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inleiding en missie 

inleiding 

 

Beste donateurs, 

2013 is voor Namaste Projects een jaar geweest waarin we vaak minder zichtbaar 

voor u aan het werk waren. Er is hard gewerkt aan een brochure, welke we zullen 

gaan inzetten bij het werven van fondsen voor de bouw van ons eigen kinderhuis. 

Onze samenwerking met Kees Schaepman en Fons Melis gaat verder. Zoals eerder 

vermeld, willen zij zich inzetten voor het werven van fondsen voor de nieuwbouw en 

heeft Kees de tekst voor de nieuwe brochure geschreven. We zijn een Namaste 

Projects Facebook pagina gestart. Naast het kinderhuis, hebben we ons ook bezig 

gehouden met verschillende andere projecten, waarover wij u verder in dit verslag 

zullen informeren. 

 

In het jaarverslag treft u tevens de verantwoording m.b.t. de financiën  2013 aan. 

 

Namens het bestuur, 

H. Vette (voorzitter) 

P. Ojemann (secretaris) 

 

 

missie 

De stichting Namaste Projects steunt projecten in Nepal, waarbij de inzet van lokaal 

aanwezige capaciteit een voorwaarde is. Mensen die dat nodig hebben, worden zo 

geholpen bij het opbouwen van een beter bestaan, zodat zij op eigen kracht kunnen 

voorzien in hun levensonderhoud. 

 

Uit de statuten: 

Ons doel is voorwaarden te scheppen om individuen mogelijkheden te bieden een beter bestaan op te 

kunnen bouwen en te kunnen voorzien in een eigen levensonderhoud; de Stichting tracht dit doel 

ondermeer te bereiken door het bijeenbrengen van gelden ten behoeve van een kindertehuis. 

Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het bovenstaande in de ruimste zin verband 

houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn; en voorts al het geen met een en ander rechtstreeks of 

zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. 
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kinderhuis 
Ravi 

In tegenstelling tot het kinderhuis, waar alles het afgelopen jaar op rolletjes liep, was 

het voor Ravi geen gemakkelijk jaar. In januari overleed zijn moeder en in juli werd 

bij hem TBC geconstateerd. Het bleek gelukkig niet om een besmettelijke vorm te 

gaan, maar Ravi heeft zeven en een halve maand medicijnen moeten gebruiken. Hij 

is tot begin januari van dit jaar met zijn kuur bezig geweest. De eerste weken heeft 

hij apart van de andere kinderen moeten slapen. In verband met aangepaste eisen 

van de overheid, beschikt het kinderhuis over een ziekenkamer. Daar kon Ravi 

gebruik van maken. Ondanks de goede faciliteiten, was hij blij weer bij de anderen 

op de slaapkamer te mogen. Het gaat nu weer goed met hem. 

overige activiteiten    
Facebookpagina 

Namaste Projects beschikt tegenwoordig over een eigen facebook pagina. Hier 

worden de laatste nieuwtjes, die wij uit Nepal ontvangen, geplaatst. 

 

brochure kinderhuis 

Via Kees Schaepman zijn wij in contact gekomen met Truus van Gog en Charlotte 

Fischer. Truus is fotografe en Charlotte vormgeefster. Beiden waren bereid om 

Namaste Projects kosteloos te willen helpen bij het maken van de brochure ten 

behoeve van de werving sponsors voor de nieuwbouw van het kinderhuis. 

sanitaire voorzieningen Namjung                                                                             

In Namjung (midden Nepal) heeft Namaste Projects de aanleg van toilet- en 

douchegelegenheid voor de bewoners voortgezet. Voorheen beschikte men over 

geen enkele sanitaire voorziening. Bewoners kunnen aangeven interesse te hebben 

in een dergelijke voorziening. De dorpsraad van Namjung kijkt welke families daar 

voor in aanmerking komen. Namaste Projects levert het materiaal, waarna de dorps-

gemeenschap gezamenlijk de voorziening aanlegt. In 2013 is Namaste Projects er in 

geslaagd 10 van deze voorzieningen te realiseren.  

 

steun scholieren Namjung 

In overleg met de dorpsraad is er voor 20 kinderen uit de financieel zwakste families 

de mogelijkheid tot het volgen van onderwijs geboden. Naast financiële steun 

ontvangen deze kinderen ook materiële hulp in de vorm van bijv. leermiddelen.  
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extra inkomsten 
Achmea 

Achmea heeft in februari 2013 nog een tweede bedrag van 1.175 euro aan Namaste 

Projects overgemaakt bestaande uit de kerstgratificatie 2012 van het personeel. 

 

Rotaryclub Best 

In 2012 hebben Jilly Boekhout en Amy Bongers, twee vriendinnen, ons kinderhuis 

bezocht. Na dit bezoek, hebben zij de Rotaryclub Best benaderd met een verzoek tot 

een financiële bijdrage voor Namaste Projects. De opbrengst van deze actie bedroeg 

300 euro. 

vernissage Rien Meijerink 

Rien Meijerink heeft wederom bij het PBLQ HEC in Den Haag een vernissage van zijn 
laatste werken t.b.v. Namaste Projects georganiseerd. Er zijn vier schilderijen van 
hem en één van Ita Meijerink verkocht voor een totaal bedrag van 1.575 euro. 
 

kerstgratificatie 

Jaimie Boekhout, de zus van Jilly Boekhout die samen met Amy een reis naar Nepal 
hebben gemaakt en het kinderhuis hebben bezocht, heeft Namaste Projects bij haar 
werk ( Service Center Psychologisch Advies Meurs ) als goed doel voorgedragen. 
Collega’s kunnen elk jaar een goed doel inzenden, waaruit er één wordt gekozen. In 
2013 is dat Namaste Projects geworden. Deze actie heeft 735 euro opgebracht. 
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financiёn 

verantwoording van de resultaten 

Het boekjaar 2013  is afgesloten met een nadelig saldo van € 2.419. Het bestuur 

heeft besloten het nadelig saldo als volgt te verdelen: aan de continuïteitsreserve 

wordt een bedrag van € 1.881 onttrokken, aan de bestemmingsreserve sanitaire 

voorzieningen Namjung een bedrag van € 1.038 en aan de bestemmingsfondsen 

wordt € 500 toegevoegd ten behoeve van de bibliotheek in Namjung.  

De continuïteitsreserve is gevormd om de continuïteit van Namaste Projects te 

kunnen garanderen. De bestemmingsfondsen betreffen gedoneerde gelden voor een 

specifiek doel.       

De overige projecten en overige kosten kinderhuis, die niet worden gedekt vanuit de 

NGO, worden rechtstreeks door de Stichting Namaste Projects gefinancierd.  

baten 

De donaties zijn licht gedaald ten opzichte van 2012 en zijn dit jaar net voldoende 

om de kosten van de NGO volledig te dekken. 

De overige baten zijn afhankelijk van incidentele acties (van derden) en kunnen 

daardoor van jaar tot jaar verschillen. Meer informatie hierover staat in dit 

jaarverslag onder extra inkomsten. Er zijn in dit verslagjaar geen shawls verkocht 

(zie onder verkoop artikelen).  

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 kosten voor met name energie, voedsel en schoolgelden 

nemen jaarlijks toe. Door zuinig beheer en de gunstige koers van de Nepalese roepi 

zijn de kosten in 2013 met 11% gedaald ten opzichte van 2012. 

De kosten van de overige projecten bestaan uit de kosten van sanitaire 

voorzieningen voor een aantal bewoners in het dorp Namjung (€ 1.038), 

studiekosten van middelbare scholieren in Namjung (€ 659) en overige niet door de 

NGO gedekte kosten van het kinderhuis (€ 3.878). 

De overige kosten bestaan grotendeels uit bankkosten. 

Namaste Projects heeft geen kantoor en kosten worden vaak door de bestuursleden 

en vrijwilligers zelf gedragen. Er zijn daarom nauwelijks overheadkosten.  
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BALANS 31 december 2013 2012   2013 2012  

 € €   € €  

ACTIVA    PASSIVA    

        

Vlottende Activa    Reserves en fondsen    

Vorderingen, en overlopende activa 3.234 1.583  Reserves 23.663 26.582  

Liquide middelen 22.011 30.181  Fondsen 1.082 582  

        

     24.745 27.164  

        

    Kortlopende schulden 500 4.600  

        

Totaal  25.245 31.764  Totaal 25.245 31.764  

        

        

TOELICHTING OP DE BALANS        

 2013 2012  Reserves    
Vorderingen en overlopende 
activa     beginsaldo mutatie Eindsaldo 

Nog te ontvangen rente  246 277  Continuïteitsreserve 10.582 -1.881 8.701 

Vooruitbetaald aan NGO 1.988 306  

Bestemmingsreserve 
sanitaire voorzieningen 
Namjung 3.000 -1.038 1.962 

Voorschot beheerder kinderhuis 1.000 1.000  

Bestemmingsreserve 
uitwerking ontwerp 
nieuwbouw 8.000 0 8.000 

 3.234 1.583  
Bestemmingsreserve 
medische verzorging Bibuthi 5.000 0 5.000 

     26.582 -2.919 23.663 

        
 
 
Liquide middelen    Fondsen    

Bank 1.399 3.084  
bestemmingsfonds pc 
project 582 0 582 

    
bestemmingsfonds 
bibliotheek Namjung 0 500 500 

Spaarrekening  20.584 27.007   582 500 1.082 

Kas Bakhtapur 28 90      

 22.011 30.181  Kortlopende schulden 2013 2012  

    
Lening van drie donateurs 
om de financiering    

    
van de aankoop van het land 
mogelijk te maken 3.600 7.300  

    af: aflossingen -3.600 -3.700  

    restant lening 0 3.600  

    vooruitontvangen donatie 500 1.000  
     500 4.600  
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN      

     

  2013  2012 

  €  € 

BATEN     

     

Donaties  16.382  16.993 

Baten uit acties  3.540  24.283 

Baten uit verkoop artikelen  0  1.650 

Overige baten  800  4.860 

Rentebaten  246  277 

     

TOTAAL BATEN  20.968  48.063 

     

LASTEN     

     

Project NGO kinderhuis  16.318  18.401 

Overige projecten  5.575  4.845 

Kosten verkoop artikelen  0  1.105 

Kosten acties  0  1.103 

Kosten website  773  893 

Overige kosten  721  1.002 

     

TOTAAL LASTEN  23.387  27.349 

     

 
Saldo van baten en lasten  -2.419  20.714 

     

Bestemming saldo 2012     

     

Onttrekking aan contunuïteitsreserve  -1.881   

Onttrekking aan bestemmingsreserve  -1.038   

Toevoeging aan bestemmingsfonds   500   

Totaal  -2.419   

     

  2013  2012 

Specificatie donaties     

regulier  16.088  15.635 

incidenteel  294  1.358 

  16.382  16.993 

     

Baten uit acties     

Verkoop schilderijen Rien Meijerink  1.575   

ACHMEA, eindejaarsgeschenk personeel  1.175   

medewerkers Psychologisch Advies Centrum Meurs  735   

Overig  55   

  3.540   

     

Overige baten     

Donatie Rotaryclub Best  300   

VOMM Muiderberg t.b.v. bibliotheek Namjung  500   

  800   

     


