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Voorwoord van de voorzitter 
 

In 2018 is veel werk verricht achter de schermen om de basis te leggen voor de realisatie van 

een school en medische voorzieningen. De Sad Guru Manu Maharaj Trust is voor ons 

essentieel hierin. Zij kennen de weg in de Indiase wetten en regels en onderscheiden wat de 

juiste mogelijkheden zijn om onze gezamenlijke doelen te realiseren.  

In Nederland realiseren de meeste mensen zich niet hoe nauwgezet een goed doel in India, 

zoals de Sad Guru Manu Maharaj Trust, wordt gecontroleerd en gemonitord. De overheid is 

zowel bij de oprichting van de trust als bij alle handelingen nadrukkelijk aanwezig, ze 

controleert dat iedere rupee direct aan het goede doel wordt gespendeerd. Ook buitenlandse 

donaties, zoals van Sarasvati Mataji, worden grondig geïnspecteerd, voordat het voor de 

kinderen en ouderen kan worden ingezet.  

Afgelopen jaar hebben we ook onze doelstelling uitgebreid, om een andere kwetsbare groep 

te kunnen helpen. We zien veel ouderen in India, die niet vanzelfsprekend kunnen steunen 

op hun directe omgeving als zij hulp nodig hebben. In de initiatieven van de trust krijgt hulp 

aan deze kwetsbare groep ook een duidelijke plek, met name als het gaat om medische 

hulp. 

Op dit moment krijgen de projecten in India concreet vorm. In Rishikesh realiseert de trust 

een medische post, waar arme kinderen en ouderen medische hulp zullen ontvangen. De 

bouw is inmiddels gestart. Ook op een nabij gelegen gouvernementsschool wordt medische 

hulp geboden. En in de omliggende dorpjes wordt gekeken waar we hulpbehoevende 

ouderen kunnen ondersteunen. 

De voorbereiding voor de grond van de gurukulam (Indiase naam voor school), waar 

kinderen opgeleid zullen worden in de energie van moeder India, loopt voorspoedig.  

In deze nieuwe fase zijn vaste donateurs met een structurele bijdrage essentieel voor de 

opbouw en continuïteit. Vanuit de stichting zullen we komend jaar hier meer de nadruk op 

gaan leggen. Grotere schenkingen zijn ook aftrekbaar van de belasting. 

Kunnen we ook op u rekenen?  

Mevrouw H.P. Blom 
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1.  Verslag van het bestuur 
 

Voor u ziet u het derde jaarverslag van Stichting Sarasvati Mataji. Zoals onze voorzitter in het 

voorwoord al aangaf, was 2018 een jaar van voorbereiding, maar waren we ook actief via een 

aantal kleine projecten.  

 

Tijdens het zoeken naar initiatieven komen we ook regelmatig andere kwetsbare groepen 

tegen. Met kwetsbare groepen bedoelen we degenen die geen of beperkte mogelijkheden 

hebben om voor zichzelf te zorgen en/of de kansen te creëren om dit te doen. Naast 

kinderen zien we regelmatig ouderen die geen mogelijkheden hebben voor zichzelf te 

zorgen of vangnet van familie hebben. Weduwen bijvoorbeeld, uit de lagere 

inkomensgroepen hebben minder mogelijkheden of scholing gehad. Ook is het lang niet 

altijd vanzelfsprekend dat een familie de zorg op zich kan nemen. Voor Sarasvati Mataji een 

belangrijke reden om onze doelstelling uit te breiden.  

 

Afgelopen augustus hebben we de statuten aangepast: ons doel is de meest kwetsbare en 

allerarmste(n) in India te ondersteunen, namelijk kinderen en ouderen, door middel van het 

bijdragen van middelen en het opzetten van projecten en al hetgeen daar direct of indirect 

mee verband houdt. 

 

 

1.1  Activiteiten India 2018 
 

Hieronder nemen we u graag mee in een beschrijving waar de donaties in 2018 aan zijn 

gespendeerd. In hoofdstuk 4 vindt u het aansluitend hierop in de financiële overzichten 

terug.  

 

Boeken Gomaniwala school 

Nadat in het najaar 2017 de bouwwerkzaamheden aan het 

gebouw en de muur waren afgerond volgde in januari 2018 

een feestelijke opening. Om de 78 leerlingen op de school 

met hun nieuwe bibliotheek verder op weg te helpen, 

hebben we een kleine bijdrage geleverd door schoolboeken 

te kopen.  

 

Medische behandeling 

In januari van 2018 kwamen we in ons eigen netwerk in 

India een schrijnende situatie tegen van een kind uit een 

arme familie die dringend medische hulp nodig had. Op dat 

moment was er nog geen medische post van de trust, maar 

hebben we via een kleine directe bijdrage hulp kunnen 

bieden: met een bezoek aan een arts, 

laboratoriumonderzoek  en medicijnen is de jongen aan 

zijn oogaandoening geholpen. Met de realisatie van een 

medische post in 2019 zal dit in de toekomst voor meer 

arme kinderen beschikbaar worden gemaakt. 

 

Aankoop grond voor nieuwe school 

De aankoop voor de grond in de regio van Rishikesh, het 

land van Kimsar loopt gefaseerd. In 2018 heeft de trust de 

eerste delen van de school gekocht met een investering van 

onze stichting. Dit loopt in 2019 ook nog door. Na 

aankoop van de grond zal de voorbereiding voor het 

daadwerkelijk bouwen van de school starten.  
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Naast dit grote project heeft de trust mede met de donaties van de stichting twee initiatieven 

bij bestaande scholen kunnen ondersteunen. Deze worden hieronder beschreven. 

 

 

School voor kinderen en oudere vrouwen in Kangri, Haridwar 

In de arme buitenwijk Kangri aan de oever van de Ganges leven gezinnen uit de armste lagen 

van de bevolking. Helaas verslechteren de leefomstandigheden door de effecten van 

alcoholmisbruik en criminaliteit. Veel kinderen groeien op zonder mogelijkheden en kansen. 

Ook veel oudere weduwen en vrouwen bevinden zich in een situatie waarin ze geheel op 

zichzelf zijn aangewezen. Zij hebben vaak weinig onderwijs gehad. Het is niet 

vanzelfsprekend dat ze kunnen lezen, schrijven en rekenen.  
 

In een oud, enigszins vervallen huis van een zakenman uit Haridwar is provisorisch een 

school gecreëerd door Jagriti All India Women’s Conference Haridwar. Kinderen krijgen hier 

les samen met oudere vrouwen uit de buurt. Ze helpen elkaar en dat brengt een verbindende 

energie met zich mee, waar ook ruimte is voor dans en expressie.  
 

Samen met de trust hebben we deze kinderen en ouderen geholpen met 

schoolbenodigdheden zoals schriften, pennen en schoolborden. Ondertussen wordt gekeken 

welke mogelijkheden er zijn om deze gemengde groep een leefbaarder onderkomen voor 

hun onderwijs te kunnen bieden. 

 

 

Opgroeien in een rivierbedding in Rishikesh 

In een steegje in het oude centrum van Rishikesh werken twee partijen samen aan onderwijs. 

Op de gemeentelijke grond heeft de overheid een klas voor de kleinsten van 2 tot 5 jaar 

ingericht. Daarnaast heeft de Udaan Foundation een lokaal voor kinderen in de leeftijd van 5 

tot 12 jaar. Hier gaan de kinderen naar school die, al dan niet met hun familie, in hutjes 

leven van plastic, golfplaten en ander afval in de rivierbedding. De troosteloze hutjes bieden 

de kinderen een nauwelijks leefbare situatie waar basiselementen als veiligheid, hygiëne en 

goede voeding ontbreken.  

 

De trust heeft vanuit de donaties van onze stichting de daken van de twee lokalen kunnen 

vernieuwen.  
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2.   Toekomst 
 

Zoals al aangegeven heeft de trust in 2018 een eerste 

deel van de grond gekocht voor de school, in het gebied 

van Kimsar, in de regio van Rishikesh. In 2019 hoopt de 

trust ook een volgend deel te kunnen aankopen, zodat 

hier kan worden overgegaan tot voorbereiden van de 

bouw. De snelheid is nu sterk afhankelijk van het 

papierwerk voor de nodige vergunningen, inspecties en 

handtekeningen.  

 

Ondertussen maakt de trust goede voortgang met een 

medische post. Nadat in 2018 het startsein was gegeven 

om grond aan te kopen aan de zuidkant van Rishikesh, 

wordt in het voorjaar 2019 al gebouwd. Dit betekent ook 

dat activiteiten als medische hulp aan kinderen en 

ouderen in omliggende dorpen binnenkort kunnen 

starten. 

 

We houden u graag op de hoogte in onze nieuwsbrieven 

en op de website. U kunt zich inschrijven op voor de 

nieuwsbrief op www.sarasvatimataji.com. 

 

 

 

 

  

http://www.sarasvatimataji.com/
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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, nieuwsbrieven en algemene informatie is terug te vinden 

op www.sarasvatimataji.com. 

 

 

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 het 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 en het onderhouden van de website, redigeren van 

teksten en werven van fondsen. 

 

  

http://www.sarasvatimataji.com/
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Activa Bedrag  in € Bedrag  in € Passiva Bedrag  in € Bedrag  in €

Referentie 31-12-2017 31-12-2018 Referentie 31-12-2017 31-12-2018

Liquide middelen 4.1.1 Vermogen 4.1.2

Bank  €   98.276,47  € 146.322,55 Eigen vermogen  €   13.276,47  €   11.322,55 

Reserve school & medische post  €   80.000,00  € 130.000,00 

Reserve overheidsscholen Rishikesh  €     5.000,00  €     5.000,00 

Totaal  €   98.276,47  € 146.322,55 Totaal  €   98.276,47  € 146.322,55 

4.  Jaarrekening 
 

In dit hoofdstuk vindt u het financieel verslag van 2018. Om aan de richtlijnen van de 

overheid voor ANBI-instellingen te voldoen dienen we als stichting minder dan 10% aan 

kosten uit te geven. In 2018 zijn we met 1,5% hier ruimschoots onder gebleven. 

 

4.1  Balans 2018 
 

In 2018 liep de stroom van donaties gestaag door. Dat is terug te zien op het banksaldo op 

de balans. Een groot deel van het geld wordt gereserveerd voor projecten die via de trust 

lopen.  

 

 

 

4.1.1  Activa 2018 

In 2018 zien we een forse stijging van de activa. Zoals terug te zien is in de Staat van baten 

en lasten heeft de stijging twee redenen. We zien de donaties die in 2018 via de bank zijn 

binnengekomen. Daarnaast is een donatie aan de trust die eind 2017 was overgemaakt 

begin 2018 weer retour gekomen. Het bleek dat nog een onderdeel van de vergunning 

ontbrak, waardoor een buitenlandse investering op dat moment nog niet kon worden 

gebruikt. Inmiddels heeft de trust ook het laatste deel van de vergunning binnen. Zij kan via 

de bank donaties van onze stichting ontvangen. De overheid speelt nog altijd een grote rol 

om te controleren, om er zeker van te zijn dat alles op de juiste plek belandt. 

 

4.1.2  Passiva 2018 

Aan de passiva kant zien we dat de vorming van reserves van liquide middelen in 2018 

vooral ten goede komt aan de lange termijn projecten van de trust. Om deze projecten van 

de grond te krijgen vergt grote investeringen. De prijzen voor grond in dit gebied van India 

liggen hoog. Vervolgens moet er ook nog gebouwd worden en de juiste mensen worden 

aangetrokken.    

 

Omdat via de trust ook nog incidenteel kleine bijdragen aan activiteiten aan 

overheidsscholen worden gegeven, blijft de reserve hier gelijk. 
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4.2  Staat van baten en lasten 
 
De Staat van baten en lasten geeft inzicht in de binnenkomende en uitgaande geldstromen. 

Onderaan vindt u terug waar het resultaat naar toe gaat. Hier maken we reserves voor de 

komende jaren zichtbaar.  

 
 

 

 

 

Bedrag  in €

Referentie 2018

Baten 4.2.1

Donaties via eigen werving bank 31.697,00€           

Retour ontvangen donatie 49.935,00€           

Som der baten 81.632,00€           

Lasten 4.2.2

Gomaniwala School Rishikesh 34,32€                  

Aankoop grond + overheidsscholen 33.000,00€           

Kosten medische behandeling 63,47€                  

Bankkosten 144,75€                

Beheer en administratie 343,38€                

Som der lasten 33.585,92€           

Resultaat 48.046,08€           

Resultaatbestemming 4.2.3

Toevoeging/onttrekking aan:

Eigen vermogen -1.953,92€            

Reserve school & medische post 50.000,00€           

Reserve overheidsscholen Rishikesh -€                      

Resultaat 48.046,08€           
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4.2.1  Baten 2018 

In 2018 heeft de stichting ruim 31.000 euro ontvangen aan donaties. Deze donaties zijn 

allemaal via de bank binnengekomen. 

 
In 4.1.1. gaven we ook al aan dat begin 2018 een donaties aan de trust in India retour is 

gekomen. De bankkosten voor de overmaking zijn hier vanaf getrokken. 

 

4.2.2  Lasten 2018 

In hoofdstuk 1.1 heeft u uitgebreide uitleg terug kunnen lezen over de eerste drie 

kostenposten. Verder dient hier nog te worden toegevoegd dat in 2018 extra administratieve 

kosten zijn gemaakt bij de notaris ten behoeve van de wijziging van de statuten. Deze zijn 

door de voorzitter uit eigen middelen betaald. 

4.2.3  Resultaat en bestemming 2018 

De bestemming van het resultaat hebben we met het oog op de voortgang van de initiatieven 

van de trust in India vooral ten goede laten komen aan de grote projecten. We verwachten 

dat hier het komend jaar de grootste investeringen nodig zullen zijn.  

 

 

 

 


