
Goedemiddag dames en heren,  

 

Ik haak nog even aan bij de woorden van Jacques van ’t Riet over de opkomst vanmiddag. Want, wat ons als 

stichtingsbestuur naast de goede opkomst ook heel erg goed heeft gedaan, dat is het aantal adhesie- en 

steunbetuigingen op de aanmeldingskaarten en per mail. 

Met daarbij de aanmoediging om toch vooral het werk van Henk en Jos van Nunen voort te zetten. Dit is voor ons 

een ongelooflijke bemoediging en geeft aan, dat het werk van onze stichting ertoe doet. 

 

Vijfentwintig jaar Stichting Mensen uit de Nood.  

Velen onder u kennen het verhaal van het ontstaan van onze stichting.  

Op het spoor gezet door Zr. Willibrord van de orde van de missiezusters: Dienaressen van de Heilige Geest uit 

Baexem, die hen introduceert bij dr. Yesudas, gaan Henk en Jos op reis naar India. Daar ontmoeten zij de jonge 

doctor in de psychologie Doctor Yesudas, oprichter van de “ The Association for the Care of the Mentally 

Handicapped”, die samen met zijn vrouw Jaya mensen met een geestelijke en lichamelijke beperking opvangt.  

Beiden waren jammer genoeg verhinderd hier vanmiddag aanwezig te zijn. 

Hun werk verrichtten zij destijds vanuit een huis in Bangelore, waar beiden proberen de absoluut kanslozen in die 

harde samenleving in India, een waardiger bestaan te geven. 

Henk en Jos zijn beiden zeer onder de indruk van hun werk en raken erdoor gegrepen. Terug in Nederland wordt 

op 13 juni 1989 de Stichting Mensen uit de Nood opgericht. 

 

Beiden gaan aan de slag. 

Jos die jaarlijks veel tijd vrijmaakt om de stichting onder de aandacht te brengen tijdens de vastenactie. Werk dat 

nu grotendeels door Ine Caris wordt gedaan. Ook Henk gaat op stap, niet versagend, niet aflatend in de strijd 

tegen de monsters die armoede en rechtsongelijkheid heten. 

In zijn schier onuitputtelijke netwerk benadert Henk iedereen en vertelt over zijn stichting en haar doelstelling. 

Met al zijn charme en humor treedt hij zo een ieder tegemoet van wie hij vermoedt, dat zijn verhaal over de 

stichting en de projecten waar ze bij betrokken is, ... bij die persoon of instelling weerklank zal vinden door een 

gift, een financiële bijdrage of hulp in andere vorm. 

Zo wordt in de 25 jaar van onze stichting, in Hosur “Sneha Bhavan”; “Het huis van de Vrede” gebouwd tot wat het 

nu is. In 2011 een jaar na het overlijden van Jos wordt hier als vervanging van twee oude barakken het laatste 

gebouw voltooid. Het draagt nu met ere haar naam: Marie José. 

 

Jos, …Henk zijn liefde en maatje, zijn steun en toeverlaat, bij het werk van de stichting. Jos, de enige die Henk heel 

rustig en bedaard kon vertellen dat hij een beetje gas moest terug nemen als Henk een enkele keer in al zijn 

bevlogenheid en enthousiasme te ver doorschoot.  

Maar Sneha Bhavan staat er dankzij diezelfde bevlogenheid. Zo wordt tot op de dag van vandaag in belangrijke 

mate voorzien in het dagelijks onderhoud van zoals Henk het zo mooi noemde: … onze jongens in Sneha Bhavan. 

 

Tijdens een bezoek aan India wordt er contact gelegd met Doctor George Joseph van het “Centre for Social Action 

Trust” kortweg gezegd “CSA Trust te Bangalore, die uitmondt in een samenwerking. Dr. George hier vanmiddag 

met zijn vrouw Amitha en drie van hun stafleden aanwezig.  

In samenwerking met hen worden 11 schooltjes gebouwd in de omgeving van Palamaner en nemen nu ongeveer 

600 kinderen op kosten van de stichting deel aan een scholingsprogramma voor kinderen van de armsten van de 

armsten. 

 



En sinds eind 2013 bouwen wij onder de projectnaam ‘A Home for Families in Distress’ samen met CSA Trust in 

het gebied rond Palamaner voor de armste gezinnen 400 huisjes af. Dat alles werd mogelijk gemaakt door u, die 

onze stichting in al die vijfentwintig jaar trouw en ruimhartig hebt ondersteund.  

En op de achtergrond staat Henk, de grondlegger, die donateurs groot en klein, wist te enthousiasmeren om deze 

donaties te doen of op andere wijze op te treden als sponsor voor de stichting.  

Met als afgegeven garantie, dat van elke gulden of euro ongeveer 95% aangewend zou worden voor de lopende 

projecten.  

 

Wapenfeiten van deze stichting bereikt in de afgelopen 25 jaar.  

 

Henk zijn nalatenschap, waar hij met trots op terug kon kijken. Een nalatenschap, die eisen stelt aan ons als 

erfopvolgers, zijn bestuur. Aan ons om te bewijzen, zonder die inspirerende man, dat zijn werk meer dan 

navolging verdient, want zijn werk is nog lang niet af. 

 

Eén van de lijfspreuken van Henk was: Laat doorgaan. En dat het werk in India er nog steeds toe doet en het werk 

waar Henk samen met Jos ooit mee begonnen is, nog lang niet klaar is, maar nog steeds moet doorgaan, dat zal 

deels blijken uit ons programma vanmiddag. 

 

In de hal van het hoofdgebouw van Sneha Bhavan in Hosur staat een tekst op een bordje. Vrij vertaald staat daar: 

Onze hulp is slechts een druppel uit de oceaan … maar de oceaan is niet meer dezelfde zonder die druppel. 

 

Ik spreek de hoop en verwachting uit, dat wij als bestuur door u en vele anderen in staat gesteld worden om de 

komende jaren nog heel veel druppels uit de oceaan mee te mogen nemen naar ons werk in India. 

 

Ik wens u allen nog een genoeglijke en leerzame middag. 

 

 


