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inleiding en missie

inleiding

Beste donateurs,

2008 is wederom een jaar geweest waar wij als stichting Namaste Projects een hoop 
werk hebben verzet en veel voor het kinderhuis hebben kunnen bewerkstelligen, 
zeker dankzij de steun van u als donateurs. Puntsgewijs zullen wij de “ belangrijkste”  
gebeurtenissen van het afgelopen jaar vermelden. 
In het vorige jaarverslag schreven wij ons beleid verder te gaan ontwikkelen en 
kunnen u melden op het gebied van een aantal punten grote stappen voorwaarts te 
hebben gezet. U leest hier verderop in het verslag meer over.  

In het jaarverslag treft u tevens de verantwoording m.b.t. de financiën  2008 aan.

Namens het bestuur,
H. Vette (voorzitter)
P. Ojemann (secretaris)

missie

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 hetgeen 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

heugelijk nieuws. 

Wij zijn blij u te kunnen melden dat Susila (de vrouw van de beheerder Krishna) in 
verwachting is. De baby wordt eind mei 2009 verwacht. 

bezoeken aan het kinderhuis 

Door het hele jaar heen zijn er verschillende donateurs op bezoek geweest bij ons 
kinderhuis in Nepal. De verslagen van hun bezoeken, kunt u binnenkort op de 
website lezen (Op dit moment zijn we bezig de website te vernieuwen). Het bestuur, 
Krishna, Susila , Bishnu, Durga en onze kinderen zijn erg blij met deze bezoeken en 
hopen, dat meerdere donateurs of belangstellenden dit initiatief zullen volgen.

de bovenste etage

Met ingang van augustus is ook de kamer op de bovenste etage door ons gehuurd. 
Wij hebben besloten, dat Durga, die tot dan samen met Bishnu een kamer moest 
delen, een eigen plek verdiende. Deze kamer kost de stichting € 35,- per maand.

zomervakantie 2008

In de zomervakantie zijn Ron, Peter, Sylvia en Herman ook afgereisd richting Nepal. 
Tijdens onze vakantie hebben we samen met Nikki, Mart en Nicolas deel uitgemaakt 
van de grote familie in het kinderhuis.  In deze periode hebben wij veel van de ons 
gestelde doelen kunnen realiseren. Te weten:

 Aanschaf van twee computers voor het ICT onderwijs van de kinderen

 Aanschaf van 4 kinderfietsen (voor de verschillende leeftijden) en één goede 
fiets voor de leiding.

 Aanschaf elektrische noodvoorziening, om een stroomonderbreking op te 
vangen. In de Kathmandu vallei (waar ons huis zich bevindt) wordt de stroom 
meerdere malen per dag onderbroken. 
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 Dit bracht de nodige problemen met zich mee. Hierbij kunt u denken aan het 
gebruik van de rijstkoker, het gebruik van de waterpomp (om water uit de put 
op te kunnen pompen) en de verlichting in het huis (waardoor kinderen met 
brandende kaarsen door het huis moesten lopen of droge was van de lijnen 
moesten halen en huiswerk maken, terwijl er kaarsen werden gebruikt).

 In verband met de op te richten NGO (Non Governmental Organisation), zijn 
er contacten gelegd met diverse Nederlandse hulpverleners om ons te laten 
informeren welke stappen wij moesten zetten om een NGO te kunnen worden. 
Onze dank gaat hierbij vooral uit naar René en Mariëlle Beckers.  Mariëlle 
heeft ons in contact gebracht met een kinderhuis, dat recent een NGO was 
geworden. Via de leiding van dit kinderhuis zijn we aan een betrouwbare 
advocaat gekomen, die voor ons het ambtelijke pad op weg naar een NGO 
gaat effenen. Op  advies van derden hebben wij besloten deze advocaat een 
honorarium toe te kennen van € 30,- per maand. Het zal vermoedelijk een 
klein jaar in beslag nemen, voordat we een geregistreerde NGO zijn. We 
kunnen u inmiddels melden, dat het hele proces met succes is doorlopen en 
dat er in maart 2009 de NGO Namaste Projects Children Home officieel is 
geregistreerd. Doordat er nu officieel een NGO is, hebben wij de mogelijkheid 
om te gaan kijken naar de kansen voor de bouw van een eigen kinderhuis.

 Ter verbetering van het onderwijs aan onze kinderen zijn wij op zoek gegaan 
naar een andere school. Er is in Bhaktapur een school bezocht die voldeed 
aan onze wensen. Er zijn verscheidene gesprekken gevoerd met de 
schoolleiding aldaar en is er besloten de kinderen met ingang van het nieuwe 
schooljaar (april 2009) op deze school te laten starten.

 Aangezien het onderwijsniveau van de nieuwe school een stuk hoger ligt, 
hebben wij besloten de kinderen op het gebied van Engels extra scholing aan 
te bieden.
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financiën

bestuursverslag

Het resultaat over het jaar 2008 is met 30% afgenomen in vergelijking met het vorig 
jaar tot € 7.938. Een bedrag van € 8.656 wordt toegevoegd aan het vrij besteedbaar 
vermogen en € 718 wordt in mindering gebracht van bestemmingsfondsen. Het vrij 
besteedbaar vermogen wordt ingezet voor de verdere opbouw en continuïteit van 
ons kinderhuis bij Bhaktapur en zal tevens worden gebruikt om tegenvallers in de 
toekomst op te vangen. De bestemmingsfondsen betreffen door donateurs gegeven 
specifieke bestemming aan gedoneerde gelden.

Begin 2005 is begonnen met de opzet van een eigen kinderhuis nabij Bhaktapur. Om 
de plannen voor een eigen kinderhuis beter vorm te kunnen geven is in mei 2006 de 
Vereniging Namaste omgezet in de Stichting Namaste Projects. Het kinderhuis is 
gevestigd in een huurpand. Met de eigenaresse van het pand is een tweejarig 
huurcontract gesloten en is begin 2008 opnieuw verlengd. In de toekomst bestaan er 
plannen om een eigen kinderhuis te bouwen. 

De totale baten zijn ongeveer gelijk gebleven ten opzichte van 2007. Wel is de 
samenstelling van de baten anders dan in 2007. Zo zijn de totale donaties met 25% 
afgenomen in vergelijking met 2007. De afname betrof alleen de eenmalige donaties, 
de regulier donaties vertoonden een verheugende stijging van 10%. 

De verkoop van sjaals bestond uit het restant dat in 2006 was ingekocht en deels uit 
de aanschaf in dit verslagjaar. De overige baten zijn toegenomen met € 6.778 en 
bestaan uit de volgende opbrengsten: een particuliere actie van de verkoop van een 
cd met liedjes gezongen door schoolkinderen uit Purmerend aangevuld met een lied 
gezongen door de kinderen uit het huis in Nepal. Daarnaast een geweldige 
schilderijenverkoop van Rien Meijerink en acties van personen die Namaste Projects 
een  goed hart toe dragen.

De kosten van het kinderhuis zijn ten opzichte van 2007 met 24%  gestegen, omdat 
naast de reguliere uitgaven extra kosten optraden, zoals kosten voor onderwijs in de 
Engelse taal, de aanschaf van accu’s om de elektriciteitsuitval op te kunnen vangen, 
het honorarium van de advocaat die de oprichting van de Non Governamental 
Organisation in Nepal regelt. 
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De reguliere kosten bestaan onder meer uit huisvesting, eten, studie en een 
maandelijkse vergoeding aan de Nepalese beheerder en de overige medewerkers in 
het kinderhuis.

De aanvraag van Namaste Projects om als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) 
te worden aangemerkt is door de belastingsdienst gehonoreerd. Tevens is door de 
belastingdienst vrijstelling van BTW verleend inzake fondsverwervende activiteiten. 

In de loop van 2008 is duidelijk geworden dat de oprichting van een Non 
Governmental Organisation (NGO) in Nepal voorwaarde is om onze steun aan het 
kinderhuis te kunnen continueren en tevens de wettelijke basis hier voor geeft. Begin 
2009 is met behulp van een Nepalese advocaat de NGO opgericht.

Amsterdam,  maart 2009

Namens het bestuur Namaste Projects,

L. Lusink 

Penningmeester 
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BALANS 31-12-2007

2008 2007 2008 2007

€ € € €

ACTIVA PASSIVA

Vlottende Activa Eigen vermogen

Vorderingen 1.652 1.891 Vrij besteedbaar vermogen 34.069 25.413

Liquide middelen 32.999 24.822 Vastgelegd vermogen 582 1.300

Totaal eigen vermogen 34.651 26.713

Totaal 34.651 26.713 Totaal 34.651 26.713

TOELICHTING BALANS

2008 2007 2008 2007

Vorderingen Eigen vermogen

Nog te ontvangen rente 652 449

Vooruitbetaalde huur 0 442 Vrij besteedbaar vermogen

Voorschot beheerder Krishna 1.000 1.000 beginsaldo 25.413 15.355

resultaat boekjaar 8.656 10.058

1.652 1.891

eindsaldo 34.069 25.413
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Liquide middelen

Bank 2.593 3.649 Vastgelegd vermogen
mutatie 

2008

Spaarrekening 30.373 21.124
Door donateurs aangewezen 
bestemming

Kas Bhaktapur 32 49 bestemmingsfonds onderwijs 0 300 300

bestemmingsfonds pc project 582 1.000 418

32.999 24.822

Totaal 582 1.300 718

Schulden op korte termijn

Er zijn geen  schulden op de balansdatum
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN 

2008 2007

€ €

BATEN

Donaties 14.466 19.232

Inkomsten uit verkoop artikelen 1.080 3.050

Overige baten 7.719 941

Rentebaten 652 449

TOTAAL BATEN 23.917 23.672

LASTEN

Kosten Kinderhuis 14.549 11.760

Kosten verkoop artikelen 937 -

Overige kosten 493 554

TOTAAL LASTEN 15.979 12.314

RESULTAAT 7.938 11.358
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Het resultaat wordt als volgt verdeeld:

ten gunste van vrij besteedbaar vermogen 8.656 10258

Af/bij bestemmingsfondsen -718 1300

Totaal 7.938 11358

2008 2007

Specificatie donaties

Regulier 13.688 12.428

Incidenteel 778 6.804

Totaal donaties 14.466 19.232
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sponsoring

cd verkoop

Montessori Onderwijs Purmerend heeft een cd opgenomen met Nederlandse 
kinderliedjes. Het laatste nummer van deze cd “Resham Phiriri” is een Nepalees lied,
dat elke Nepalees van jong tot oud  kent. Ron en Krishna hebben in oktober 2007 
met de kinderen uit ons kinderhuis dit nummer in een studio in Kathmandu 
opgenomen. De kinderen van de Montessorischool hebben het refrein fonetisch leren 
zingen en deze twee opnames zijn gemixt, zodat we de kinderen uit het kinderhuis 
de coupletten horen zingen en samen met de Nederlandse kinderen het refrein. In 
april is deze cd aan ouders en belangstellenden gepresenteerd in P3 te Purmerend 
en mocht het bestuur van Namaste Projects het eerste exemplaar in ontvangst 
nemen. De cd is verkocht voor € 6,- per stuk. De opbrengst van deze verkoop was 
bestemd voor Namaste Projects. 

vernissage  

Vanaf woensdag 10 december heeft er een bijzondere vernissage plaatsgevonden in 
Den Haag. Rien Meijerink, donateur van Namaste Projects en verdienstelijk amateur 
kunstschilder stelde een aantal van de door hem gemaakte doeken ter beschikking 
voor de verkoop. De vernissage werd geopend,  in het bijzijn van het bestuur, met 
een spectaculaire veiling van een aantal van zijn doeken. De opbrengst is in z’n 
geheel ten goede gekomen aan Namaste Projects.   

overige zaken

ANBI

Per 1 januari 2008 is de stichting Namaste Projects door de belastingdienst 
aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).  Wellicht kunt u uw 
gift aan Namaste Projects aftrekken. Een van de voorwaarden voor het aftrekken van 
een gift is dat u deze gift moet doen aan een Algemeen Nut Beogende Instelling 
(ANBI). Meer over de aftrekbaarheid van giften is terug te vinden op de website van 
de belastingdienst.
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29 maart nepaldag impulsis

In het kader van de duurzaamheid van onze projecten hebben wij een door Impulsis 
georganiseerde Nepaldag bezocht. Impulsis is een initiatief van Edukans, ICCO en 
Kerkinactie. Doel van deze dag was de vele “kleine”  organisaties, werkzaam in 
Nepal, samen te brengen, van elkaar te laten leren, te laten netwerken, handvatten 
aan te reiken en inspiratie te laten opdoen voor de toekomst.

publiciteit 2008

Namaste Projects heeft met een artikel over ons kinderhuis in Nieuwsblad De 
Zaankanter van 8 oktober 2008 gestaan, de Echo van Zaandam (zie website).

website

De website wordt aangepast en wordt voorzien van de meest actuele informatie. Dit 
kan nog enige tijd in beslag nemen.

Namens het bestuur van Namaste Projects


