Nieuwsflits

augustus 2017

Bestuurswissel stichting BenG komt er aan
In deze nieuwsflits informeren wij u over de voorgenomen

zal zich in India alleen bezig houden

bestuurswissel van Stichting BenG projecten per 1 januari 2018 -

met de logistieke begeleiding van

en over hoe wij dit aanpakken. Maar eerst korte achtergrond-

vrijwilligers en bezoekende sponsors.

informatie van het huidige bestuur.

In die hoedanigheid, en met 37 jaar
India ervaring, zal hij zeker mee blij-

Eind 2016 heeft het BenG-bestuur

willen overnemen.

ven denken, adviseren en zo nodig

besloten om in de aankomende twee

Sindsdien zijn er vele mails uitgewis-

eens een project bezoeken.

jaar te zoeken naar een nieuwe aan-

seld, is er geskyped en heeft het a.s.

We doen een oproep om te blijven

pak, en de projecten te verzelfstan-

bestuur een taakverdeling gekozen

doneren zodat MERDS financiële

digen. Dit betekent dat we toe

en overnamedatum bepaald. Per 1

ruimte heeft om de projecten te ver-

werken naar een zelfstandige – en

januari 2018 heeft Stichting BenG

zelfstandigen. Ook ex- en nieuwe

duurzame – voortzetting van een

projecten een nieuw bestuur. Aange-

vrijwilligers blijven van harte welkom

project. Hierbij past verjonging van

zien wij kiezen voor een zgn.

om de projecten te bezoeken en te

het bestuur, aansluitend op de doel-

“warme overdracht” blijft het huidige

ondersteunen.

groep van de projecten.

bestuur nog heel 2018 op de achtergrond beschikbaar voor advies en

Tot slot willen wij u alvast en we-

In de aanpak van BenG projecten tot

coaching. En ook als we afgetreden

derom bedanken voor uw steun, fi-

2017 zat de belangrijke spil van het

zijn; hulpvragen worden altijd beant-

nanciële support en betrokkenheid.

bestuur in India. Gemma den Boer

woord.

Na de zomer berichten wij u over de

en Gé Mol waren de ogen en oren ter

verdere gang van zaken. En zullen de

plekke en controleerden de projecten

MERDS zet in overleg met het

nieuwe bestuursleden zich aan u

en stuurden aan, rekening houdend

nieuwe bestuur de projecten zoveel

voorstellen.

met de Indiase context; de resulta-

mogelijk verzelfstandigd voort. Op

ten werden kritisch gevolgd en er

dit moment zijn dat de bedrijfsma-

Toby, Ariane, Gonneke, Wiene,

werd regelmatig en productief over-

tige projecten (Cows For Kids en het

Gemma en Gé

legd met MERDS over lopende- en

Merds Garment Centre) en de edu-

nieuwe projecten. Gé Mol heeft in-

catieve projecten (Drop Out Centre,

middels de pensioenleeftijd meer

Studiebeurzen en Little Stars).

dan bereikt. Gemma den Boer heeft

Het nieuwe bestuur bestaat uit 6 ex-

zich al eerder uit het bestuur terug-

vrijwilligers van BenG, allen studen-

getrokken.

ten of afgestudeerden van de Fontys
Hogeschool, die hun minor Global

Tijd dus voor een drastisch andere

Development Issues afgerond heb-

manier van samenwerken waarbij

ben met een maand stage bij BenG

MERDS, de lokale NGO, meer finan-

projecten in India. Ze hebben dus al-

ciële- en beleidsruimte krijgt om

lemaal kennis gemaakt met de situa-

projecten te starten, te begeleiden of

tie ter plaatse en kennen de

te stoppen. Kortom: MERDS op eigen

medewerkers van MERDS. Het oude

benen en een andere bestuursvorm.

bestuur wil het nieuwe bestuur de
ruimte geven om op hun eigen ma-

ONS NIEUWE BESTUUR:

nier, samen met de donors en spon-

Op de Meet and Greet van oktober

sors, invulling te geven aan hulp aan

2016 stond een jonge groep (ex-vrij-

de huidige en nieuwe projecten. Gé

willigers) op die de bestuurstaken

Mol blijft lid van het bestuur maar

‘Hoop is niet hetzelfde als optimisme,
evenmin de overtuiging
dat iets goed zal aflopen.
Wel de zekerheid dat iets zinvol is,
afgezien van de afloop, het resultaat.’
Vaclav Havel

Teamwork helpt kansen creëren

heeft en dat het geld dat haar man

Afgelopen maart bezocht vrijwilliger

verdient niet meer genoeg is om de

Roos Scholten het MERDS Garment

stijgende kosten van de school te

Centre verschillende malen en deed

dekken. Ze noemt echter ook dat ze

hiervan verslag:

echt wil helpen het Garment Center

In een moeilijke tijd voor de kleding-

succesvol te maken omdat ze ziet

industrie in India nemen vijf vrouwen met lef, in Natham Kovilpatti, de

dat er veel naaitalent is onder de
Het MERDS Garment Centre.

uitdaging aan om nieuwe kansen

meiden in Natham Kovilpatti.
Ga voor het hele verslag van Roos

voor meisjes in de omgeving te creë-

ken houden de zomerhitte buiten en

naar de website:

ren. Hun doel is het creëren van

de sneldraaiende ventilatoren aan

www.bengprojecten.nl

banen voor vrouwen uit arme gezin-

het plafond zorgen voor een verfris-

nen om extra inkomen te genereren

send briesje. Drie vrouwen werken

Vrijwilligerswerk

en vrouwen in hun eigen onderne-

met geconcentreerde blik op hun ge-

Leslie van de Vijver, Ruud van Oeve-

merschap te stimuleren.

zichten. (….)

ren en Charlote Eijkelboom, drie studenten van de Fontys Hogeschool

Maar ... hoe doe je dat?
Het stevige ratelen van nieuw ge-

Er ligt een zeer dun en lang stuk

Tilburg hebben afgelopen juni een

kochte naaimachines is het eerste

stof; een saree, over twee van de

maand vrijwilligerswerk gedaan voor

dat mij in de nauwelijks verlichte

machines met een breed decoratief

BenG projecten in India.

kamer van het MERDS Garment Cen-

lint dat gedeeltelijk aan de uiteinden

Ze hebben vele studenten geïnter-

tre verwelkomt. De half gesloten lui-

is bevestigd. "Dit zijn de laatste

viewd. Ze waren onder de indruk van

stukken van de tweede partij proef-

de verhalen van de studenten en

stukken”, legt Chandra Sekaran (de

zien bij velen dat de sponsoring van

directeur van MERDS) uit. Ondanks

BenG projecten een lichtpunt en uit-

dat er op het moment niet veel or-

weg is in een keihard bestaan. De

ders binnen komen blijven de vrou-

druk op de studenten is hoog. Ze

wen erin geloven dat ze kansen

moeten hoge cijfers halen en zijn de

creëren voor vrouwen. Kasthuri ver-

hoop voor de familie op een betere

telt dat ze schoolgaande kinderen

toekomst.

Van Links naar rechts: Kasthuri,
Leeladevi, Amaaravatha, Roos,
Chandra.

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

De vader en moeder van Shobhana Devi, Leslie van de Vijver en
Shobhana Devi.

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

