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Voorwoord van de voorzitter
Zoals we vorig jaar ook lieten weten in een nieuwsbrief aan onze donateurs, zijn we ons er
steeds bewust van dat materiële middelen niet de oplossing is, maar slechts hulpmiddelen
om zichtbaar iets tot stand te brengen. De werkelijke oplossing ligt in het veranderen van
het bewustzijn. We zullen dan de juiste handeling plegen die geen schade aan onszelf en
onze omgeving aanricht.
De eerste jaren (15 jaar geleden), toen ik India voor het eerst bezocht, werd ik geraakt door
de dienstbaarheid en nederigheid van de Indiërs. Door de globalisering wordt dit bij
sommige jongeren minder. Het materialisme neemt bezit van hun. Er is een gezegde ‘jong
geleerd, oud gedaan’. Vandaar dat de juiste vorm van onderwijs zo belangrijk is. Het is niet
de bedoeling dat wij ze naar een westers model willen veranderen, maar ze volledig hun
eigen identiteit en essentie laten behouden. De grote wijsheid komt uit India. Er zijn nog
steeds wijsgerige universiteiten ooit opgericht door Swami Vivekananda, die een groot
geestelijk leraar was.
Daarom geven we aan scholen waar leraren in staat zijn om over te brengen waar het
werkelijk om gaat. Wij doen dat door middel van het beschikbaar stellen van goederen en
diensten in direct bruikbare vorm. Uiteindelijk is het de taak van ieder mens om op zoek te
gaan naar zichzelf en niet steeds verder van eigen essentie verwijderd te raken. Dat kan
alleen door middel van bewustzijn.
Help ons alstublieft door middel van donaties mee te werken aan een betere wereld. Waar
ook plaats is voor arme kinderen en hulpbehoevende ouderen.
Alle projecten zijn tot stand gekomen mede dankzij de zegen van Sad Guru Manu Maharaj
(mijn Guruji).
Mevrouw H.P. Blom
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1.

Verslag van het bestuur

Voor u ziet u alweer het vierde jaarverslag van Stichting Sarasvati Mataji. In 2019 is veel tijd
en aandacht uitgegaan naar de voorbereiding van de projecten in India en de formaliteiten
van de Sad Guru Manu Maharaj Trust. Eén van de projecten van de Trust, de school bij
Kimsar, bevindt zich in een fase waar de noodzakelijke vergunningen zijn aangevraagd. In
afwachting van de vergunningen liggen de activiteiten even stil.
Een ander project van de Trust, de medische post, waar we in een nieuwsbrief eerder over
berichtten, heeft een andere invulling gekregen. Sarasvati Mataji heeft in plaats daarvan
geïnvesteerd in een mobiele medische post. Daarover vertellen we in paragraaf 1.1 meer.
Eind 2019 is vanuit de Trust nog een aantal andere initiatieven ontplooid om bestaande
organisaties in de regio te ondersteunen in de zorg voor arme kinderen.

1.1

Activiteiten India 2019

Hieronder nemen we u graag mee in een beschrijving waar de donaties in 2019 aan zijn
gespendeerd. In hoofdstuk 4 vindt u in de financiële overzichten de cijfers hiervan terug.
Omdat in de winter van 2019 de aandacht vooral bij de formaliteiten van de Trust en de
vergunningsaanvragen lag, zijn er weinig nieuwe initiatieven gestart. Maar onderweg komen
we soms mensen tegen die we met een kleine ondersteuning kunnen helpen. Tijdens een rit
door het Rajaji National Park tussen Haridwar en Rishikesh kwamen we in contact met een
paar arme boeren. De kinderen van deze arme boeren groeien hier op in eenvoudige lemen,
open gebouwde boerderijtjes. Veel hebben ze niet nodig om van te leven. Maar de nachten
en mistige dagen in de winter zijn koud en dekens zijn relatief dure aankopen voor deze
mensen. Voor deze kinderen hebben we dekens gekocht en afgeleverd in hun eenvoudige
onderkomens.

Daarnaast hebben we twee kleine donaties gedaan aan de voedselbanken die voor eten voor
de arme ouderen zorgen in Haridwar.
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In december 2019 hebben we een grote investering kunnen doen in de projecten en
initiatieven van de Trust. Het geld is pas in januari 2020 uitgegeven, maar voor de
volledigheid nemen we u alvast mee in de drie initiatieven waaraan de donaties ten goede
zijn gekomen:
1. Schoenen en sokken voor de jongens in weeshuis Bhagirathi Saraswati Shishu Mandir in
Haridwar
In de buitenwijken van Haridwar staat een
jongensweeshuis. Ooit begonnen met 15
jongens in 2000, is het inmiddels
gegroeid tot 70 wezen die hier samen
leven en onderwijs krijgen. Het weeshuis
maakt deel uit van een landelijk netwerk
voor de opvang van wezen. De jongens
die hier wonen, komen dan ook uit allerlei
verschillende windstreken van India.
Vanuit Sarasvati Mataji hebben we de
jongens nieuwe schoenen en sokken
gedoneerd.

2. Extra klaslokaal voor Shri Swami Satyanand Giri School in Rishikesh
Een ander project die in december 2019 is gestart is op de Shri Swami Satyanand Giri
School. Op deze school, gelegen in een landelijk deel van Rishikesh aan de Ganges, krijgen
300 leerlingen les. Zeven kinderen zijn wees en wonen samen onder begeleiding op het
schoolterrein. De andere leerlingen komen uit de armere gezinnen in de buurt en komen
dagelijks met de schoolbus of lopend naar school.
Het is een private school volgens de Indiase tradities. De school wordt geleid door een
liefdevolle Guru en schoolhoofd. Naast het reguliere onderwijs is veel aandacht voor de
normen en waarden vanuit de oude Indiase wijsheden: delen, klaar staan voor elkaar,
saamhorigheid en verdraagzaamheid. Alles met de nodige vrolijkheid en creativiteit zoals
dans en zang. De leeftijd van de kinderen varieert van 2 tot 15 jaar. Op dit moment krijgen
de leerlingen van groep 8
nog buiten les op het dak
van het gebouw, omdat er
simpelweg geen ruimte
meer is. Met geld van de
stichting wordt een extra
lokaal
op
het
dak
gebouwd,
zodat
de
nieuwe groep 8 die start in
april 2020, niet meer
overgeleverd is aan de
hitte van de zon in de
zomermaanden,
regen
tijdens de moesson of de
ijzige kou in de winter.
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3. Aanschaf van een mobiele medische
post
Veel kwetsbare kinderen en ouderen
die op afgelegen plekken wonen
hebben beperkte toegang tot
medische voorzieningen. En meestal
hebben zij onvoldoende
mogelijkheden en middelen om naar
de dichtstbijzijnde plek te gaan, voor
behandeling en medicijnen. Met
donaties die Stichting Sarasvati Mataji
heeft ontvangen is een soort van
ambulance met zwaailicht gekocht
die wordt ingericht voor medische en
tandheelkundige hulp.

2.

Toekomst

Zoals aangegeven zijn eind 2019 meerdere nieuwe initiatieven gestart. In de nieuwsbrief van
februari 2020 hebben we hier ook over geschreven. We hopen dit jaar meer soortgelijke
initiatieven te kunnen ondersteunen en de mobiele medische post in gebruik te gaan nemen.
Al is het op het moment van schrijven nog onzeker hoe de situatie door corona zich zal gaan
ontwikkelen dit jaar. In onze nieuwsbrieven houden we onze donateurs op de hoogte en zijn
voor iedereen terug te vinden op onze website.

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.
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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 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.
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4.

Jaarrekening

In dit hoofdstuk vindt u het financieel verslag van 2019. 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 2019 zijn we met 1,8% hier ruim onder gebleven.

4.1

Balans 2019

In 2019 zijn aanzienlijk meer donaties binnengekomen. Daarvan is een deel geïnvesteerd in
projecten en initiatieven. Het overige deel is meegegaan in reserves en eigen vermogen.

Activa
Referentie
Liquide middelen
Bank

Bedrag in €
31-12-2018

Bedrag in € Passiva
31-12-2019

4.1.1

Totaal

€ 146.322,55

€ 146.322,55

€ 167.399,33

€ 167.399,33

Vermogen
Eigen vermogen
Reserve nieuwe school &
medische post
Reserve scholen en weeshuizen
in de regio
Totaal

Referentie

Bedrag in €
31-12-2018

Bedrag in €
31-12-2019

€ 11.322,55
€ 130.000,00

€ 17.350,33
€ 130.000,00

€

5.000,00

€ 20.000,00

€ 146.322,55

€ 167.350,33

4.1.2

4.1.1 Activa 2019
Per saldo is het vermogen bij de bank gegroeid met ruim 21.000 euro in 2019. De reden
hierachter is de groei in donaties. Daarnaast zijn we in afwachting van de noodzakelijke
vergunningen voor de Trust om verder te gaan met de bouw van de school, waarvoor de
nodige reserves zijn aangelegd.

4.1.2 Passiva 2019
De groei in 2019 hebben we deels terug laten vloeien in het Eigen Vermogen en deels in de
reserves voor de scholen en weeshuizen in de regio. Zie ook paragraaf 4.2.3.

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.
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Baten
Donaties via eigen werving

Bedrag in €
2019

Referentie
4.2.1
€

59.648,24

€

59.648,24

€
€
€
€
€

37.500,00
49,00
211,03
315,05
545,38

Som der lasten

€

38.620,46

Resultaat

€

21.027,78

Resultaatbestemming
4.2.3
Toevoeging/onttrekking aan:
Eigen vermogen
Reserve nieuwe school & medische post
Reserve scholen en weeshuizen in de regio

€
€
€

6.027,78
15.000,00

Resultaat

€

21.027,78

Som der baten

Lasten
Projecten Trust
Dekens en voedselvoorzieningen
Bankkosten
Beheer en administratie
Inventaris

4.2.2

4.2.1 Baten 2019
In 2019 heeft de stichting bijna 60.000 euro ontvangen aan donaties. Deze aanzienlijke
stijging is te danken aan donateurs in de directe omgeving van de stichting en enkele
zakelijke donateurs, naar aanleiding van een oproep afgelopen voorjaar. De donaties zijn
allemaal via de bank binnengekomen.

4.2.2 Lasten 2019
In hoofdstuk 1 heeft u uitgebreide uitleg kunnen lezen over de uitgaven in India zelf. Verder
is in 2019 een camera gekocht door de stichting, om de initiatieven beter in beeld te
brengen. Op dit moment nog via foto’s en in de toekomst mogelijk ook via filmpjes.
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4.2.3 Resultaat en bestemming 2019
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 verschillende projecten in de
regio die zijn gestart. We zien hier tal van mogelijkheden waar arme kinderen en kwetsbare
ouderen kunnen worden ondersteund.
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