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inleiding en missie

inleiding

Beste donateurs,

2009 is wederom een bewogen jaar geweest voor onze stichting, Namaste Projects. Met 
name op het gebied van onderwijs zijn zaken anders gelopen dan gepland. Het aantal 
kinderen in ons huis is toegenomen. Er zijn weer een aantal verbeteringen in en om het 
huis gerealiseerd. Al dit werk, was uitsluitend mogelijk, dankzij de steun van u als 
donateurs. Puntsgewijs zullen wij de “ belangrijkste”  gebeurtenissen van het afgelopen 
jaar de revue laten passeren. Op 6 juni 2009 vond voor Krishna en Susila de belangrijkste 
gebeurtenis van dat jaar plaats, namelijk de geboorte van hun zoon, Sweakar. Onze 
kinderen hebben hem onmiddellijk een roepnaam gegeven, te weten: Sukrina (spreek uit 
Sukrien). Su van Susila, kri van Krishna en na van Namaste Projects. 

In het jaarverslag treft u tevens de verantwoording m.b.t. de financiën  2009 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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Onderwijs

Wat schetste onze verbazing, toen we een aantal dagen voordat de kinderen van school 
zouden veranderen en alle voorbereidingen door Krishna al waren getroffen, er een 
telefoontje van de directeur kwam , waarin hij duidelijk maakte,  onze oudste kinderen niet 
te willen aannemen. Als reden werd opgegeven, dat het niveau van de deze kinderen 
waarschijnlijk te laag was voor zijn  school. Voor ons als bestuur was het onaanvaardbaar 
om niet al onze kinderen op dezelfde school geplaatst te krijgen. Dit had als consequentie, 
dat er verder gezocht moest worden naar een geschikte school en dat de kinderen 
daardoor langer op hun huidige school moesten blijven. Gelukkig waren wij in staat om 
tijdens ons bezoek in de maanden juli en augustus daad bij woord te voegen en zijn via 
relaties in contact gekomen met een school in Bhaktapur. Wij hebben de school twee maal 
bezocht en hebben uitvoerig kunnen spreken met leerkrachten en leidinggevend personeel 
en besloten, dat wij onze kinderen hier graag zouden willen plaatsen. Onze eerste insteek 
was om de kinderen met onmiddellijke ingang over te plaatsen. Dit was helaas niet 
mogelijk en we moesten geduld hebben tot de examens in april 2010. U kunt een kijkje 
nemen op de nieuwe school via hun website http://www.everestschool.edu.np/

Stichting Weeskinderen Azië (SWA) 

Namaste Projects is benaderd door Stichting Weeskinderen Azië. Een stichting die zich ten 
doel heeft gesteld het inzamelen van gelden voor financiering van projecten die de opvang 
en/of levensverbetering van weeskinderen in Azië ten doel hebben. Deze stichting wil zich 
niet beperken tot één bepaald weeshuis. 

Duurzame energie

Na overleg met SWA zijn wij op zoek gegaan naar de mogelijkheid om ons huis te voorzien 
van duurzame energie, het solar home system. Uit de gesprekken met de deskundigen van 
de firma Lotus Energy werd het al snel duidelijk dat dit systeem geen financieel haalbare 
kaart bleek te zijn. SWA heeft toen besloten om de kosten, van de vervanging van de 
accu’s van onze elektrische noodvoorziening, voor hun rekening te nemen. Wij danken 
SWA voor hun financiële bijdrage en hopen ook in de toekomst met ze te blijven 
samenwerken.
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Nieuwe kinderen

Het aantal kinderen in ons huis is toegenomen met twee jongetjes, los van de geboorte 
van Sukrina. Begin juli is Rabi Mandle (11 jaar) op aandringen van de overheid in ons huis 
geplaatst. Nu het kinderhuis officieel in Nepal is geregistreerd als NGO wordt van tijd tot 
tijd een beroep gedaan op de NGO door de overheid. In de ogen van de Nepalese 
overheid is ons kinderhuis geschikt om ± 50 à 60 kinderen te kunnen huisvesten. Dit 
aantal is voor ons onbespreekbaar. Onze grens ligt op 16 kinderen. Acht jongens en acht 
meisjes. Onze grens wordt bepaald door een aantal factoren, te weten financiën, welzijn 
van de kinderen, voldoende leef-/speelruimte en aandacht voor de kinderen. Wij streven er 
immers naar om de kinderen als in een echte familie te laten opgroeien.                                                      
Het veertiende kind is Manoj Pata Magar (7 jaar). Hij is in de laatste week van september 
bij ons gekomen. Manoj is het jongere broertje van Kusol, die sinds maart 2006 bij ons in 
het huis woont. Manoj werd door zijn oma opgevoed, die zelf weer inwoonde bij een 
andere zoon van haar. Manoj was daar welkom. De situatie werd van kwaad tot erger en 
uiteindelijk onhoudbaar. Ook nu waren wij van de overheid afhankelijk om hem in ons huis 
te mogen opnemen. Dit is uiteindelijk gelukt. Manoj is als enige meteen op de “nieuwe” 
school gestart.

In en om het huis

Rookmelders
In alle ruimtes van het kinderhuis zijn door gasten uit Nederland rookmelders opgehangen. 
Deze zijn uit Nederland meegebracht.

Roosters
Rondom het huis zijn alle grote ventilatie openingen met gaas afgesloten om muizen en 
ander ongedierte buiten te houden. Dit gaas moet in de toekomst vervangen worden door 
degelijke metalen roosters.  

Drinkwater                                                                                                         
In plaats van te werken met grote waterkannen, voorzien van een koolstoffilter, die het 
water zuiveren tot drinkwater, is er nu een installatie geplaatst die het water rechtstreeks 
uit de kraan zuivert.  

Vloerkleed
Voor de woonkamer is een groot vloerkleed aangeschaft. 



5

Overige projecten en activiteiten   

Sanitaire voorzieningen Namjung
In Namjung (midden Nepal) is Namaste Projects in 2010 gestart met het aanleggen van 
toilet en douchegelegenheid voor de bewoners. 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 de dorpsgemeenschap 
gezamenlijk de voorziening aanlegt. Namaste Projects probeert 24 van deze voorzieningen 
per jaar te realiseren. 

Vrouwen educatie Namjung
In Namjung heeft de Nepalese overheid garant gestaan voor drie maanden onderwijs aan 
volwassen vrouwen.  Vrouwen die nooit eerder onderwijs hadden genoten en analfabeet 
waren. Tijdens het bijwonen van een vergadering van de dorpsraad in  Namjung werd het 
bestuur van Namaste Projects door een van de deelneemsters geconfronteerd met het feit 
dat deze waardevolle lessen kwamen te vervallen. De concrete vraag aan Namaste Projects 
luidde of wij de kosten voor dit onderwijs zouden kunnen financieren. Het bestuur van 
Namaste Projects heeft besloten dit waardevolle project te omarmen en zorgt voor de 
financiële continuïteit.

Voorbereidingen bezoek Durga en Bishnu
Het bestuur van Namaste Projects is voornemens Durga en Bishnu in het voorjaar  van 
2010 uit te nodigen voor een bezoek aan Nederland De voorbereidingen zijn in volle gang.

Net als bij het bezoek van Krishna en Susila in 2007 zal dit niet ten laste komen van de 
stichting, maar worden gefinancierd uit privé middelen.                                                                                      
                  

Website 
Er wordt op dit moment hard gewerkt aan de nieuwe website van Namaste Projects. We 
hopen dat hij op de open dag van 6 juni a.s. operationeel is.     

Verkoop Shawls                                                                                                  
Dankzij de inzet van Petra van Benschop is er ook dit jaar weer voor een aanzienlijk bedrag 
aan Pashmina shawls verkocht. Zie financieel verslag.                              
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financiën

bestuursverslag

Het resultaat in 2009 is uitgekomen op € 3.726 en wordt toegevoegd aan het vrij 
besteedbaar vermogen. Het vrij besteedbaar vermogen wordt ingezet voor de verdere 
opbouw en continuïteit van ons kinderhuis nabij 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. Er bestaan plannen om in de toekomst een eigen kinderhuis te bouwen. 
Een voorwaarde is dat er voldoende financiële middelen voor handen zijn. Dat is op dit 
moment niet het geval.

Zoals reeds in het jaarverslag 2008 werd vermeld is de oprichting van een Non 
Governmental Organisation (NGO) in Nepal voorwaarde 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. Vanaf die tijd loopt onze steun aan 
het kinderhuis via de NGO. De overige projecten en overige kosten kinderhuis die niet 
worden gedekt vanuit de NGO worden rechtstreeks door de Stichting Namaste Projects 
gefinancierd.

baten

De totale baten zijn met 5 % afgenomen ten opzichte van 2008. De totale som van de 
donaties is op peil gebleven. De overige baten zijn afhankelijk van incidentele acties en 
mede daardoor van jaar tot jaar aan fluctuaties onderhevig. In 2009 is nog een restant van 
de verkoop van de schilderijen van Rien Meijerink ontvangen en heeft de Stichting 
Weeskinderen Azië een bijdrage gegeven van € 750 ten behoeve van de 
elektriciteitsvoorziening in het kinderhuis. De verkoop van artikelen is ruim € 1.800 hoger 
dan vorig jaar. 

lasten

De reguliere kosten van het kinderhuis bestaan onder meer uit huisvesting, eten, studie en 
een maandelijkse vergoeding aan de Nepalese beheerder en de overige medewerkers in 
het kinderhuis. Er zijn kostenstijgingen waargenomen voor met name kosten voor voedsel, 
kleding en medische kosten. Tevens zijn de vergoedingen aan de medewerkers van het 
kinderhuis verhoogd. Daarnaast zijn er extra zaken voor de inrichting van het huis 
aangeschaft en zijn er kosten gemaakt ter stimulering van het vrouwenonderwijs in 
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Namjung.

Amsterdam,  mei 2010

Namens het bestuur Namaste Projects,

L. Lusink, Penningmeester 

BALANS 31 december

2009 2008 2009 2008

€ € € €

ACTIVA PASSIVA

Vlottende Activa Eigen vermogen

Vorderingen 3.962 1.652 Vrij besteedbaar vermogen 37.795 34.069

Liquide middelen 34.415 32.999 Vastgelegd vermogen 582 582

Totaal eigen vermogen 38.377 34.651

Totaal 38.377 34.651 Totaal 38.377 34.651

TOELICHTING OP DE 
BALANS

2009 2008 2009 2008

Vorderingen Eigen vermogen

Nog te ontvangen rente 807 652 Vrij besteedbaar vermogen

Vooruitbetaald aan NGO 2.155 beginsaldo 34.069 25.413

Voorschot ten 1.000 1.000 resultaat boekjaar 3.726 8.656

3.962 1.652 eindsaldo 37.795 34.069

Liquide middelen Vastgelegd vermogen mutatie 2009

Bank 4.390 2.593 Door donateurs aangewezen 
bestemming

Spaarrekening 30.025 30.373 bestemmingsfonds pc project 582 582 0

Kas Bhaktapur     -  32

34.415 32.999
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN 

2009 2008
€ €

BATEN

Donaties 14.549 14.466
Inkomsten uit verkoop artikelen 2.900 1.080
Overige baten 4.450 7.719
Rentebaten 807 652

TOTAAL BATEN 22.706 23.917

LASTEN

Project kinderhuis NGO 14.555 14.549
Kosten kinderhuis niet via NGO
en overige projecten 3.545
Kosten verkoop artikelen 500 937
Overige kosten 380 493

TOTAAL LASTEN 18.980 15.979

RESULTAAT 3.726 7.938

Het resultaat wordt als volgt verdeeld:
ten gunste van vrij besteedbaar vermogen 3.726 8.656
af (-) bij (+) bestemmingsfondsen -718

Totaal 3.726 7.938
                                            


