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Stichting Namaste    Nieuwsbrief 9      Maart 2015 
 
 
Beste sponsorouders en donateurs, 
 
Hierbij doen wij u alweer de negende nieuwsbrief toekomen van het bestuur van stichting Namaste.  
 
Wijziging bestuursfuncties. 
Begin mei 2014 beëindigde mevrouw C. Wagenaar, 1e secretaris, om moverende redenen haar 
bestuurlijke werkzaamheden voor stichting Namaste. Na het vertrek van mevrouw Wagenaar was 
het noodzakelijk aanvulling te vinden voor het bestuur, dit conform artikel 5 lid 6 van de statuten. De 
voorzitter van stichting Namaste nam deze taak voortvarend op zich door het benaderen van enkele 
sponsorouders. 
 
In de vergadering van 31 augustus 2014 kon het bestuur de heer Johan de Boer en mevrouw Riet de 
Boer verwelkomen als aspirant bestuursleden. Het bestuur stemde ermee in om hen eerst aan 
enkele bestuursvergaderingen deel te laten nemen alvorens zij zouden besluiten of zij definitief toe 
wilden treden tot het bestuur van stichting Namaste.  
 
Op 23 december 2014 hebben de heer en mevrouw De Boer te kennen gegeven dat zij graag toe 
willen treden tot het bestuur van stichting Namaste. Er is meer slagkracht gerealiseerd maar 
daartegenover blijft deze constructie zeer broos omdat een aantal bestuursleden te kampen hebben 
met gezondheidsproblemen of zaken die spelen in hun privésituatie.  
 
 
Huidige samenstelling bestuur. 
Naam:     Functie: 
Joke Hendriks-Meesters  Voorzitter 
Eric van Lokven    Secretaris 
Elfred Bakker    Penningmeester 
Johan de Boer    Lid 
Riet de Boer    Lid 
 
 
De heer en mevrouw De Boer stellen zich hieronder aan u voor. 
Johan de Boer: Geboren 29-03-1948. Gewerkt bij een ingenieursbureau als elektrotechnicus in 
ontwerp en onderhoud. Hobby’s: muziek en klussen. 
In de muziek al meer dan 35 jaar actief als zanger/gitarist in “The White Group” (ingeschreven als 
Stichting bij de Kamer van Koophandel), die vooral speelt in kerken en als doel heeft de boodschap 
van Christus in alle genres muziek te verkondigen. Het geld dat hierdoor binnenkomt, wordt besteed 
aan diverse projecten waar wij persoonlijk op toezien.  
Daarnaast ook actief als lector in de kerk en, samen met Riet, mantelzorger voor een moeder van 89 
en een tante (zonder kinderen) van 93. 
Riet de Boer: Geboren 15-11-1949. Gewerkt in het onderwijs en de kinderopvang. Hobby’s: lezen en 
een beetje schilderen. 
Daarnaast doe ik veel aan vrijwilligerswerk zoals; o.a. opzetten en houden van liturgiediensten, 
vrijwilliger bij de voedselbank en het samenstellen en presenteren van programma’s voor een 
regionale zieken- en ouderenomroep.  
Wij zijn woonachtig in Breskens (Zeeuws-Vlaanderen). 
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Samen hebben wij 2 geadopteerde kinderen uit het St. Helen’s Home in Coimbatore (India). Tot eind 
jaren ’80/begin jaren ’90 had dit tehuis naast onderwijsmogelijkheden en een kraamkliniek namelijk 
ook nog een kindertehuis. Inmiddels hebben we ook 4 kleinkinderen, waar we ontzettend van 
genieten. 
Johan is 1x en Riet 2x naar India geweest om, vanuit verschillende tehuizen, adoptiekinderen op te 
halen en te begeleiden/overhandigen aan hun nieuwe ouders in België of Nederland.  
Daarnaast zijn we samen met onze kinderen naar India geweest om ze kennis te laten maken met 
hun ‘roots’. Daarbij heeft het tehuis PopePaul VI/Mercy Home te Nanjanad heel veel indruk gemaakt, 
waardoor “The White Group” het tot onderdeel van hun projecten heeft gemaakt.  
Uiteraard zijn wij ook sponsorouder bij stichting Namaste. 
We gaan geregeld naar het theater en genieten vooral van muziekvoorstellingen en dan met name 
blues, americana, country en poppy jazz. 
Verder vinden we het heerlijk om met onze camper op stap te gaan en dan te voet of per fiets de 
omgeving te verkennen en te genieten van de natuur. 
En natuurlijk ontkom 
en we, zoals u al hebt kunnen lezen, niet aan het geven van de nodige mantelzorg. 
 
Bijzonderheden sponsorkinderen en sponsorouders 2014. 
Op 31-12-2014 zaten er 103 kinderen in het sponsorprogramma van Stichting Namaste. Van de 103 
kinderen werden er 10 gesponsord door het Fonds Namaste. 
 

 Tehuis  Aantal kinderen Fond Namaste Sponsorouders 
1. St.Vincent’s Orphanage 13 1 12 
2. St. Mary’s Home for the Children 18 1 17 
3. St. Helen’s Home for the Children 18 3 15 
4. Pope Paul VI/Mercy Home 16 2 14 
5. Holy Angels’ Convent 19 2 17 
6. K.I.D.S. 19 1 18 
 TOTAAL 103 10 93 

  
In 2014 hebben 11 kinderen hun studie afgerond en een baan gevonden.   
 
 
Projecthulp. 
Dankzij een gift van “The White Group” uit Breskens kon het Pope Paul VI/Mercy Home in Nanjanad 
een nieuwe computer met toebehoren aanschaffen. 
 
Eind 2013 heeft een sponsorouder voor de eerste maal een bedrag van € 3.000,= beschikbaar gesteld 
voor de financiering van opleidingen. Hierdoor is het voor 4 sponsorkinderen mogelijk geworden hun 
kostbare beroepsopleiding voort te zetten en af te ronden. 
Dezelfde sponsorouder heeft in december 2014 wederom een bedrag beschikbaar gesteld van € 
3.000,= voor de financiering van opleidingen! Een fantastische geste waardoor stichting Namaste in 
2015 weer een aantal sponsorkinderen financieel kan ondersteunen bij hun studie.   
 
Evenals voorgaande jaren heeft een familie weer een bedrag beschikbaar gesteld ten behoeve van de 
bewoners van het Pope Paul VI/Mercy Home. Zuster Lourdes mag zelf besluiten wat zij met deze gift 
van € 443,= wil doen. 
 
Eerdere projecten en giften in 2014 zijn al beschreven in de vorige nieuwsbrieven (nr. 7 en 8) 
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Alle betrokkenen die in 2014 een gift over hebben gemaakt aan Stichting Namaste voor één of 
meerdere project(en), hebben een persoonlijk schrijven ontvangen, waarin het bestuur haar dank 
uitspreekt voor de door hen overgemaakte giften.  
 
Genomen besluiten inzake sponsorprogramma.  
Duur van de sponsoring van de kinderen in India: 
De minimum leeftijd van de kinderen, die in het sponsorprogramma opgenomen worden, blijft 10 
jaar.  
De sponsoring van de kinderen wordt beëindigd nadat de kinderen hun hogere middelbare 
schoolopleiding afgerond hebben (dus na klas 12). Hier liggen twee belangrijke argumenten aan ten 
grondslag; 
Als de kinderen starten met hun beroepsopleiding, die vaak INR. 100.000 per jaar kost, dan is de 
sponsorbijdrage van INR. 4.600 per jaar te verwaarlozen. Kinderen, lees ouders, moeten na klas 12 
een lening afsluiten om dit alles te kunnen bekostigen c.q. er bestaat een mogelijkheid voor een 
studiefinanciering. 
Een ander belangrijke kwestie is, dat de leidinggevenden de kinderen die een beroepsopleiding 
volgen niet of nauwelijks meer kunnen bereiken. Zij volgen een beroepsopleiding vaak ver weg van 
het tehuis c.q. hun woonplaats, dus het onderhouden van de contacten is dan vaak erg moeilijk. 
Denk aan verkrijgen brieven, foto’s etc.  
Nadat het kind de examens van klas 12 met goed gevolg afgelegd heeft, neemt het secretariaat 
contact op met de betreffende sponsorouder(s). Indien de sponsorouder zelf expliciet aangeeft dat 
zij het kind willen blijven sponsoren tot hij/zij hun beroepsopleiding afgerond heeft, dan wordt 
hiervoor een uitzondering gemaakt door het bestuur.  
 
N.B. De kinderen die voor 01-05-2014 opgenomen zijn in het sponsorprogramma worden gesponsord 
tot het moment dat zij hun beroepsopleiding afgerond hebben. 
 
Nieuw protocol voor de leidinggevenden van de kindertehuizen.  
Door bovenstaande besluitvorming heeft het bestuur van stichting Namaste haar protocol aan 
moeten passen. De leeftijdsgrens voor opname in het sponsorprogramma is aangepast evenals het 
onderscheid voor wat betreft beëindiging van het sponsorprogramma van kinderen die voor of na 
01-05-2014 in het sponsorprogramma opgenomen zijn.  
Door de ontwikkelingen binnen het sponsorbestand van onze stichting is het plaatsen van potentiële 
sponsorkinderen op een wachtlijst niet meer aan de orde. Het protocol is zodanig aangepast dat het 
secretariaat contact opneemt met de leidinggevenden en bij hen het verzoek neerlegt om de stukken 
van een nieuw sponsorkind aan te leveren. 
Ook zijn zaken aangescherpt met betrekking tot het tijdig aanleveren van rapportages, foto’s, brieven 
en andere documenten van de sponsorkinderen ten behoeven van hun sponsorouders. 
 
Website. 
In januari 2014 is de nieuwe website van stichting Namaste gelanceerd. In april 2015 zullen er door 
de webmaster diverse zaken aangepast worden op de website van de stichting (foto’s projecten, 
nieuwsbrieven etc.). Kijk op www.stichtingnamaste.nl     
 
Folder. 
In de 2e helft van 2014 is de folder van Stichting Namaste aangepast en vernieuwd. Door de wijziging 
van het aantal sponsorouders zijn we dringend op zoek naar nieuwe aanwas. Mocht u in de 
gelegenheid zijn om, waar of hoe dan ook stichting Namaste te promoten (b.v. bij verenigingen/ 
scholen/kerken enz.), dan kunt u hiervoor bij het secretariaat folders aanvragen en/of gebruiken. 
 
Tot slot. 

http://www.stichtingnamaste.nl


 4

De volgende nieuwsbrief, met o.a. het financieel jaaroverzicht, verschijnt in het najaar van 2015. Dit 
is de belangrijkste informatie voor nu. 
 
Het bestuur van Stichting Namaste wenst allen een goede gezondheid en een prachtige zomer toe. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Bestuur stichting Namaste.        


