiten. 

ASHRAY SCHOOL

6

>  75 leerlingen
> 9 onderwijzeressen
>  Bijdrage BSF € 10.500

Omdat het aantal kinderen die hele periode een stuk lager was, en 
social distancing in de bus onmogelijk te handhaven was, bleef de 
schoolbus staan en werd het nieuwe schoolgebouw aan de rand 
van de stad minimaal gebruikt. Het oude gebouw in Nagwa was 
groot genoeg.

De bouw van enkele grotere klaslokalen bij het nieuwe school-
gebouw is door sterk gestegen prijzen van bouwmaterialen nog 
steeds niet gestart. Die lokalen zijn nodig voor de registratie van de 
school. 

Bij zijn eindverslag gaf Rakesh Saraogi aan dat veel kosten in 
2020-2021 lager waren uitgevallen: uniformen werden niet 
gedragen (de school was immers formeel gesloten!), veel boeken, 
voedsel en snacks werden gedoneerd, en de schoolbus reed 
nauwelijks. 
Dat leverde een gunstige financiële startpositie op voor het nu 
lopende schooljaar.

Het lijkt Rakesh Saraogi te lukken om extra donaties, vaak lokaal, 
binnen te halen. 
Was Stichting Benares Schoolfonds tot voor enkele jaren nog de 
belangrijkste sponsor van de Ashray School, nu maakt onze 
donatie nog maar 40% van het totale budget uit. Dat vinden wij een 
goede ontwikkeling; al te grote afhankelijkheid van onze stichting 
hebben we altijd onwenselijk gevonden.

Rakesh heeft vijf familieleden verloren aan corona. Zelf is hij 
driemaal besmet geraakt, en daar flink ziek van geweest. 
Daardoor kwamen veel schooltaken langere tijd stil te liggen. 
Rakesh krijgt weinig hulp van anderen bij het runnen van de 
school, een vervanger bij ziekte heeft hij niet. Dat maakt de school 
in onze ogen extra kwetsbaar.  
 

Al voor het tweede jaar op rij konden bestuursleden van onze 
stichting niet naar India gaan. Voor Ashray is dat bijzonder nadelig: 
dit soort zaken bespreek je niet gemakkelijk per mail of whatsapp. 

Wij zien uit naar komend najaar!  <
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Er is bij Jeevan veel gebeurd. Corona zorgde voor een 
langdurige lockdown, schoolhoofd Kati zat in Duitsland, 
kreeg er haar tweede kind, en verzorgde van daaruit 
online lessen - een sponsor had voor iPads gezorgd. 

De oprichters en leraren Dan en Jess moesten vanwege visum-
problemen terug naar Canada. Niemand had een bankpasje 
achtergelaten voor manager Sheelu Kujur, die er plotseling alleen 
voor stond. En de grootste sponsor liet het afweten! 

JEEVAN SCHOOL

7

> 176 leerlingen
> 13 leraren (deels parttime)
>  Bijdrage BSF € 10.000

Sheelu kon niet anders dan op zíjn manier proberen de zaak 
overeind te houden.

Financiële problemen, maar ook uiteenlopende visies op onderwijs 
en opvoeding, verstoorden de verhoudingen. 
De aansturing op afstand, vanuit Duitsland en Canada, maakte de 
situatie steeds ingewikkelder en minder werkbaar. 

Uiteindelijk nam Kati ontslag. Dat moet haar zwaar zijn gevallen: 
zij had, met enorme toewijding en strakke discipline, van Jeevan 
een modelschool gemaakt.

 
Al voor de heropening van de scholen had Sheelu hard gewerkt 
om de toekomst van zijn school zeker te stellen. Hij heeft 
overheidssteun aangevraagd, de enige manier om de afhankelijk-
heid van vooral buitenlandse sponsors te verminderen. Hij is 
optimistisch.

Vanaf september stroomt de school weer vol - er zijn 180 
leerlingen. Het onderwijzersteam is compleet en - mede dankzij 
Kati - goed opgeleid.
 
De focus van Jeevan lag niet alleen op onderwijs maar ook op 
voeding.  
De gezonde schoolmaaltijd is vanwege geldgebrek weggevallen. 
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Het hostel, voor de kinderen uit de armste gezinnen, is nog niet 
open. Ook daarvoor is op dit moment geen geld.

En toch zijn we optimistisch. We stuurden extra geld omdat we 
wisten dat Sheelu alles op alles zou zetten om van de herstart van 
Jeevan een succes te maken.

Om voor overheidssteun in aanmerking te komen moeten onder 
meer de absentie laag en de schoolresultaten goed zijn. 
De attendance op Jeevan is 90%, voor een Indiase school een 
heel hoog percentage. Over de resultaten kan zo kort na de lange 
lockdown nog niet veel gezegd worden. Zeker 20% van de 
leerlingen heeft een flinke achterstand opgelopen.

Sheelu stuurde ons een uitgebreid verslag van de financiële 
situatie, maar ook van het schoolleven. En bijna driehonderd 
foto’s! Die geven een prachtig beeld van Jeevan: aandachtige 
klassen, ijverige leerlingen, veel activiteiten als handarbeid en 
dans. Alles oogt rustig en ontspannen. Ook kleurrijk: er is geen 
uniform te zien, alleen de wintertruien zijn hetzelfde.

Op een van de foto’s zijn al de nieuwe tafeltjes en stoelen te zien 
die er van overheidswege (moeten) komen. Hoe die in de kleine 
ruimtes gepropt moeten worden, is ons een raadsel. 

Van al onze scholen heeft Jeevan de kwetsbaarste populatie: 
de kinderen komen uit the camp, de tentenslum onder de nieuwe 
Ramnagarbrug, waar alcoholisme en drugs onuitroeibaar zijn. Dit 
zijn de kansarme kinderen voor wie onze stichting is opgericht.

Daarom blijft BSF de Jeevan School van harte ondersteunen, ook 
na de wisseling in de leiding.  <

BEKIJK ONZE NIEUWE WEBSITE
Onze website was niet meer bij de tijd, er waren 
technische aanpassingen nodig.  
We hebben de gelegenheid aangegrepen om de website 
in een nieuw jasje te steken. 

Karin van Duijnhoven, grafisch ontwerper en lid van 
ons bestuur, heeft er weer iets heel moois van gemaakt.  
Wij prijzen ons gelukkig met haar! 
 
Bekijk het resultaat op www.benaresschool.nl

HOE KUNT U ONS  WERK STEUNEN?

Als schoolsponsor
Voor  23 per maand (of  275 per jaar) biedt u een 
kind onderwijs, schoolboeken, een uniform. 
Als u dan wilt ontvangt u jaarlijks een foto en 
schoolrapport van het door u gesponsorde kind.

Als (vaste) donateur
Ook ieder ander vast bedrag per jaar of een 
eenmalige donatie komt ten goede aan het onderwijs 
en de leerlingen: extra leermiddelen, salarissen en 
bijscholing van onderwijzers. 
Op onze website www.benaresschool.nl/donaties 
vindt u meerdere opties voor regelmatige 
ondersteuning. 

Uw schenkingen zijn fiscaal aftrekbaar boven een 
bepaalde drempel. Die drempel geldt niet wanneer u 
uw schenking vastlegt in een schriftelijke 
overeenkomst met onze stichting. 
Zie www.belastingdienst.nl onder Periodieke giften. 
Het secretariaat stuurt u graag de benodigde papieren.

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

Rabobank IBAN:  NL97 RABO 0194 3913 53

Benares Schoolfonds is een ANBI stichting



IN
Vaste donaties 33.259,82 
Incidentele donaties 18.426,31
Afscheidsdonatie AKBHHH 5.000,00
Bijdragen fondsen/stichtingen 42.600,00 
Legaten                                                 * 73.832,85
Verkoop reis- en prentenboeken  851,00 
Rente  10,00
   ------------ 
   173.979,98
Hiervan gedoteerd aan bestemmingsreserve -   40.332,85
   ------------
TOTAAL IN       133.647,13  

UIT
Asha Deep School Algemene donatie 13.452.36 
Bestemde giften uit VK 4.702,69  
Bestemde gift voor nieuwbouw * 37.500,00 
Ashray School Algemene donatie 10.500,00 
Gift voor twee extra lokalen 6.250,00 
Little Stars School Algemene donatie 22.000,00 
Bestemde gift voor salarisverhoging    4.000,00 
Extra gift voor voedselhulp 1.000,00 
Bestemde gift voor verpleegopleiding Vidhi 1.500,00
Jeevan School 10.000,00 
Individueel programma 3.140,00
Vatsalya School 7.500,00 
Extra gift voor voedselhulp 1.000,00
Ngo Muheem  2.000,00
Extra gift voor voedselpakketten  1.850,00
Extra gift voor bibliotheek 1.000,00

Overige uitgaven
Divya Jyoti gehandicaptenzorg (bestemde giften) 5.725,00
Focus on Education (verpleegstersopleiding Shivangi, Sarnath) 1.500,00 
 
Kosten stichting 
Bankkosten 378,16
Nieuwsbrief, incl. porto 718,56
Drukwerk reis- en prentenboeken 1.326,15
Webhosting 75,50 
   ------------
   137.118,42  
Hiervan onttrokken aan bestemmingsreserve    -   6.413,00
   ------------
TOTAAL UIT 130.705,42 
 

Resultaat boekjaar 2021 + 2.941,71
Dit bedrag is toegevoegd aan de algemene reserve.

Toelichting extra uitgaven
In 2021 zijn t.g.v. corona extra uitgaven voor voedselpakketten gedaan van 
3.850. Daarnaast is 1.000 aan Muheem overgemaakt voor een bibliotheek, 
6.250 aan Ashray School voor de bouw van twee nieuwe klaslokalen, en 
5.000 aan Jeevan vanwege onvoorziene omstandigheden. In totaal 16.100.

* Verder zijn inkomsten en uitgaven fors anders dan andere jaren door twee 
legaten. Wij hebben van het totaalbedrag van 73.832,85 een bedrag van 
37.500 bestemd voor de nieuwbouw van Asha Deep School. Het restant is 
gedoteerd aan / ondergebracht in de bestemmingsreserve: 10.000 voor extra 
kosten bouw ADS, 10.000 voor  exploitatie en onderhoud, 6.000 als corona-
fonds en 10.000 als studiefonds voor na klas 12.

Saldo-overzicht per 31-12-2021 
Betaalrekening: 15.307,13. Bedrijfsspaarrekening: 155.424,36
waarvan: 50.000 vaste reserve** en 67.348,99 bestemmingsreserve 
Resterend saldo: 38.075,37

Bestemmingsreserve 
In 2021 toegevoegd: 40.332,85. In 2022 onttrokken: 6.413,00 
Per saldo is 33.910,85 aan de bestemmingsreserve toegevoegd.

** Toelichting vaste reserve 
Al jaren willen wij als stichting een solide vaste reserve, om de continuïteit 
van ons werk te garanderen. Wij zetten in op kwaliteitsverbetering. 
Daarom zeggen wij onze projecten meerjarige steun toe. Plotseling 
wegvallende donaties en jaarlijks wisselende inkomsten vormen hierbij een 
risico. Dat vraagt om een behoorlijke vaste reserve. Dit jaar kunnen we die 
dankzij ons positief saldo definitief verhogen naar de gewenste 50.000,-.

IN
Vaste donaties 28.000,00 
Incidentele donaties   11.000,00
Bijdragen fondsen/stichtingen 33.000,00
Uit bestemmingsreserve 5.120,00
   ------------
TOTAAL IN 77.120,00

UIT
Asha Deep School Algemene donatie 5.517,00
Voor salarissen 2.000,00 
Voor klas 9-12 3.000,00 
Ashray School Algemene donatie  9.000,00 
Voor lerares Engels 1.000,00 
Voor onderwijs laaggeletterde ouders 500,00
Little Stars School  Algemene donatie 15.000,00 
Bestemde gift voor klas 11 en 12 3.500,00 
Bestemde gift voor salarisverhoging 4.000,00 
Bestemde gift voor verpleegopleiding Vidhi 1.500,00
Jeevan School   10.000,00
Individueel programma 1.800,00
Vatsalya School 7.500.00 
Ngo Muheem 3.000,00

Overige uitgaven
Uit bibliotheekfonds 1.000,00 
Verpleegopleiding Shivangi, Sarnath 1.500,00 
Divya Jyoti (gehandicaptenzorg, bestemde giften) 5.500,00
Kosten stichting 1.803,00
   ------------
TOTAAL UIT 77.120,00

Overheadkosten 2021: 1,8%

BEGROTING 2022FINANCIEEL OVERZICHT 2021 >  in euro’s >  in euro’s

Stichting Benares Schoolfonds kan al jaren rekenen op een 
trouwe groep van vaste donateurs, zo’n 80 in totaal. Zij vormen 
de basis van de stabiliteit van de stichting. 
Wij zijn hun daar zeer dankbaar voor.



STICHTING BENARES SCHOOLFONDS 
Lenaertsstraat 6, 4724 AM  Wouw
T +31 (0)165 301422 • benares.school@xs4all.nl

  benaresschoolfund • www.benaresschool.nl
Kamer van Koophandel: 20110334
Rabobank IBAN: NL97 RABO 0194 3913 53, BIC RABONL2U
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BASISGEGEVENS PER 1-1-2022

Asha Deep School
> Tot en met klas 8 + vervolgonderwijs elders 
> 144 leerlingen, 14 leraren + 2 parttime 
> Budget school  47.500 
> Budget vervolgonderwijs (55 leerlingen)  18.500 
> Bijdrage BSF  13.500,00 incl. vervolgonderwijs
> www.asha-deep.com

Ashray School
> Basisschool tot en met klas 8
> + muzieklessen, computerklas en huiswerkbegeleiding  
> 75 leerlingen, 9 onderwijzeressen 
> Budget  33.000, incl. glas melk 
> Bijdrage BSF  10.500 
> www.ashray.org

Little Stars School 
> Tot en met klas 12 
> 881 leerlingen, 21 leraren + 9 parttime 
> Budget  55.000  
> Bijdrage BSF  26.000
> www.littlestarsschool.org

Jeevan School 
> Tot en met klas 8   
> 176 leerlingen, 11 onderwijzers + 2 parttime 
> Budget  55.000  
> Bijdrage BSF  10.000 
> www.jeevaneducation.org

Individueel programma
> Tot en met klas 12 
> 6 leerlingen  
> Budget  3.000 
> Bijdrage BSF 100%

Vatsalya School
> Tot en met klas 10 + beroepstrainingen 
> 80 leerlingen, 8 leraren + 4 parttime 
> Budget school  65.000, incl. snacks 
> Bijdrage BSF  7.500
> www.vatsalya.org

Bestuur Marien van Staalen (voorzitter), Conny van Staalen-
van Leeuwen (secretaris/penningmeester), Jacques Baartmans, 
Jantine Unger, Alet Meurs, Theo van Pinxteren, Karin van 
Duijnhoven, Nienke de Graaf en Maurien Wetselaar

ENKELE CIJFERS 

Verdeling van de bijdragen over de projecten

Asha Deep School: 40,6%

Ashray School: 12,2%

Little Stars School: 20,8%

Jeevan School: 7,3%

Individueel programma: 2,3%

Vatsalya School: 6,2%

Ngo Muheem: 3,5%

Overige uitgaven: 7,1%
Divya Jyoti: 4,2%
Focus on Education: 1,1%
Kosten stichting: 1,8%

Bijdrage BSF als percentage van het projectbudget 

Asha Deep School
20,5%

47,3%
Little Stars School

Ngo Muheem
62,5%

Ashray School
31,8%

Vatsalya School
11,5%

Jeevan School
18,2%

100%
Individueel programma


