Jaarverslag 2017

www.sarasvatimataji.com

Stichting Sarasvati Mataji
Plaggeberg 35
3956BK Leersum
E-mail: welcome@sarasvatimataji.com
Telefoon: +31 343 - 452789

1

Inhoud

Voorwoord van de voorzitter.......................................................................................................... 3
1.

Verslag van het bestuur ....................................................................................................... 4
1.1

Activiteiten India 2017 ..................................................................................................... 5

2.

Toekomst .................................................................................................................................. 7

3.

Organisatie ............................................................................................................................... 8
3.1

Bestuur .................................................................................................................................. 8

3.2

Vrijwilligers .......................................................................................................................... 9

4.

Jaarrekening............................................................................................................................. 9
4.1

Balans 2017 ......................................................................................................................... 9

4.1.1

Activa 2017 .......................................................................................................... 9

4.1.2

Passiva 2017 ......................................................................................................... 9

4.2

Staat van baten en lasten .............................................................................................. 10

4.2.1

Baten 2017 .......................................................................................................... 10

4.2.2

Lasten 2017 ........................................................................................................ 10

4.2.3

Resultaat en bestemming 2017 ........................................................................... 10

2

Voorwoord van de voorzitter
Afgelopen jaar hebben we vanuit Stichting Sarasvati Mataji de eerste activiteiten opgezet
voor de armere kinderen in Rishikesh en omgeving. Ons startpunt was een aantal
gesprekken met de onderwijzeressen op overheidsscholen. Tijdens deze gesprekken
onderzochten we of door ondersteuning van deze scholen de juiste hulp konden bieden.
Vanuit welke intentie en met welk doel ontvangen de kinderen onderwijs? Wordt een
hulpvraag aan de stichting vanuit oprechtheid en bescheidenheid gevraagd? Wat doen de
onderwijzeressen zelf? Hoe staan ze zelf in het leven?
We waren verheugd om twee scholen te kunnen helpen met hun inspirerende werk voor de
kinderen. De keuze om onderwijzeres te zijn op een overheidsschool in India komt vaak
voort uit een overtuiging om kinderen te helpen. Het is hard werken en de salarissen zijn
bescheiden. Naast lesgeven en het draaiende houden van de school, gaan ze zelf op pad om
kinderen te stimuleren naar school te gaan. Met giften kunnen ze ‘extra’s’ geven zoals een
dagelijkse gezonde maaltijd en een afgeschermd, schoon schoolterrein. Iets wat wij heel
normaal vinden, maar wat in India niet altijd mogelijk is.
Naast de hulp aan overheidsscholen hebben we vanuit de stichting ook de ambitie om te
ondersteunen in de oprichting van een school. In een meer afgelegen gebied buiten
Rishikesh willen we vanuit ons uitgangspunt Be Good, Do Good, kinderen de kans bieden om
op te groeien tot evenwichtige, zelfverzekerde en sociale volwassenen. Kennis en een lokaal
netwerk in India is onontbeerlijk om dit te realiseren. Ik ben bijzonder blij dat we in Sad Guru
Manu Maharaj Trust een betrouwbaar netwerk hebben gevonden. De visie van de trust is
gelijkwaardig aan de visie van Sarasvati Mataji. Eind 2017 heeft de trust zelfs al de eerste
stap gezet door een stuk land te kopen. Vanuit onze stichting hebben we hierin mee kunnen
investeren.
Een mooie stap om de dromen van de stichting de realiseren!
Mevrouw H.P. Blom
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1.

Verslag van het bestuur

Voor u ziet u het tweede jaarverslag van Stichting Sarasvati Mataji. Na oprichting in
november 2016, waren we verrast en verheugd met een aanzienlijk bedrag aan donaties.
Daarmee lag in 2017 de weg open om de eerste activiteiten in Rishikesh te ontplooien.
We hebben twee overheidsscholen (basisscholen) in Rishikesh mogen helpen met een lijst
aan praktische zaken, die de leraressen weer helpen om continu goed onderwijs te kunnen
bieden aan hun leerlingen. Vanuit een fijne samenwerking en nauw overleg hebben we
gekeken wat echt noodzakelijk was.
De scholen in India zijn blij met extra hulp,
ook van een buitenlandse stichting.
Tegelijkertijd wordt goed gekeken of de
hulp in lijn is met de traditie, normen en
waarden die ze in India de kinderen willen
meegeven. De overheid helpt hier ook in
mee. Vanuit de overheid gelden strenge
regels voor goede doelen uit binnen- en
buitenland om te mogen helpen. De giften
aan de scholen moeten bedoeld zijn om te
ondersteunen en niet om beleid te bepalen.
Het respecteren van de vrije wil staat
centraal.
2017 is ook een jaar geweest van
onderzoek. Hoe kunnen we de wens om
zelf een school op te richten in de bergen
buiten Rishikesh realiseren? Kinderen
moeten namelijk vaak ver lopen om naar
school te kunnen gaan. Tijdens de moesson
of de koude winters is dat niet zo
gemakkelijk en het zijn vaak lange
afstanden.
Ons onderzoek leerde dat het noodzakelijk is niet alleen met lokale contactpersonen te
werken voor losse activiteiten, maar dat het werken via een Indiase trust (met charitatieve
doelstelling) het voordeel heeft dat lokale kennis en het netwerk kan worden gebruikt. Dat
werkt efficiënt en zo kunnen de donaties beter worden ingezet. De Sad Guru Manu Maharaj
Trust deelt dezelfde visie en missie als Sarasvati Mataji: het zorgvuldig omgaan met de
donaties. Deze willen ze zo efficiënt mogelijk inzetten om de kinderen te ondersteunen in
hun ontwikkeling. De Indiase trust maakt het netwerk in India toegankelijk. We werken
beiden onder volledige goedkeuring van de Nederlandse en Indiase regelgevingen die gelden
voor goede doelen. Zo houden we de onkosten beperkt, in India én in de Nederlandse
organisatie van Stichting Sarasvati Mataji.
Ondertussen hebben we afgelopen jaar in Nederland een nieuwe website gerealiseerd, om de
zichtbaarheid te vergroten en inzicht te bieden aan de donateurs. Op
www.sarasvatimataji.com kan worden gedoneerd. Ook is er informatie te vinden over
projecten, nieuwsbrieven en jaarverslagen. Deze informatie bieden we onze donateurs om
inzicht te geven en om te voldoen aan de regels voor ANBI.
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1.1

Activiteiten India 2017

Het jaar 2017 begon met een maand in Rishikesh. Eind december 2016 kwamen we aan. Met
de kerst begon ook in het hindoeïstische India de wintervakantie. We waren nog net op tijd
om de twee scholen te bezoeken om de eerste projecten te inventariseren. Enkele maanden
daarvoor, voor de oprichting van de stichting, waren we in contact gekomen met de
hoofdleraressen van deze scholen. In september zijn we weer terug geweest om dezelfde
scholen te bezoeken en nieuwe projecten te inventariseren.
Munikireti School
De Munikireti school ligt in het hart van Rishikesh,
om de hoek bij de beroemde Ram Jhula brug. De
kinderen van de Munikireti wonen in de nabij gelegen
buurten. Veel daarvan in de krotten die langs de
rivieroevers te vinden zijn. Kinderen komen hier vaak
op school nadat de leraressen zelf actief op zoek zijn
gegaan naar kinderen die om wat voor reden dan ook
nog niet regelmatig naar school gaan. De school ligt
ingeklemd tussen de hoger op de berg gelegen
doorgangsweg en een drukke straat voor
voetgangers, fietsers, de heilige koeien en motoren
die naar de Ram Jhula leidt. Voor de deur is het een
continue kakafonie van geluiden; van de stalletjes op
straat, de motoren, maar ook de apen die de daken
van de huizen onveilig maken. Van buiten ziet de
school er netjes uit. De leraressen doen hun best om
een goed voorbeeld te geven en de boel netjes en
schoon te houden. Binnenin de school vervagen de
geluiden van buiten en klinken opgewonden
kinderstemmen in de lokalen en op het betonnen
binnenplaatsje tussen de wit en groen geschilderde muren. De lokalen zijn eenvoudig
ingericht. De kunstwerken van de kinderen geven het geheel veel kleur. Als je beter kijkt zie
je ook dat er veel oud materiaal gebruikt wordt.
De Munikireti school hebben we kunnen
helpen met een tal van praktische relatief
kleinere projecten. Vanuit de stichting
hebben we donatiegeld besteed aan:
• Schoolbenodigdheden zoals pennen en
schriften.
• Onderwijsmateriaal zoals spellen,
badmintonsets en een nieuwe yogamat
voor de oefeningen ’s morgens op de
betonnen binnenplaats.
• In oktober hebben we de schoolbanken
vernieuwd.
Gomaniwala school
De tweede school die we in 2017 ondersteunden is de Gomaniwala school. Deze ligt enkele
kilometers buiten het centrum van Rishikesh, aan de doorgaande weg naar het zuiden
richting Haridwar. Door de ligging aan de buitenzijde van de stad is meer groen in de
omgeving te vinden. Kinderen op deze school wonen vaak in een meer landelijke omgeving.
Dat lijkt gezonder dan middenin de stad, maar ook op het platteland moeten ouders hard
werken en creatief zijn om hun kinderen een goede toekomst mee te kunnen geven. De
gepassioneerde leraressen van deze overheidsschool werken hard om dit mede mogelijk te
maken.
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Zoals in ons eerste jaarverslag te lezen was en in de nieuwsbrieven, hebben we de kinderen
geholpen warm de winter door te komen door trainingspakken aan te schaffen. Op de koude
winterdagen als de zon niet schijnt is het een stuk aangenamer met warme kleding aan en
hebben de kinderen geen reden meer om weg te blijven.
Daarnaast hebben we kunnen helpen met:
• Schoolbenodigdheden
• Voedzame maaltijden tussen de middag
• Stoeltjes voor de peutergroep zodat ze niet alleen op de grond te hoeven zitten.
In het najaar hebben we een groter project opgepakt. Het terrein van de school bood
onvoldoende bescherming om een afgeschermde en veilige omgeving te bieden. Omdat niet
het gehele terrein van de school ommuurd is, konden dieren en mensen vanuit de omgeving
het terrein vervuilen en deels ook vernielen. Het oude kleine bijgebouwtje had geen functie
meer, anders dan een troosteloos aanzien met vocht en schimmel.
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In
•
•
•
•

overleg met de leraressen en een aannemers is gewerkt aan:
Afmaken van ommuring schoolterrein
Oud bijgebouwtje slopen en nieuwe groter bijgebouw bouwen en inrichten
Extra kranen op de binnenplaats om de handen te wassen
Deur van een lokaal vervangen

Aankoop grond
Inmiddels heeft de trust een eerste initiatief ontplooid om te investeren in grond ten
behoeve van een nieuwe school. In de bergen ten oosten van Rishikesh is grond aangekocht.
Op deze nog te bouwen school willen ze zoveel mogelijk kinderen gratis onderwijs te laten
volgen. Vanuit Sarasvati Mataji hebben we via de trust ook in de grond geïnvesteerd.

2.

Toekomst

In 2018 gaan we verder op de ingeslagen weg. Via de Indiase trust investeren we in kleinere
projecten op de overheidsscholen. Uiteindelijk zal de nieuw op te richten school in de bergen
bij Rishikesh een belangrijkere rol gaan spelen. Naar verwachting zullen we daar ook het
nodige geduld voor moeten opbrengen. Het regelen en organiseren van de noodzakelijke
vergunningen, toestemmingen en voorbereidingen kost veel tijd.
Alle projecten en activiteiten waarin Stichting Sarasvati Mataji investeert via de trust zullen
we ook persoonlijk bezoeken tijdens ons tweejaarlijkse bezoek aan Rishikesh. Zo helpen we
mee met de inventarisatie wat er nodig is en hoe de donaties worden uitgegeven.
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De trust gaat nog een overheidsschool in de nabije omgeving van Rishikesh ondersteunen.
Op de wensenlijst staan onder meer nieuwe schoolbanken, yogamatten en reparatie van het
dak.

3.

Organisatie

Algemene informatie
Statutaire naam
Statutaire zetel
Datum van oprichting
KvK nummer
RSIN
E-mail

Stichting Sarasvati Mataji
Utrechtse Heuvelrug
7 november 2016
67227554
856885502
welcome@sarasvatimataji.com

De Stichting Sarasvati Mataji heeft de ANBI status vanaf de datum van oprichting verkregen,
7 november 2016. Het beleidsplan, nieuwsbrieven en algemene informatie is terug te vinden
op www.sarasvatimataji.com.

3.1

Bestuur

Stichting Sarasvati Mataji kent statutair een bestuur. Het bestuur is verantwoordelijk voor het
beleid van de stichting, de uitvoering daarvan en de controle daarop.
In lijn met het beleid, dat zoveel mogelijk
middelen rechtstreeks aan projecten ten goede
komen, ontvangt het bestuur geen
vergoedingen of onkostenvergoeding voor hun
inzet voor de stichting.
Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:

Mw. H.P. Blom
Mw. A. Haks
Mw. Y. Lensink
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3.2

Vrijwilligers

Naast het bestuur wordt de stichting ook ondersteund door meerdere vrijwilligers, die
helpen bij onder meer het ontwerpen van het logo, creëren en onderhouden van de website,
redigeren van teksten en werven van fondsen.

4.

Jaarrekening

In dit hoofdstuk vindt u het financieel verslag voor heel 2017. Om aan de richtlijnen van de
overheid voor ANBI-instellingen te voldoen dienen we als stichting minder dan 10% aan
kosten uit te geven. In 2017 zijn we met 0,4% hier ruimschoots onder gebleven.

4.1

Balans 2017

In 2017 liep de stroom van donaties gestaag door. Dat is terug te zien op het banksaldo op
de balans. Een groot deel van het geld wordt gereserveerd voor toekomstige projecten.
Activa
Referentie
Liquide middelen
Kas
Bank

Bedrag in €
31-12-2016

Bedrag in €
31-12-2017

Passiva

4.1.1

Totaal

1.009
48.249

€ 49.258,67

Bedrag in €
31-12-2016

Bedrag in €
31-12-2017

€ 14.258,67
€ 30.000,00

€ 13.276,47
€ 80.000,00

Reserve overheidsscholen
Rishikesh

€

€

Totaal

€ 49.258,67

Referentie
Vermogen
4.1.2
Eigen vermogen
Reserve project nieuwe school

€
€ 98.276,47

€ 98.276,47

5.000,00

5.000,00

€ 98.276,47

4.1.1 Activa 2017

In 2017 zijn er alleen donaties via de bank ontvangen. Deze zijn terug te vinden aan de
activa zijde. Eind 2017 hadden we vanuit de stichting ruim 98.000 euro op onze rekening
staan.

4.1.2 Passiva 2017

Aan de passivakant vinden we het vermogen, grotendeels toegerekend aan reserves ten
behoeve van de projecten. Het overgrote deel van de donaties is gereserveerd de nieuw op te
richten school.
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4.2

Staat van baten en lasten
Bedrag in €
2017

Referentie
Baten
Donaties via eigen werving bank

4.2.1
€

129.141,00

€

129.141,00

€
€
€
€
€
€
€

8.900,07
606,53
70.000,00
44,41
282,76
218,13
71,30

Som der lasten

€

80.123,20

Resultaat

€

49.017,80

€
€
€

-982,20
50.000,00
-

€

49.017,80

Som der baten

Lasten
Gomaniwala School Rishikesh
Munikireti School Rishikesh
Nieuwe school in oprichting
Kosten India algemeen
Bankkosten
Beheer en administratie
Wisselkoersverschillen

Resultaatbestemming
Toevoeging/onttrekking aan:
Eigen vermogen
Reserve project nieuwe school
Reserve overheidsscholen Rishikesh
Resultaat

4.2.2

4.2.3

4.2.1 Baten 2017
Zoals onder 4.1.1 genoemd bestaan alle baten in 2017 uit donaties die via de bank van de
stichting zijn ontvangen. In totaal is een bedrag van bijna 130.000 euro aan donaties
ontvangen.

4.2.2 Lasten 2017
Aan onkosten voor de stichting is in 2017 minder dan 600 euro besteed. Het overgrote deel
van de donaties ging eind 2017 naar de trust met als doel de aankoop van de grond. Bij de
twee overheidsscholen is 9.500 euro geïnvesteerd.

4.2.3 Resultaat en bestemming 2017
Om de nieuwe school in oprichting in de toekomst te kunnen ondersteunen bij de bouw van
faciliteiten en inrichting, reserveren we in 2017 een groter bedrag voor deze uitgaven dan
vorig jaar. Bij de overheidsscholen verwachten we met kleinere activiteiten zoals in 2017
door te gaan.
Van het resultaat, met aftrek van investeringen en kosten, kunnen we in 2017 49.000 euro
toevoegen aan het vermogen.
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