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Inleiding
Namaste beste vrienden van Namaste Projects,

Het jaar van 2021 was een bewogen jaar voor Namaste Projects. Ten eerste maakte de coronacrisis pijnlijk duidelijk hoe kwetsbaar het 
leven is voor veel  mensen in Nepal. Toen de maatschappij ontwricht werd door de strenge lockdowns verloren de mensen in groten 
getale hun baan, waardoor ze geen inkomsten meer hadden. Aangezien er geen sprake is van een sociaal vangnet, zijn de mensen al 
snel niet meer in staat om in hun eigen levensonderhoud te kunnen voorzien. Vele mensen en ook hulporganisaties kwamen met 
verzoeken voor hulp bij Krishna en Sushila terecht. Met alles wat ze in zich hadden, hebben ze zich ingezet om de hulp te bieden die 
nodig was. Wat hebben ze een enorme veerkracht getoond! Krishna en Sushila hebben goed samengewerkt met andere lokale 
organisaties en moedergroepen en kritisch gekeken naar welke hulpvragen het meest urgent waren. Omdat de situatie op een 
gegeven moment zo nijpend werd, hebben wij als bestuur besloten om een beroep op jullie te doen en om een extra gift te vragen. 
Dankzij deze actie werd er in recordtempo in totaal € 5010,- opgehaald! Van dit geld zijn veel gezinnen geholpen en konden er twee 
levensreddende zuurstofapparaten worden aangeschaft.     

Alsof de coronacrisis nog niet genoeg was, werd Nepal ook nog geteisterd door extreme weersomstandigheden.  Zo kregen de 
Nepalezen niet alleen te maken met een ongekende droge periode van meer dan 7 maanden. Op sommige dagen was het zo warm 
en stoffig  dat het ademhalen bemoeilijkt werd. Later kregen ze ook nog te maken met hevige overstromingen, waarbij de rivier een 
record hoogte bereikte van meer dan zeven meter hoger dan normaal.   

Gedurende al deze heftige omstandigheden bleek het kinderhuis een veilige en stabiele thuishaven te zijn. De Namaste Family heeft 
zich goed weten te redden. Niemand is ernstig ziek geworden en ze blijken allemaal een groot aanpassingsvermogen te hebben. Zo 
kregen de kinderen bijvoorbeeld tijdens de lockdowns allemaal op hun eigen niveau thuisonderwijs. Wanneer de stroom uitviel, hielp 
iedereen mee met het halen van drinkwater. Niemand ging bij de pakken neerzitten toen al hun harde werk op het land voor niets 
bleek te zijn, doordat kort daarna het land overstroomde en de oogst mislukte.

Deze flexibiliteit om je aan elke situatie aan te passen, is een gave en een mooi voorbeeld voor iedereen. Zeker in de snel veranderende 
tijd waarin we nu leven. 

Namens het bestuur,
Lucia Bakker
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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 

Er zijn in 2021 geen nieuwe kinderen bij gekomen of weggegaan. 

Weer naar school!

5

Thuisonderwijs 

tijdens de 

lockdown
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Kinderhuis
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Krishna en Sushila

tijdens het Tihar

festival, nov 2021

Aanschaf 
maalmachine 

Ook de kinderen 

helpen mee met het 

bewerken van het 

land en het verzorgen 

van de dieren
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HERDENKINGSBIJEENKOMST

Voor familie en bekenden is er een memorial 
ceremonie door Krishna en Sushila gehouden voor 
Peter Ojemann en de ouders van Krishna. Sushila en 
haar zuster zijn zes maanden bezig geweest om 
150.000 olielampjes te maken voor hun “peace life”.
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Bruiloft Sangita (zus Krishna)
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Corona actie

Op Krishna’s zeer bescheiden wijze heeft hij aan het 
bestuur gevraagd of wij mogelijkheden zagen families te 
steunen, die direct getroffen waren door de corona 
pandemie.
Omdat dit een uitzonderlijke situatie is, heeft Namaste
Projects aan haar donateurs toen een additionele 
bijdrage gevraagd. Van de € 2.510,- die we met deze 
actie hebben opgehaald, zijn meer dan 30 gezinnen in 
verschillende dorpen geholpen. Krishna en Sushila
hebben voedselpakketten samengesteld voor gezinnen, 
die door Covid hun inkomen zijn verloren. In zo’n pakket 
zat o.a. rijst, bonen, suiker, olie en thee. Er zijn 
schoolkosten van betaald, huur, medicatie, mondkapjes, 
ontsmettingsmiddelen en kleine operaties.

8

Sushila stelt 

voedselpakketten 

samen
Bhawani verdeelt de 

mondkapjes 

Sukrin helpt mee met 

het uitdelen van 

voedselpakketten
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De stichting VOMM (Vereniging 
Ontwikkelingssamenwerking Muiden & Muiderberg) 
heeft na onze oproep € 2.500 naar Namaste Projects
overgemaakt. Een geoormerkt bedrag voor 
zuurstofapparaten, waarmee zuurstofflessen kunnen 
worden gevuld, waardoor patiënten met zware 
ademhalingsproblemen buiten het ziekenhuis kunnen 
herstellen. Eén apparaat is in het Peter Healthcare 
Center (in ons huis) komen te staan en een ander 
zuurstofapparaat in een medisch centrum van een 
dorp in de buurt. De Covid actie heeft in totaal € 5010,-
opgebracht!

De gevolgen van de coronacrisis zijn nog altijd 
zichtbaar. Hoewel het dagelijks leven weer 
genormaliseerd is, zijn er nog steeds veel mensen 
werkloos, draaien de bedrijven nog niet naar behoren, 
zijn er veel oude mensen alleen en hulpbehoevend en 
zijn er meer arme mensen die ondersteuning nodig 
hebben. 
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Sushila en Krishna 

delen 

voedselpakketten 

en medische 

hulpmiddelen uit

Zuurstofapparaat 
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Alsof Covid nog niet 
voldoende is, werd Nepal in 
2021 ook nog 
geconfronteerd met een 
periode van droogte en 
een periode met 
overstromingen door 
langdurige regenbuien. De 
hoogte van de rivieren was 
wel zeven meter hoger dan 
normaal. Vlak voor de 
overstromingen was er pas 
net een klein deel geoogst, 
waardoor vele oogsten  
verloren zijn gegaan. Ook is 
er een poos geen 
elektriciteit geweest. Geen 
licht, geen stroom om water 
op te pompen. De kinderen 
liepen met flessen naar de 
bron om water te halen.
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Wanneer hulp bieden? 

Krishna krijgt met grote regelmaat verzoeken voor hulp. In een bericht aan het bestuur 

schreef Krishna op 24 februari 2021: “ I think depart of help is like river or spring water.. 

never end..”, waarmee hij aangeeft dat de vraag naar hulp eindeloos is.

Soms kan Krishna navraag doen bij schoolhoofden, vrouwengroepen of verschillende 

andere lokale organisaties. Maar vaak moet hij zelf op onderzoek uit. Welke 

hulpvraag is het meest urgent? Welke hulpvraag kan beantwoord worden? Op deze 

manier krijgt Krishna soms met schrijnende situaties te maken. Een voorbeeld hiervan is 

Sapana. 

SAPANA

Sapana leefde eerst samen met haar broer, die de kostwinnaar was en zorg droeg 

voor de huur, het eten en medische kosten. Namaste Projects ondersteunde haar 

toen al met schoolgeld. Op een gegeven moment heeft haar broer haar 

achtergelaten om te trouwen, waardoor ze er helemaal alleen voor kwam te staan. 

Haar vader heeft ze nooit gekend en haar moeder, die op een gegeven uit hun leven 

is weggegaan, heeft ze al 10 jaar niet meer gezien. Toen Sapana haar voet brak en 

ze niets meer kon doen, heeft de school contact opgenomen met Krishna. 
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Sapana 17 jaar 
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STEUN SCHOLIEREN SALAGARI EN DAS KILO

In 2021 hebben we weer in totaal 31 kinderen 

ondersteund door middel van schoolgeld en geld voor 

schoolmaterialen. Het ging om dezelfde kinderen als 

vorig jaar: zes kinderen in Salaghari (Bhaktapur), 

waarvan er in 2021 vier zijn geslaagd voor de 12e klas en 

daarnaast 25 kinderen in de omgeving van Das Kilo.  
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Krishna is toen samen met Sushila

naar haar toe gegaan om de 

situatie te gaan bekijken. Hij kon 

niet geloven wat hij aantrof: een 

kleine donkere kamer, zonder 

raam en een deur van gaas en 

geen toilet. Een zeer onveilige 

situatie voor een meisje van 17 

alleen. Samen met een leraar 

van haar school hebben Krishna 

en Sushila ervoor gezorgd dat 

Sapana kon verhuizen naar een 

lichte en veilige kamer, in de 

buurt van een vriendin van 

Sapana. Namaste Projects

betaalt voor 18 maanden haar 

huur, haar eten, een beetje 

zakgeld en we hebben haar 

ziekenhuiskosten van haar 

gebroken voet betaald. 

Sushila helpt Sapana

met verhuizen 
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MAANDVERBANDMACHINE

De directeur van de middelbare school in het dorp 

waar ons huis staat had een specifieke vraag aan 

Krishna gesteld. Meisjes, die ongesteld zijn, hebben 

geen geld om maandverband te kopen. Zijn ze 

ongesteld, dan gaan ze niet naar school, waardoor 

ze iedere maand lessen missen. Bij de conciërge 

konden de meisjes gratis maandverband halen maar 

dat is voor velen  een stap te ver. De 

schaamtecultuur betreffende dit onderwerp is heel 

groot in Nepal. De directeur zou graag een 

maandverbandmachine voor hen willen neerzetten. 

Alle meisjes krijgen dan muntjes om zelf, wanneer 

nodig gebruik te kunnen maken van de machine, 

zonder daar iemand bij te hoeven betrekken. Zo 

geschiedde.
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Overige activiteiten
WASMIDDEL MAKEN MET VROUWENGROEP

De moedergroep van Das Kilo kwam met de wens 

om zelf te leren om wasmiddel te maken. Krishna en 

vooral Sushila hebben deze wens in vervulling laten 

gaan door een training te organiseren. Het was een 

succes! 

VOMM

De Vereniging Ontwikkeling Samenwerking Muiden 

Muiderberg heeft gezorgd voor een geldelijke 

bijdrage aan de corona actie, waarmee het 

gezondheidscentrum in de gelegenheid werd 

gesteld om twee zuurstofmachines te kopen om 

zuurstofflessen te vullen. 

Fitnesscentrum DeMIX

Opnieuw heeft Namaste Projects een prachtig 

bedrag van Ben en Myrthe ontvangen. Deze 

middelen hebben nog geen oormerk en er zal een 

goede bestemming voor gezocht worden, zoals altijd 

gedreven door de behoeften die onze lokale 

mensen in Nepal als meest waardevol of urgent zien. 

EXTRA DONATIES
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Financiën 2021
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 2021 heeft Namaste Projects een positief saldo van € 

15.973. De totale baten bedragen € 41.729 en de totale lasten zijn 

uitgekomen op € 25.756. De continuïteitsreserve neemt toe met € 22.741 

tot een bedrag van € 56.464. Het bestemmingsfondsnieuwbouw is 

ongewijzigd in 2021 en het bestemmingsfonds voor het

gezondheidscentrum in Das Kilo neemt af met € 6.768 en bedraagt nog € 

6.709.

Baten

De reguliere donaties zijn dit jaar stabiel gebleven net boven de € 15.000. 

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

jaar vooral beïnvloed door een zeer grote eenmalige donatie van € 

20.000 (Fitnesscentrum DeMix) zonder oormerk en de eenmalige donaties 

voor de Corona actie inclusief een donatie voor zuurstofmachines voor 

het gezondheidscentrum van Vereniging Ontwikkelingssamenwerking 

Muiden Muiderberg (VOMM). 

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 als salaris en 

onkostenvergoeding. De afgelopen jaren zijn de doorlopende kosten 

sterk gedaald na de bouw in eigendom van het kinderhuis, waardoor 

huurlasten en een gedeelte van de kosten voor voedsel zijn weggevallen 

(in toenemende mate zelfvoorzienend). 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. Het afgelopen jaar heeft 

het kinderhuis geen grote ingrepen ondergaan. 
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Financiën 2021
ALGEMENE TOELICHTING

Als gevolg van de overstromingen in Nepal is er ook een groot deel van 

de oogst van de eigen rijst en verschillende groenten mislukt en was het 

kinderhuis genoodzaakt meer geld te besteden aan voedsel (c. 20% 

stijging) en brandstof (30% gestegen). Normaal bedraagt voeding 

ongeveer 1/3 van de reguliere kosten en dit jaar als gevolg van stijgende 

prijzen liep dit op tot c. 40%. Daar bovenop komt het veevoer dat in 2020 

vrijwel volledig van eigen land werd geoogst, nu tegen hogere kosten 

moest worden aangeschaft op de markt.

De onderwijsgerelateerde kosten stegen in 2021 als gevolg van de 

noodzaak aan digitale hulpmiddelen om onderwijs op afstand te kunnen 

volgen en toevalligerwijs veel schoolkostuums die aan vervanging toe 

waren. Kosten van elektriciteit zijn gelijk gebleven, ondanks de fors 

hogere energieprijzen, de maalmachine voor veevoer en het hogere 

verbruik gerelateerd aan thuisonderwijs. Reden dat de kosten niet zijn 

gestegen ondanks dit hogere verbruik zijn de investeringen in 

zonnepanelen in 2020 die hun vruchten afwerpen.  

Aan het project gezondheidscentrum is in 2021 € 6.768 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 2021 als gevolg van Covid-19 een groot beroep is 

gedaan op de beschikbare hulp en middelen van het 

gezondheidscentrum. 
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De kosten van de overige projecten bestaan uit een bedrag van 

€ 2.500 voor het onderwijs aan 25 van de armste kinderen in de omgeving 

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

kinderen uit Bhaktapur (Salaghari). Vorig jaar waren dit er zes in 

Bhaktapur, maar vier kinderen zijn in 2021 geslaagd voor de 12e klas. 

De resterende kosten bestaan uit bankkosten en kosten voor de website.



BALANS 31 december 2021 2020 2021 2020

€ € € €

ACTIVA PASSIVA

Vlottende Activa Reserves en fondsen

Vorderingen, en overlopende activa 1,000 1,000 Reserves 56,464 33,723

Liquide middelen 62,173 46,200 Fondsen 6,709 13,477

63,173 47,200

Kortlopende schulden 0 0

Totaal 63,173 47,200 Totaal 63,173 47,200

0 0

TOELICHTING OP DE BALANS 2021 2020

Vorderingen en overlopende activa Reserves

beginsaldo mutatie eindsaldo

Voorschot beheerder kinderhuis 1,000 1,000 Continuïteitsreserve 33,723 22,741 56,464

1,000 1,000 33,723 22,741 56,464

Liquide middelen Fondsen

Bank 44,328 28,355 bestemmingsfonds nieuwbouw 2,060 0 2,060

Spaarrekening 17,845 17,845 bestemmingsfonds gezondheidscentrum 11,417 -6,768 4,649

Kas Das Kilo 0 0 13,477 -6,768 6,709

62,173 46,200

Kortlopende schulden 2021 2020

vooruit ontvangen donatie 0 0

bestemmingsfonds gezondheidscentrum

toevoeging 2019 23,000

toevoeging 2020 2,455

toevoeging 2021 0

totaal budget 25,455

onttrekking 2019 -10,000

onttrekking 2020 -4,038

onttrekking 2021 -6,768

nog te besteden 4,649

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2021 2020

€ €

BATEN

Donaties 36,719 28,728

Baten acties 2,510 0

Overige baten 2,500 3,000

Rentebaten 0 0

TOTAAL BATEN 41,729 31,728

LASTEN

Project NGO kinderhuis 10,000 10,046

Overige projecten 2,500 3,262

Project Corona actie 5,010 0

Project zonnepanelen 0 3,000

Project gezondheidscentrum 6,768 4,038

Kosten website 812 487

Overige kosten 666 1,022

TOTAAL LASTEN 25,756 21,855

Saldo van baten en lasten 15,973 9,873

Bestemming saldo 2020

Toe/afname continuïteitsreserve 22,741 11,156

Toe/afname bestemmingsfonds nieuwbouw 0 300

Toe/afname bestemmingsfonds gezondheidscentrum -6,768 -1,583

Totaal 15,973 15,973

Specificatie donaties

Regulier 15,054 15,303

Incidenteel 21,665 10,670

Bestemd voor Corona Actie 2,510 0

Bestemd voor gezondheidscentrum 0 2,455

Bestemd voor de nieuwbouw 0 300

39,229 28,728

Financiën 2021
STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2021 BALANS PER 31 DECEMBER 2021
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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 

18

http://www.facebook.com/namasteprojects
http://www.namasteprojects.nl/

