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Voorwoord van de voorzitter 

 

Het gaf mij veel vreugde om in december 2016 terug te keren op de twee scholen in 

Rishikesh die we ook eerder in 2016 hadden bezocht en de kinderen weer terug te zien. Met 

de officiële oprichting van Stichting Sarasvati Mataji wordt het mogelijk om de kinderen ook 

structureel hulp te bieden. We zijn in overleg gegaan met de onderwijzeressen van de twee 

scholen over hoe we een waardevolle bijdrage kunnen creëren.  

Be Good, Do Good. Dat is wat de onderwijzeressen de kinderen leren. Maar deze uitspraak 

van Swami Sivananda geldt ook voor de wijze waarop we vanuit Stichting Sarasvati Mataji 

activiteiten ontplooien. Welke activiteiten zijn echt noodzakelijk? En kunnen we op de juiste 

wijze ondersteuning bieden zodat de donaties goed worden besteed? Met kleine en directe 

ondersteuning op de twee scholen zijn we hiermee gestart. 

De winter in het noorden van India aan de voet van de Himalaya duurt relatief kort, maar 

levert voor de armste inwoners grote uitdagingen op. Het is niet altijd mogelijk om bij de les 

te blijven als je honger hebt en geen warme kleding om je in het koude, onverwarmde 

klaslokaal warm te houden. Met een gezonde, voedzame maaltijd en warm schooluniform 

hebben we vanuit de Stichting deze kinderen hierbij kunnen helpen. Zo wordt naar school 

gaan en bij de les blijven een stuk makkelijker en geeft meer plezier. 

Verder wordt komend jaar een jaar van grondig onderzoeken hoe we donaties op de juiste 

wijze kunnen inzetten. Via onze nieuwe website www.sarasvatimataji.com zullen we 

geïnteresseerden en donateurs op de hoogte houden. 

 

Mevrouw H.P. Blom 

 

http://www.sarasvatimataji.com/
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1.  Verslag van het bestuur 

 

De oprichtster van de stichting, mevrouw H.P. Blom, reist al vele jaren naar en door India. In 

2016, tijdens haar verblijf  in de stad Rishikesh, gelegen aan de voet van de Himalaya, werd 

zij getroffen door de vele kinderen die daar in armoede leven. Dit wakkerde haar altijd al 

sluimerende verlangen aan om zich in te zetten voor de kansarmen van deze wereld.  Direct 

na thuiskomst voegde zij de daad bij het woord.  Met de hoeveelheid positieve reacties en  

gulle giften kon de stichting worden opgericht.  

 

Be Good, Do Good (Swami Sivananda) is het uitgangspunt van iedere actie die de stichting 

onderneemt. En ook wat de leerkrachten de kinderen bijbrengen. Onderwijs is daarom een 

onmisbare schakel in het krijgen van een beter leven. Als de kinderen leren hoe ze een goed 

mens kunnen zijn, kunnen ze ook goed doen in de wereld voor zichzelf én voor anderen. 

 

Maar even zo belangrijk is het dat deze kinderen gezonde voeding krijgen, warme kleding 

hebben, kunnen spelen en sporten en de benodigde medische zorg kunnen krijgen. 

 

De naam van de stichting was snel gevonden. Deze moest gelieerd zijn aan India en 

uitdrukking geven aan het doel van de stichting; in vele schooltjes in India hangt de 

afbeelding van de godin Sarasvati. Zij is de godin van onder andere kennis, wijsheid, schrift, 

literatuur en kunst. Zij wordt vaak afgebeeld met een zwaan die de keuze tussen goed en 

kwaad aangeeft. Mataji betekent toegewijde moeder en staat symbool voor het zorgende 

principe. Samen wordt dit Sarasvati Mataji. 

 

De andere bestuursleden werden mede door hun band met India gevraagd om de 

bestuurstaken op zich te nemen, waarmee de oprichting bij de notaris in gang kon worden 

gezet. Op 7 november 2016 ging Stichting Sarasvati Mataji officieel van start. 

 

Dit is het eerste jaarverslag die betrekking heeft op de eerste twee maanden van de 

Stichting. 

 

 

1.2  Activiteiten 2016 

 

De eerste twee maanden bestonden de activiteiten vooral uit het verkennen van de 

mogelijkheden van de stichting en uitvoering van het regelwerk om de stichting als officieel 

instituut op de kaart te zetten.   

 

Met de akte van oprichting van de notaris, inschrijving bij de Kamer van Koophandel,  

openen van een bankrekening en aanmelding bij de belastingdienst, werd de officiële status 

bekrachtigd. Sarasvati Mataji verkreeg het oormerk ‘goed doel’ en daarmee haar vrijstelling 

van belasting en verlening van ANBI status. 

 

Het beleidsplan geeft de missie en visie weer van waaruit de stichting is ontstaan en haar 

activiteiten wil ontplooien. Ook de grondslag van manier van handelen en voeren van 

bestuur is hierin beschreven. Het beleidsplan en andere officiële stukken ten behoeve van de 

ANBI werden online gezet op de website van ANBI.nl. 

(www.anbi.nl/publicatieverplichting/stichting-sarasvati-mataji) 

 

Daarnaast werden de voorbereidingen getroffen voor de volgende reis naar India in 

december 2016 en januari 2017. Direct na aankomst vlak voor de kerst werden de twee 

scholen bezocht waarmee in september al contacten waren gelegd. Beide zijn 

gouvernementsscholen en gevestigd in Rishikesh; de Gomaniwala Primary School en de 

Munikireti Primary School. Deze scholen bieden gratis onderwijs voor de allerarmsten. De 

onderwijzeressen op deze scholen zijn creatief en doen wat ze kunnen met de weinige 

middelen en donaties. Maar kunnen de kinderen nu niet altijd bieden wat kinderen nodig 

hebben voor goed onderwijs en start in het leven.  
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We hebben bij deze scholen een eerste inventarisatie gedaan van de mogelijkheden om de 

onderwijzeressen en kinderen te ondersteunen bij het geven van onderwijs en ontwikkeling 

van de kinderen.  

 

De kinderen gaan geregeld met een lege maag naar school en/of krijgen eenzijdig eten. 

Maar als je honger hebt, kun je je meestal niet  concentreren. Daarom hebben we hier met 

onze Indiase contactpersoon afspraken over gemaakt. Hij inventariseert regelmatig op de 

projecten welke voedingsmiddelen er op dat moment nodig zijn om hen volwaardige 

maaltijden met verse groenten te kunnen geven. Hij doet vervolgens zelf inkopen en brengt 

de spullen naar school waar het eten bereid wordt. 

 

Daarnaast werden de voorbereidingen getroffen voor een aantal andere activiteiten om in 

2017 op te pakken: 

 Niet alle kinderen hebben warme kleding en het komt ook regelmatig voor dat hun 

ouders geen geld hebben voor schoenen. Sommige kinderen blijven in de wintermaanden 

vaak thuis, omdat ze geen kleding hebben om zich warm te houden. Daarom zijn voor de 

kinderen van Gomaniwala Primary School trainingspakken besteld. 

 Op de gouvernementsscholen zijn schriften, pennen, (kleur)potloden niet 

vanzelfsprekend beschikbaar voor de kinderen. Daarom zijn deze meegenomen vanuit 

giften van donateurs en laten we deze spullen daar kopen door onze lokale 

contactpersoon. 

 Ook is gekeken hoe we kinderen in hun sport en spel kunnen ondersteunen.  
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2.  Toekomst 

 

Stichting Sarasvati Mataji staat nog in de kinderschoenen. In 2017 worden de eerste stappen 

gezet in uitwerking van missie en visie naar activiteiten en projecten. Daarnaast zal er veel 

aandacht uitgaan naar de communicatie voor (potentiële) donateurs en andere 

geïnteresseerden. 

 

 

2.2  Activiteiten 

 

Tijdens het verblijf in India in december 2016 en januari 2017 zijn een aantal activiteiten 

ontwikkeld om de twee gouvernementsscholen in Rishikesh te ondersteunen. Zoals onze 

missie aangeeft willen we graag deze kinderen kansen geven om zich te ontwikkelen door 

het mogelijk te maken om onderwijs te volgen en te voorzien in hun basisbehoeften. 

 

In 2017 zullen we in overleg met de onderwijzeressen op de scholen en onze lokale 

contactpersoon de activiteiten verder waar nodig voort blijven zetten. 

 

Daarnaast zullen tijdens de volgende geplande verblijven in India in de tweede helft van 

2017 een aantal andere mogelijkheden worden onderzocht: 

 Zijn er scholen in Rishikesh of andere nabij gelegen steden zoals Dehradun en Haridwar 

waar de armste kinderen in India kunnen worden ondersteund. 

 Daarnaast onderzoekt de stichting of we panden kunnen aankopen en geschikt maken 

als school. Zo kunnen zoveel mogelijk kinderen gratis onderwijs volgen. 

 

Zodra meer bekend is over de invulling van de projecten en nieuwe initiatieven zal dit via de 

nieuwe website van de stichting worden gedeeld.  

 

Voor fondsenwerving ligt in 2017 de focus op het creëren van communicatie en contacten 

leggen ten behoeve van fondsenwerving. De tijdelijke website op ANBI.nl is vervangen door 

een eigen website van de stichting: www.sarasvatimataji.com. Deze is naast het Nederlands 

ook direct in een aantal andere talen beschikbaar, om de informatie ook met contacten in 

onder meer India te delen.  

 

Om een duurzame relatie op te bouwen met bestaande en de verbinding aan te gaan met 

nieuwe donateurs zal de communicatie in 2017 vooral via het eigen netwerk verlopen. 

Hierbij kijken we zowel naar particulieren, scholen en bedrijven. We beperken ons niet alleen 

tot Nederland, maar onderzoeken ook de mogelijkheden voor fondsenwerving in  India.  

3.  Organisatie 

 

Algemene informatie 

Statutaire naam   Stichting Sarasvati Mataji 

Statutaire zetel   Utrechtse Heuvelrug 

Datum van oprichting  7 november 2016 

KvK nummer   67227554 

RSIN    856885502 

E-mail    welcome@sarasvatimataji.com 

 

 

De Stichting Sarasvati Mataji heeft de ANBI status vanaf de datum van oprichting verkregen, 

7 november 2016. Het beleidsplan en algemene informatie is terug te vinden op de  tijdelijke 

website anbi.nl/publicatieverplichting/stichting-sarasvati-mataji en vanaf april 2017 is ook 

een officiele website live gegaan: www.sarasvatimataji.com. 

 

http://www.sarasvatimataji.com/
http://www.sarasvatimataji.com/
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3.1  Bestuur 

 

Stichting Sarasvati Mataji kent statutair een bestuur. Het bestuur is verantwoordelijk voor het 

beleid van de stichting, de uitvoering  daarvan en de controle daarop. 

 

In lijn met de beleid, dat zoveel mogelijk middelen rechtstreeks aan projecten ten goede 

komen, ontvangt het bestuur geen vergoedingen of onkostenvergoeding voor hun inzet voor 

de stichting. 

 

Voorzitter:   Mw. H.P. Blom 

Secretaris:   Mw. A. Haks 

Penningmeester: Mw. Y. Lensink 

 

3.2  Vrijwilligers 

 

Naast het bestuur wordt de stichting ook ondersteund door meerdere vrijwilligers, die 

helpen bij onder meer het ontwerpen van het logo, creëren en onderhouden van de website, 

redigeren van teksten en werven van fondsen. 

 

4.  Jaarrekening 

 

Deze jaarrekening geeft een overzicht vanaf oprichting 7 november tot en met 31 december 

2016. 

 

4.1  Balans 2016 

 

 

 

4.1.1  Activa 2016 
De activa op de balans zijn opgebouwd uit twee elementen. Het overgrote deel bestaat uit de 

donaties die via de bank zijn gelopen. Een kleiner onderdeel zijn donaties die contant zijn 

meegegeven aan het bestuur. Deze donaties bestonden hoofdzakelijk uit oude biljetten die 

door de demonetisatie India hun waarde zouden verliezen en in India nog aan het goede 

doel konden worden besteed. 

 

4.1.2  Passiva 2016 
In 2016 is nog een klein deel besteed aan de projecten. Voor 2016 is een groot deel 

gereserveerd voor de activiteiten die in hoofdstuk 2.2 zijn benoemd. Daarnaast is nog een 

aanzienlijk deel beschikbaar in het eigen vermogen nog nader te bepalen projecten in 2017 

of volgende jaren.  

Activa Bedrag  in € Bedrag  in € Passiva Bedrag  in € Bedrag  in €

Referentie 31-12-2015 31-12-2016 Referentie 31-12-2015 31-12-2016

Liquide middelen 4.1.1 Vermogen 4.1.2

Kas 0  €    1.009,18 Eigen vermogen 0  €  14.258,67 

Bank 0  €  48.249,49 Reserve project Haridwar 0  €  30.000,00 

Reserve scholen rishikesh 0  €    5.000,00 

Totaal 0  €  49.258,67 Totaal 0  €  49.258,67 
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4.2  Staat van baten en lasten 

 

 

 

 

 

4.2.1  Baten 2016 
Zoals onder 4.1.1 genoemd bestaan alle baten in 2016 uit donaties die via de bank of 

contant aan de stichting zijn ontvangen. 

 

4.2.2  Lasten 2016 
Omdat de stichting pas eind 2016 is gestart, zijn er nog weinig uitgaven gedaan. De 

oprichtingskosten bestaan uit de notariskosten. De eerste bankkosten zijn verrekend onder 

Beheer en administratie.  

Bedrag  in €

Referentie 2016

Baten 4.2.1

Donaties via eigen werving bank 48.840,29€          

Donaties via eigen werving contant 1.051,52€            

Som der baten 49.891,81€          

Lasten 4.2.2

Oprichtingskosten 582,25€                

Beheer en administratie 8,55€                    

Besteed aan doelstellingen 42,34€                  

Som der lasten 633,14€                

Resultaat 49.258,67€          

Resultaatbestemming 4.2.3

Toevoeging/onttrekking aan:

Eigen vermogen 14.258,67€          

Reserve project Haridwar 30.000,00€          

Reserve scholen rishikesh 5.000,00€            

Resultaat 49.258,67€          
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Van de donaties zijn alleen de eerste kleine uitgaven zichtbaar die aan de twee scholen ten 

goede zijn gekomen. Andere uitgaven die tijdens het verblijf in India deze winter zijn gedaan 

zullen in het jaarverslag van 2017 terugkomen.  

 

4.2.3  Resultaat 2016 
Het resultaat is voor een groot deel gereserveerd voor de activiteiten die in hoofdstuk 2.2 

zijn benoemd. Daarnaast is nog een aanzienlijk deel beschikbaar in het eigen vermogen nog 

nader te bepalen projecten in 2017 of volgende jaren.  

 


