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inleiding
Namaste lieve vrienden van Namaste Projects,

In 2020 is de wereld getroffen door het coronavirus. Voor ons zijn de gevolgen al rampzalig, maar hoe zit dit in landen als Nepal, waar overheidsvoorlichting en steun van 

de overheid tekortschieten? Door het ontbreken van hulp door de overheid, kan een derde van de bevolking onder de armoedegrens raken, volgens gegevens van de 

Wereldbank

In Nepal heeft men het dagelijkse leven weer opgepakt. Zat het land een jaar geleden nog in lockdown, halverwege de zomer van 2020 werd die plotseling opgeheven. 

De mensen moeten geld verdienen om te kunnen eten. Mondkapjes zijn verplicht, maar op straat zie je daar weinig van terug. De maatregelen worden niet echt 

gehandhaafd. 

Binnenkort begint men met vaccineren. Nepal heeft als “voordeel”, dat het tussen twee grootmachten ligt. India en China produceren allebei vaccins en delen die maar 

al te graag uit aan Nepal. De eerste prikken zijn inmiddels bij het zorgpersoneel gezet. De grootste uitdaging is, om voldoende vaccins te krijgen voor het hele land. Het 

uitdelen van het vaccin zal waarschijnlijk niet al te veel problemen opleveren. In Nepal is men al gewend om kinderen in de meest afgelegen gebieden inentingen te 

geven. De infrastructuur om het coronavaccin over de hele bevolking te verspreiden is er dus. 

De situatie rondom de COVID-19 pandemie verandert voortdurend. Het kan zijn dat sommige informatie daardoor niet up-to-date is.

Naast deze wereldwijde pandemie, heeft onze stichting te maken gehad met persoonlijk leed. Beide ouders van Krishna zijn vlak na elkaar overleden, wat voor Krishna en 

zijn familie veel verdriet heeft gebracht. Zeker het overlijden van zijn moeder, dat volslagen onverwachts kwam.

Gelukkig zien we, dat het leven in en rond ons kinderhuis in Das Kilo niet lijdt onder deze “tegenslagen”. Het gezondheidscentrum draait steeds beter en vervult een rol in 

de buurt. Krishna en Susila zijn belangrijke schakels in de dorpsgemeenschap. 

We hebben er een nieuwe bewoner bij, de tuin wordt groter en groter en levert ons huis en zijn bewoners veel voedsel op en de veestapel is behoorlijk gegroeid. 

Helaas heeft Lucas aangegeven ons in januari te verlaten als penningmeester, maar hij blijft zeker betrokken bij Namaste Projects.

Lucas, langs deze weg wil ik je namens Namaste Projects bedanken voor jouw inzet en al het werk, dat je met zoveel liefde en passie voor onze stichting hebt verzet. Je 

bent vanaf het oprichten van de stichting actief geweest. Dank daarvoor.

Gelukkig hebben wij  bij het zoeken naar nieuwe bestuursleden ook een nieuwe  penningmeester gevonden. Welkom Lucia, Sjors en Lillian. Fijn, dat jullie het bestuur zijn 

komen versterken. 

Namens het bestuur,

Herman Vette
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missie en visie

MISSIE

Stichting Namaste Projects richt zich in 

Nepal primair op het duurzaam 

ondersteunen van een lokaal kinderhuis in 

Das Kilo om kansarme kinderen een betere 

toekomst te bieden. Secundair op het 

ondersteunen van de lokale bevolking in 

Das Kilo om een beter bestaan op te 

bouwen.

VISIE 

Mensen en met name kinderen in Das Kilo, 

Nepal een betere toekomst te bieden; van 

kansarm naar kansrijk.
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kinderhuis
ONS HUIS IN DAS KILO

In maart 2020 zouden de kinderen examens moeten doen. Ze waren al 

druk bezig met de voorbereidingen. Dat houdt ongeveer het volgende 

in: extra lessen volgen op school. De eerste lessen starten om zes uur in de 

ochtend tot een uur of tien. Na de 

(middag-) pauze door tot zes uur ’s avonds. De schoolkinderen maken in 

zo’n periode ongelooflijk lange dagen. Thuis wordt er nog eens een 

schepje bovenop gedaan.

Alle scholen sloten i.v.m. het coronavirus. De examens gingen niet door.

VADER VAN KRISHNA

Ongeveer een jaar geleden is de vader van Krishna in het huis komen 

wonen. Hij had een heel zwakke gezondheid, was bijna blind en 

dementerend. Zijn vrouw woonde nog wel in hun kleine, door de 

aardbeving bijna geheel verwoeste, boerderijtje. Zij was oersterk en 

gezond. Zij kon en wilde de boerderijdieren nog niet achterlaten. In 

Namjung kon de vader van Krishna niet naar een arts en waren er geen 

medicijnen voorhanden. In de regentijd, wanneer er geen vervoer is van 

Namjung naar de dichtstbijzijnde dokter, zou hij urenlang gedragen 

moeten worden over modderige paden. 

De vader van Krishna ging steeds verder achteruit op het laatst kon hij 

bijna niets meer, zelfs het eten en drinken werden een probleem. Hij werd 

door Krishna, Susila en de kinderen bij alles geholpen. Uiteindelijk is hij 

overleden. Alle bewoners van het huis waren betrokken bij de wekenlang 

durende ceremonies, die horen bij het overlijden van een vader of 

moeder. 
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kinderhuis               
NIEUWE BEWONER

Begin augustus 2020 is Binod Shresta in ons huis komen wonen. Hij is 10 jaar 

oud. Zijn moeder is geestelijk zeer in de war. Zijn vader is mentaal heel 

zwak. Hij begrijpt weinig, reageert traag op vragen en begrijpt ze vaak 

niet. Beide ouders zijn niet capabel om hun kinderen op te voeden.

De zus van Binod wordt opgevangen bij familie van haar moeder. Dat 

verloopt naar wens. Binod werd opgevangen door een oom en tante. 

Dat was een moeilijke opgave voor hen, omdat ze ook de 

verantwoording hebben voor het opvoeden van zes eigen kinderen.

Binod paste zich snel aan in de Namaste Family. Hij lijkt op zijn gemak. 

Binod speelde meteen met de anderen en helpt mee in de huishouding. 

Krishna is altijd voorzichtig in zijn oordeel, maar tot nu toe is hij heel 

tevreden over de start van Binod in het huis.

Krishna en Susila hebben het Koe-Festival in 

het dorp geïntroduceerd. Het is een festival 

van de Newari, die in de Kathmandu vallei 

wonen. Dit belangrijke festival werd in hun 

dorp Das Kilo niet gevierd. Vele Newari

hebben zich bij de viering aangesloten. Ze 

hopen volgend jaar op een nog grotere 

opkomst. Op deze manier integreert de 

Namaste Projects Family nog meer in hun 

omgeving.

INTRODUCTIE NEWARI FESTIVAL
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kinderhuis 
GEZONDHEIDSCENTRUM

Langzamerhand komen er meer patiënten langs in het 

gezondheidscentrum om medicijnen aan te schaffen of een testje uit te 

laten voeren. Via mond op mond reclame krijgt het meer 

naamsbekendheid.

De ingang voor het gezondheidscentrum is geëgaliseerd.

In september is de moeder van Krishna, na een kort ziekbed, ook 

overleden. Niet te bevatten, zo onverwachts en snel na zijn vader.

DE MOEDER VAN KRISHNA
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overige activiteiten
STEUN SCHOLIEREN SALAGHARI EN DAS KILO

Ook in 2019 hebben wij onze financiële steun, aan 6 kinderen in Salaghari

(Bhaktapur), gecontinueerd voor het volgen van onderwijs. Ook wordt de 

steun aan 25 kinderen in de omgeving van Das Kilo voortgezet (Aanbu

Khaireni, Dhuwakot en Mirkot). Namaste Projects zorgt ervoor, dat deze 

kinderen naar school kunnen gaan. We geven deze kinderen 

schoolboeken, schriften, schooluniformen en betalen het schoolgeld.

VOMM

De Vereniging Ontwikkeling Samenwerking Muiden Muiderberg heeft 

gezorgd voor een geldelijke bijdrage, waarmee Namaste Projects in staat 

is gesteld zonnepanelen  aan te schaffen. De energieopbrengst van deze 

panelen wordt gebruikt om de koelkast van het gezondheidscentrum en 

de koelkast van het kinderhuis altijd, ook in tijden van een stroomstoring, 

te kunnen gebruiken.

Fitnesscentrum DeMIX

Opnieuw heeft Namaste Projects een prachtig bedrag van Ben en 

Myrthe ontvangen. Dit geld is gebruikt om het gezondheidscentrum te 

kunnen opstarten (het aanschaffen van medische apparatuur, een 

koelkast, medicijnen en dergelijke).

EXTRA DONATIES
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hello, goodbye
LUCIA BAKKER STELT ZICH VOOR

Graag stel ik mij voor als nieuw lid van het bestuur van 

Namaste Projects. Mijn naam is Lucia Bakker, 33 jaar 

en ik ben dans- en bewegingstherapeut van beroep. 

Tot twee keer toe heb ik met eigen ogen kunnen zien 

hoe de Namaste Family, met Krishna en Susila aan het 

hoofd, kansarme kinderen op een liefdevolle manier 

opnemen in het gezinsleven. Dat is de reden waarom 

ik mij in wil zetten als bestuurslid. Zij geven de kinderen 

een veilige thuishaven, een onmisbare en krachtige 

basis voor de toekomst van elk kind! Daarnaast geloof 

ik heilig in de krachtige formule van Namaste Projects: 

het vertrouwen in de lokale bevolking van Nepal!

Via Lucia ben ik in aanraking gekomen met Namaste

Projects. Toen ik gevraagd werd om als penningmeester 

van de stichting te dienen, heb ik niet lang getwijfeld. 

Ook al ben ikzelf redelijk sceptisch tegenover 

ontwikkelingshulp, vanwege de (vaak) dure overhead 

en het uitvoeren van projecten, die in eigen land 

scoren, maar weinig oog hebben voor de lokale 

behoefte. Namaste Projects doet echter op dat vlak 

wat mij betreft alles goed.

Binnen een paar weken heb ik gezien, dat de 

organisatie echt wordt gedreven door vrijwilligers hier en 

sterke, lokale krachten daar en wat ZIJ nodig hebben, in 

plaats van wat wij zelf mooi vinden. De lokale context is 

leidend en daar sta ik 100% achter. Elk kind verdient een 

start in een warm thuis en het onderwijs dat het aankan. 

Dat kan deze kleinschalige stichting in Nepal bieden, 

zonder de kinderen uit hun eigen cultuur weg te halen.

SJORS LINSSEN STELT ZICH VOOR

L

Een grote indruk heeft de Namaste Family bij mij 

achtergelaten. Zo ben ik in 2006 naar Nepal afgereisd 

om met eigen ogen te kunnen zien wat de stichting 

inhoudt. Dat er op kleine schaal zoveel bereikt kan 

worden en van grote betekenis is voor de toekomst 

van kinderen, vind ik heel bijzonder. Ik kan met recht 

zeggen van kansarm naar kansrijk. Nu mag ik hier 

vanuit NL mijn steentje bijdragen. En dat doe ik met 

liefde. Ik ben een creatief persoon, heb een 

commerciële achtergrond en ruime ervaring in het 

bedrijfsleven. Graag tot ziens!
9
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hello, goodbye
LUCAS LUSINK NEEMT AFSCHEID

Na 15 jaarrekeningen stop ik met mijn werkzaamheden als 

penningmeester. Het waren geweldige, maar ook bewogen jaren, met 

als hoogtepunt de voorbereiding en bouw van ons nieuwe kinderhuis. Het 

ambitieuze plan met een begroting van ruim € 300.000 moesten we 

helaas opgeven, omdat de benodigde middelen niet werden 

binnengehaald. In 2018 is er toch met de bouw begonnen nadat het 

plan in behoorlijk afgeslankte vorm was bijgesteld. Mede dankzij een 

paar grote giften en donaties is een robuust gebouw neergezet voor om 

en nabij € 130.000, een mijlpaal voor onze Stichting.

Ook memorabel voor mij zijn de acties in 2015 naar aanleiding van een 

grote aardbeving in Nepal.

In 2019 heb ik een van mijn beste vrienden verloren, secretaris Peter 

Ojemann, dat deed pijn. Mede door zijn toedoen en enthousiasme is het 

Gezondheidscentrum, gevestigd in ons kinderhuis, van de grond 

gekomen. Nog een cijfer en dan houd ik er over op. In de afgelopen 15 

jaar heeft Namaste Projects op de kop af € 533.880 ontvangen aan 

donaties, inkomsten uit acties, verkoop van artikelen enz. Daar mogen we 

trots op zijn.

Mijn dank gaat uit naar alle bestuursleden en de prettige samenwerking 

door de jaren heen, maar bovenal naar Krishna en zijn vrouw Susila, als 

uitvoerders en meedenkers van al onze plannen en projecten.

Ik wil niet alleen achteruit kijken maar ook vooruit blikken. Mijn wens voor 

nieuw elan in het bestuur gaat gestalte krijgen, welkom Sjors Linssen, Lucia 

Bakker en Lillian Collard. Ze staan al te trappelen om deel uit te gaan 

maken van de Namaste Family. Gelukkig is er op tijd een uitstekende 

vervanger voor me gevonden in de persoon van Sjors Linssen.

Ik leef vanaf nu natuurlijk weer net zo mee als in mijn bestuurlijke periode 

en wens 

Namaste Projects veel succes toe in de komende jaren.
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financiën 2020
ALGEMENE TOELICHTING

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde voor 

zover niet anders is vermeld. 

Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en 

bestaan geheel uit banktegoeden. 

De reserves en fondsen zijn geheel bestemd voor het realiseren van de 

doelstelling van de Stichting. Het bestaat uit de continuïteitsreserve die is 

gevormd om de continuïteit van Namaste Projects te kunnen garanderen 

in geval van een daling van de donaties en overige baten. Deze reserve 

is vrij beschikbaar voor het bestuur. Wanneer door derden aan een deel 

van de middelen een specifieke besteding is gegeven wordt dit deel 

aangemerkt als bestemmingsfonds. In dit geval heeft niet het bestuur van 

de stichting, maar de gever een bestemming aan de middelen gegeven. 

De bestemmingsfondsen bestaan uit geoormerkte baten die nog niet 

volledig aan de geoormerkte doelstelling zijn besteed. 

Grondslag baten en lasten: het saldo wordt bepaald als het verschil 

tussen de baten en lasten over het jaar. De baten en lasten worden 

toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. 

Toelichting en verantwoording van de resultaten 

Over het boekjaar 2020 heeft Namaste Projects een positief saldo van € 

9.873. De totale baten bedragen € 31.728 en de totale lasten zijn 

uitgekomen op € 21.855. De continuïteitsreserve neemt toe met € 11.156 

tot een bedrag van € 33.723. Het bestemmingsfonds

nieuwbouw neemt toe met € 300 in 2020 en het bestemmingsfonds voor 

het gezondheidscentrum in Das Kilo neemt af met € 1.583 en bedraagt 

nog € 11.417. 

Baten

De reguliere donaties zijn dit jaar gestegen tot boven de € 15.000 en 

vertonen een licht stijgende trend ten opzichte van voorgaande jaren. 

De incidentele donaties variëren echter van jaar tot jaar en werden dit 

jaar vooral beïnvloed door een grote eenmalige donatie van € 10.000 

(Fitnesscentrum DeMix) zonder oormerk en een donatie van € 3.000 van 

Vereniging voor Ontwikkelingssamenwerking Muiden en Muiderberg 

(VOMM) geoormerkt ten behoeve van de installatie van zonnepanelen 

en de aanschaf van een maalmachine. 

Lasten

De reguliere kosten van het NGO kinderhuis bestaan onder meer uit 

huisvesting en energie, voeding, schoolgeld en vervoer naar school en 

overige studiemiddelen. Daarnaast wordt aan de medewerkers van het 

kinderhuis een maandelijkse vergoeding gegeven. De afgelopen jaren 

zijn de doorlopende kosten sterk gedaald na de bouw in eigendom van 

het kinderhuis, waardoor huurlasten zijn weggevallen. Hier zijn wel 

bepaalde instandhoudingskosten voor in de plaats gekomen en er wordt 

vanuit de lopende exploitatie gekeken of er middelen beschikbaar zijn 

om kleine verbeteringen aan de huisvesting te realiseren. Zo is in 2020 

onder andere een nieuwe vloer gelegd voor
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financiën 2020
ALGEMENE TOELICHTING

het gezondheidscentrum en is er een wasmachine aangeschaft. Omdat 

er inmiddels in toenemende mate zelf groenten worden verbouwd en 

(pluim)vee wordt gehouden zijn ook de kosten van voedsel wederom 

afgenomen. 

Aan het project gezondheidscentrum is in 2020 € 4.038 besteed aan 

ondersteuning in de salariëring van de medewerkers, voor de aanschaf 

van medicijnen, apparatuur en overige zaken. In dit kader kan gemeld 

worden dat er in 2020 lokaal steeds meer omzet gerealiseerd wordt en 

dat het gezondheidscentrum een steeds grotere bijdrage levert aan de 

lokale gemeenschap. Het bestuur verwacht dat de benodigde 

aanvullende bijdrage de komende jaren zal afnemen. 

De kosten van de overige projecten bestaan uit een bedrag van 

€ 3.262 voor het onderwijs aan 25 van de armste kinderen in de omgeving 

van Das Kilo (Aanbu Khaireni, Dhuwakot en Mirkot)  en een zestal 

kinderen uit Bhaktapur (Salaghari). 

De bijdrage van € 3.000 van VOMM ten behoeve van zonnepanelen en 

maalmachine is in 2020 ook volledig ingezet voor dat doel.  

Ten slotte zijn er vanuit het kinderhuis overige niet door de NGO gedekte 

kosten van € 759. 

De resterende kosten bestaan uit bankkosten en kosten voor de website.
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financiën 2020
STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2020 BALANS PER 31 DECEMBER 2020
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2020 2019

€ €

BATEN

Donaties 28.728 36.630

Baten acties 0 310

Overige baten 3.000 3.000

Rentebaten 0 10

TOTAAL BATEN 31.728 39.950

LASTEN

Project NGO kinderhuis 10.046 10.000

Overige projecten 3.262 4.978

Project zonnepanelen 3.000 0

Project gezondheidscentrum 4.038 10.000

Kosten website 487 649

Overige kosten 1.022 557

TOTAAL LASTEN 21.855 26.184

Saldo van baten en lasten 9.873 13.766

Bestemming saldo 2020

Toe/afname continuïteitsreserve 11.156 466

Toe/afname bestemmingsfonds nieuwbouw 300 300

Toe/afname bestemmingsfonds gezondheidscentrum -1.583 13.000

Totaal 9.873 13.766

Specificatie donaties

Regulier 15.303 14.805

Incidenteel 10.670 1.525

Bestemd voor gezondheidscentrum 2.455 20.000

Bestemd voor de nieuwbouw 300 300

28.728 36.630
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BALANS 31 december 2020 2019 2020 2019

€ € € €

ACTIVA PASSIVA

Vlottende Activa Reserves en fondsen

Vorderingen, en overlopende activa 1.000 1.000 Reserves 33.723 22.567

Liquide middelen 46.200 36.627 Fondsen 13.477 14.760

47.200 37.327

Kortlopende schulden 0 300

Totaal 47.200 37.627 Totaal 47.200 37.627

TOELICHTING OP DE BALANS 2020 2019

Vorderingen en overlopende activa Reserves

beginsaldo mutatie eindsaldo

Voorschot beheerder kinderhuis 1.000 1.000 Continuïteitsreserve 22.567 11.156 33.723

1.000 1.000 22.567 11.156 33.723

Liquide middelen Fondsen

Bank 28.355 18.736 bestemmingsfonds nieuwbouw 1.760 300 2.060

Spaarrekening 17.845 17.845 bestemmingsfonds gezondheidscentrum 13.000 -1.583 11.417

Kas Dos Kilo 0 46 14.760 -1.283 13.477

46.200 36.627

Kortlopende schulden 2020 2019

vooruit ontvangen donatie 0 300

bestemmingsfonds gezondheidscentrum

toevoeging 2019 23.000

toevoeging 2020 2.455

totaal budget 25.455

onttrekking 2019 -10.000

onttrekking 2020 -4.038

nog te besteden 11.417



website

Foto’s en video’s van ons huis zijn te zien op:

www.facebook.com/namasteprojects   

(ook toegankelijk als je geen lid bent van 

Facebook)

en natuurlijk op de website:

www.namasteprojects.nl 
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