
             Umang = Hoop & Sunny 

    zorgboerderij voor gehandicapte weeskinderen in India. 

 

Introductie: 

Het woord Umang betekent hoop. De zorgboerderij “Umang” is een, aan het kindertehuis 

“Bal Anand” verbonden, zorginstelling voor weeskinderen met een lichamelijke en/of 

geestelijke handicap waar geen gezin voor kan worden gevonden. De zorgboerderij 

“Umang” wordt voor het grootste gedeelte gefinancierd vanuit Nederland door de stichting 

“Welzijn Kinderen van Bal Anand”. (www.stichtingbalanand.nl)  

Doelstelling: 

Het doel van de zorgboerderij “Umang” is het mogelijk maken van begeleid wonen, op het 

platteland net buiten Mumbai, voor de gehandicapte kinderen uit het kindertehuis  “Bal 

Anand” die niet adoptabel zijn en wettelijk na hun 18de jaar niet meer in “Bal Anand” 

mogen blijven wonen en dus volgens de Indische wet op straat zouden moeten worden 

gezet. 

Sunny: 

Ik ben Sunny Laan geboren in India, direct na mijn geboorte afgestaan en opgevangen in  

“Bal Anand” en in 1995 vanuit  “Bal Anand” geadopteerd door Gonnie en Dik Laan uit 

Andijk. 

Stage: 

Ik doe de opleiding “Sociaal Maatschappelijke Dienstverlening” en in het kader daarvan ga ik 

10 weken stage lopen in India op de zorgboerderij “Umang”. De reis- en verblijfkosten 

daarvoor betaal ik zelf samen met mijn ouders. 

Project Umang: 

De stichting “Welzijn Kinderen van Bal Anand” faciliteert mijn stage bij de zorgboerderij 

“Umang”  tegen de lokale  kostprijs (€ 3,50,- per dag incl. kost en inwoning). Ze verwachten 

van mij in ruil daarvoor echter wel een financiële bijdrage voor een project ten bate van de 

weeskinderen van “Umang”. Ik mag zelf ter plaatse bepalen waar het geld aan besteed 

wordt. 

Wervingsactie: 

Ik probeer zoveel mogelijk geld te verzamelen voor dit project door middel van acties en 

sponsoring door personen en bedrijven. 

Bijdragen: 

Alle bijdragen aan dit project kunnen gestort worden op bankrekening NL17 RABO 0302.4192.68    

t.n.v. Sunil Laan onder vermelding van “Project Umang”. Ik hoop dat ook u iets wilt 

bijdragen aan dit project en dank u bij voorbaat voor iedere bijdrage, hoe groot of klein dan 

ook. 

Met vriendelijke groet, Sunny Laan, Viskuil 28, 1619AT, Andijk 

  


