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De kleindochter woont bij Panchu

van Hennik en Yovela Athalia (Lia) bezochten de BenG projecten in

zodat ze kan studeren. Ook de

januari 2019.

beide zonen met hun vrouwen en

Het is hoog tijd om terug te koppelen wat er sinds de vorige

kinderen wonen bij Panchu en Bala-

Nieuwsflits is gebeurd in de BenG projecten. De HBO-studenten

gubramaniyan. Het gezin heeft een

Milou, Rosa, Amber, Joy en Lia van de Fontys Hogeschool bezoch-

lening afgesloten van 35.000 roe-

ten de projecten. Ze interviewden studenten, legden daktuintjes

pies (€440). De belangrijkste reden

aan, maakten films, bezochten de Cows for Kids projecten, het

voor de aanvraag van de lening is

Drop Out Centre, onderzochten verbeterde communicatielijnen en

de studie van de kleindochter. De

lokale fondswerving in India. Trees van Hennik deed aan crowd-

lening is voor het aanschaffen van

funding en meditatielessen. Kortom er was weer genoeg te bele-

een koe en een kalf en €60 wordt

ven! Meiden enorm bedankt voor jullie enthousiaste, energieke en

besteed aan een verzekering voor

creatieve inzet! We stellen je op de hoogte van de veranderde

de koe en de benodigde kosten van

werkwijze in de BenG projecten.

de dierenarts. Het kalfje is een
vrouwtje; over twee jaar kan ze ook

Bezoek aan de koeiendorpen

gaande kinderen en verbetert de le-

(Cow for Kids)

vensstandaard. De lening wordt in

Cows for Kids is het koeienproject

2 à 3 jaar tijd volgens schema

dat BenG projecten vanaf 2004 uit-

terugbetaald.

melk geven.

voert in 12 arme plattelandsdorpen
rondom Natham, in samenwerking

Op 22 december 2018 bezocht

met MERDS, onze Indiase NGO. De

Milou Panchu en haar gezin. Panchu

kern van dit microkredietproject is

is getrouwd met Balagubramaniyan

dat vrouwen een lening krijgen om

en samen hebben ze 3 kinderen.

een koe en vrouwelijk kalf te

Hun oudste dochter is getrouwd en

kopen, op voorwaarde dat ze hun

woont bij haar man. Dit stel heeft

kinderen naar school laten gaan.

een dochter van 9, de kleindochter

Door de verkoop van de melk stijgt

die bij Panchu woont. Haar ouders

het gezinsinkomen, is er betere

werken in de landbouw en zijn

voeding en geld voor de school-

daarom de hele dag weg van huis.

Velu, Pitchai en schoondochter
Muthuslelvi bij de stal van hun koe.

Ook bezocht Milou Velu en haar
man Pitchai. Hun zoon Suresh
woont samen met zijn vrouw
Muthuselvi en hun twee kinderen bij
zijn ouders. Hun oudste dochter is
de 9-jarige Saranya. Ze zit in het
derde jaar van de basisschool. Haar
broertje Yavaraj is 5 jaar. Hij gaat
nog naar de kleuterschool. Er moeten in dit huishouden dus 6 monden
gevoed worden en het onderwijs
van twee kinderen moet betaald
De nieuwe aanwinst voor het gezin.

worden. Hier helpt de koe van Cow
for Kids van BenG enorm bij!

Het daktuin project op het Drop
Out Centre (DOC) met Amber en
Rosa
Het Drop Out Center biedt naschoolse opvang met intensieve onderwijsbegeleiding aan kinderen die
in het reguliere onderwijs zijn uitgevallen. De kinderen gaan overdag
naar een overheidsschool. Iedere
dag wordt gecontroleerd of de kinderen op school waren en bijvoorbeeld niet zijn gaan werken.
Amber en Rosa, studenten Interna-

Het zaad in de bakken komt goed op!

tional Lifestyle Studies leren in hun
opleiding hoe ze nieuwe voedselconcepten kunnen bedenken en in

was: geld inzamelen om meditatie-

de markt zetten.

lessen in India te geven. De crowd-

Samen met de leerlingen van het

funding leverde €590 op en daarvan

DOC hebben Amber en Rosa een

is deels meditatie-lesmateriaal aan-

groentetuin gebouwd op het dak

geschaft en schrijfmaterialen voor

van het DOC. Dit was een interes-

de DOC leerlingen en een laptop die

sant project met de nodige uitda-

zowel op de administratie van

gingen. Ze werden geconfronteerd

MERDS als bij het onderwijs in het

met verschillen in werkcultuur tus-

DOC wordt ingezet. De aanleiding

sen India en Nederland. De manier

voor het geven de meditatielessen
was het verschijnen van de drie

van planning en tijdsindeling was
anders. Dit vroeg vooral in de uit-

Het hele dak wordt opgefleurd.

boeken Mindfulness van Trees (in
het Engels als e-book) in de zomer

voering veel flexibiliteit. Vaak werd
er in oplossingen gedacht in plaats

dat dingen ook op een andere ma-

van 2018. Trees heeft zich niet

van problemen. Wat eerst niet leek

nier kunnen slagen. De groentetuin

laten tegenhouden door haar eerste

te lukken, werd uiteindelijk toch al-

op het dak van het DOC Centre is

gedachte dat het wellicht vreemd is,

tijd opgelost op een andere manier

gebouwd en een succes; er staan

dat zij, een blanke vrouw, medita-

dan verwacht. Rosa en Amber heb-

veel verschillende groenten in bak-

tielessen gaat geven aan Indiase

ben hiermee leren omgaan al was

ken. Het is goed opgepakt door de

het soms lastig. Ze hebben ervaren

leerlingen en hun begeleiders.
Joy heeft als student Film/Fotografie, op de kunst academie AKV St.
Joost in Breda, dit hele project op
een professionele manier vastgelegd (Neem een kijkje op:
https://vimeo.com/323429266)
Meditatie en mindfulness-lessen
door Trees
Trees verbleef in januari in India.
Ze heeft begin november 2018 een

De bakken voor de daktuin
zijn gekocht.

eenvoudige crowdfund-actie opgezet onder familie en vrienden. Doel

Trees geeft mindfulness lessen.

Aandacht voor ademhaling en
bewegingsoefeningen.

kinderen in het land waar oorspronkelijk meditatie en mindfulness
vandaan komen. Dat kan toch beter
iemand doen uit het land zelf. Maar

Studenten van het NPR college volgen geboeid Trees' lessen.

een feit is dat de meeste mensen in
India met zijn rijke arsenaal aan ri-

binatie gemaakt van meditatie met

het Cows for Kids project, dat wordt

tuelen binnen de Hindoeïstische re-

aandacht voor de adem en het li-

overgedragen als microkrediet aan

ligie en cultuur helemaal niet

chaam en bewegingsoefeningen

een familie om een koe te financie-

mediteren.

(yoga). Op het NPR college (een

ren. Ook financieren donateurs een

groot college in Natham) heeft

studie van een student in het stu-

Meditatie en Mindfulness-lessen

Trees zowel de meisjes als de jon-

diebeurzen-project. Het 1-op-1

werden gegeven aan de leerlingen

gens (groepen van 35 en 80 stu-

sponsorprogramma is administratief

van het Drop Out Center, afkomstig

denten) les gegeven.

zeer bewerkelijk. We zoeken naar
minder bewerkelijke manier van do-

uit gezinnen waar men met veel
moeite het hoofd boven water kan

Joy en Lia hielpen MERDS met

neren waarbij we kiezen voor alge-

houden. Voor veel van deze kinde-

het vernieuwen van de website

mene sponsoring in plaats van

ren kan het leven stressvol zijn.

Onze samenwerkingspartner MERDS

1-op- 1 sponsoring. Voor de stu-

Trees heeft bij alle lessen een com-

in India werkt er hard aan om spon-

denten verandert er niets: de stu-

soring binnen te halen in India. De

diebeurskandidaten worden nog

actie van Trees van Hennik voor

steeds op dezelfde wijze geselec-

schoolspullen voor kinderen in het

teerd en de beurs wordt uitgereikt

DOC kon uitgebreid worden met be-

door MERDS. Hetzelfde geldt voor

hulp van Indiase sponsoring. Joy en

het Cow for Kids project, MERDS

Lia hielpen MERDS bij vernieuwing

blijft families een microkrediet ver-

van hun website en maakte prach-

schaffen om daarmee een koe te

tige promotie filmpjes voor hun site.

kunnen financieren. We blijven stu-

Ben je benieuwd naar het resultaat?

denten in het kader van hun inter-

Neem een kijkje op:

nationale stage vragen om de

www.merds.org.in

projecten te blijven bezoeken en

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 www.bengprojecten.nl

terug te koppelen hoe het de famiNieuwe werkvorm BenG

lies en studenten gaat. Daarover

Lange tijd heeft BenG gewerkt met

blijven we met regelmaat in de

1-op-1 sponsoring. Sponsoren do-

Nieuwsflits verslag doen en contact

neren een standaard bedrag voor

onderhouden met de sponsors.

Bezoek ons op facebook: https://www.facebook.com/bengprojecten.nl/

