
 

 

 
BENG NIEUWSBRIEF         DECEMBER 2019 
 

We zijn er nog! 
 
Beste lezer,  
 Allereerst onze excuses voor de lange radiostilte.  
Je zult misschien gedacht hebben : ‘’Bestaat BenG nog wel ?’’  
Ja, we zijn er nog in de vorm van een nieuw bestuur: Gé, Toby, Jan, Theo, Eva en Paul, én we 
hebben er zin in. Graag bedanken we het voorgaande bestuur, Iris, Edita en Thomas dat ze 
de BenG-ballen in de lucht hebben gehouden.   
 
 
Even voorstellen  
Gé Mol (en Gemma den Boer) – de constante factor bij BenG 
Toby Frielink – voorzitter 
Theo Waegemaekers – secretaris 
Jan Lange – Penningmeester 
Eva Boumans – Fundraising en communicatie 
Paul Heuts – Website en communicatie 
 
Meer over het nieuwe bestuur op de website: 

https://bengprojecten.nl/over-ons/  
 
We hebben de taken verdeeld en gaan in wisselende 
combinaties samenwerken: 
 

Financiën: Jan, Toby en Gé gaan in nauw overleg met Chandra 
Sekaran van MERDS in India de geldstroom van BenG een stap verder verleggen naar 
verzelfstandiging. Verleggen naar het geven van leningen om een eigen (small) business op 
te zetten. Met microkredieten kunnen meer vrouwen een eigen inkomen verwerven. 
Belangrijke ‘winst’ is dat het geleende geld terugvloeit naar MERDS, zodat de middelen in 
India beschikbaar blijven om opnieuw uit te lenen. In 2019 loopt er nog een Cows-for-Kids 
project, verzelfstandigt het MERDS Garment Centre en is het Palm Leave Knitting-project van 
start gegaan.  
 

Lopende projecten 
Theo en Gé gaan zich bezighouden met de studiebeurzen en met het Drop Out Centre. Dat 
houdt in dat zij zicht houden op de werkwijze van MERDS en de prestaties van de studenten 
in deze projecten.  
 
Eva is een professionele fundraiser die er voor gaat zorgen dat Chandra Sekaran in India zelf 
fondsen gaat verwerven, zodat MERDS minder afhankelijk wordt van BenG. Eva coacht 
Chandra in het opzetten en indienen van aanvragen voor lokale hulpfondsen.  
 

https://bengprojecten.nl/over-ons/


 

Paul werkt aan de opzet van de geheel vernieuwde website en regelt het uitbrengen van de 
Nieuwsbrief. 
 
WIJ BELOVEN DAT: 

- we begin 2020 de nieuwe website online hebben.  
- we vanaf nu weer 3x per jaar een Nieuwsbrief uitbrengen, over de voortgang in de 

projecten. Daarin ook  aandacht voor de visie die we hebben op de rol van BenG in 
de toekomst. Het resultaat noemen we voor het gemak  ‘Beleidsplan BenG 2020’.  

- we onze ideeën en ervaringen met jullie delen over het verder verzelfstandigen van 
MERDS. Sterker nog, als je mee wilt denken en helpen : Graag.  

- we regelmatig een financiële update geven, ofwel: wat doen we met jullie donaties. 
Op die manier handhaven we ook de ANBI status (waardoor je bijdrage aftrekbaar 
blijft). En we geven inzicht in de financiële huishouding van BenG en van MERDS. 

- we willen je in 2020 graag  ‘live’ ontmoeten. Het plezier van het persoonlijke contact 
met onze donateurs vinden wij belangrijk.  

 

De huidige projecten in vogelvlucht :  
Het Drop Out Centrum (DOC) is het langstlopende BenG Project.  

Deze naschoolse opvang -met maaltijd en bijles- blijft enorm populair in en rond Natham. 
Het naaiatelier ‘Merds Garment Centre’ werkt vanuit het DOC gebouw.  
Studiebeurzen : jaarlijks kunnen er ongeveer 15 studiebeurzen worden uitgereikt aan jonge 
vrouwen dankzij jullie bijdragen. Zij kunnen daarmee een (beroeps)opleiding volgen. BenG 
garandeert deze toelage gedurende de hele studieduur, meestal 3 jaar.  
 
Microkredieten :  
Het Cows for Kids project is zeer succesvol gebleken, vooral in het dorp C.Mulaiyur, waarbij 
inmiddels 4x een lening is verstrekt aan een ZelfHelpGroep (SHG) vrouwen. Het succes van 
C.Mulairyur ligt in de samenwerking binnen het dorp, de slimme aanpak van vermarkting, de 
gezamenlijke aankoop van veevoer, evenals het bouwen van een stal op het dorpsterrein en 
het zoveel mogelijk zelf kweken van veevoer.  



 

Het MERDS Garment Centre (MGC) heeft 
helaas wisselend succes in de 
verzelfstandiging, een moeilijke opgave 
gezien de kleine schaal van dit ‘bedrijfje’ en 
de zeer geringe winstmarges. Nu de Indiase 
regering plastic in de ban heeft gedaan is er 
een grote vraag naar katoenen 
(boodschappen)tasjes, die nodig zijn voor 
haar 1.4 miljard inwoners. Daar gaat het 
MGC op inspringen. 
 
Small business :  
Naast een incidenteel krediet voor een 
uienteler is in oktober het Palm Leave 
Knitting-project gestart, waarbij 16 vrouwen 
in de omgeving van Natham, zich hebben 
verenigd in een ZelfHelpGroep. Met een 
persoonlijke lening van 5000 rupees (€ 65) 
kopen ze palmbladeren, waar ze matten van 
vlechten. Deze matten worden volop 
gebruikt om huizen en daken (zoveel 

mogelijk) waterdicht af te werken. De vrouwen kopen de bladeren zelf in, vlechten de 
matten en verkopen ze dan vanaf hun erf of aan de straat.  En als die 5000 rupees zijn 
terugbetaald krijgen ze direct een nieuwe lening.   
 
Future BenG 
We hebben uw bijdragen nog absoluut een tijd nodig, maar we werken toe naar een 
verzelfstandigd MERDS, waarbij Chandra Sekaran de eigen fondsen werft in India. Eva is de 
initiator van deze aanpak en neemt ons mee op verkenning. 
  

BenG blijft gedreven als je wilt geven. 
Zonder jullie hulp hebben onze projecten in India geen toekomst. Als je BenG niet uit het 
oog en hart verloren bent zien wij jouw bijdrage ook 
dit jaar graag tegemoet.   
 
Dat kan online via  https://bengprojecten.nl/geef-nu/  of  
rechtstreeks door overmaken op de bankrekening van 
BenG: NL73 INGB 0000 534 534. 
En uiteraard blijft je donatie aftrekbaar conform de 
ANBI regeling.  
 

Bedankt voor je GIFT! 
 
 
 
Bezoek ons op Facebook: 

https://www.facebook.com/bengprojecten.nl/ 

 
Voor meer informatie kunt u 
contact met ons opnemen of 

kijken 
op onze website: 

www.bengprojecten.nl 
 

Secretariaat BenG: Onze 
bestuursleden en 

vertegenwoordigers in India 
zijn te 

bereiken via het secretariaat. 
Mail: 

secretariaat@bengprojecten.nl 
 

Interesse in  
vrijwilligerswerk? 

Kijk op: 

https://bengprojecten.nl/word-
vrijwilliger/ 
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