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Voorwoord van de voorzitter 
 

In januari 2020, tijdens ons bezoek aan India waren we verheugd te zien hoe we met hulp 

van de Sad Guru Manu Maharaj Trust op een positieve manier konden bijdragen aan de 

levens van arme kinderen en kwetsbare ouderen in het Noorden van India. De structurele 

projecten van de Trust, de bouw van een school en een mobiele medische en 

tandheelkundige post, begonnen langzaamaan meer vorm te krijgen. Daarnaast konden we 

via de Trust de kinderen in weeshuizen en een school met praktische zaken ondersteunen. 

Er kwam veel tot stand en de nieuwsberichten over een virus in China leken nog ver weg. 

Helaas werd in maart, toen wij zelf weer terug in Nederland waren, de corona-pandemie 

wereldwijd een feit. We konden toen niet vermoeden dat we meer dan een jaar later nog 

altijd niet terug naar India zijn geweest. En gezien de schrijnende situatie in India op het 

moment van dit schrijven (mei 2021) zal het er op korte termijn nog niet van komen. 

Wij hebben de afgelopen jaren gemerkt hoe goed Indiërs zijn in het leven te laten komen 

zoals het komt, in flexibel zijn en in gebruik maken van de mogelijkheden die zich op dat 

moment aandienen. Maar in de rauwe, hedendaagse werkelijkheid van India worden deze 

eigenschappen tot het uiterste getest. Ons hart gaat uit naar de velen die getroffen worden 

in de coronapandemie, die dierbaren hebben verloren en die worstelen om het hoofd boven 

water te houden in het dagelijks leven. Gelukkig kan de Trust lokaal op kleine schaal verder 

werken aan de structurele projecten. We hopen snel meer te kunnen doen voor de mensen in 

dit land met haar rijke, spirituele tradities.  

Help ons alstublieft door middel van donaties mee te werken aan een betere wereld, één 

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. 

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

Voor u ziet u alweer het vijfde jaarverslag van Stichting Sarasvati Mataji. Ook voor onze 

stichting werd 2020 getekend door COVID-19. We zijn dankbaar dat we in januari 2020 nog 

een aantal initiatieven voor kwetsbare kinderen en ouderen ter plekke hebben kunnen 

ondersteunen. In maart 2020 heeft de Trust met behulp van onze investering een ‘soort van 

ambulance’ aangekocht. Deze is inmiddels ingericht én, in maart 2021, in gebruik genomen 

als mobiele medische en tandheelkundige post. In 2020 zijn we ook iets dichter bij de bouw 

van een school bij Kimsar gekomen. De (berg)weg ernaar toe is nu goed begaanbaar, 

daarnaast wordt de grond bouwrijp gemaakt en loopt de aanvraag voor een vergunning om 

een waterleiding aan te leggen. 

   

1.1  Activiteiten India 2020 

Graag vertellen we u in deze paragraaf meer over onze donaties en projecten. In hoofdstuk 4 

kunt u in de financiële overzichten de cijfers hiervan terugvinden.   

1. Donatie levensbehoeften voor arme ouderen 

We hebben een kleine donatie gedaan aan de projecten die ervoor zorgen dat arme 

ouderen in Haridwar worden ondersteund in hun eerste levensbehoefte, zoals eten. Dit 

wordt georganiseerd door de Shantikunj Ashram van de Gayatri Pariwar organisatie.  

 

2. Truien en een bureaustoel voor de Shri Swami Satyanand Giri School in Rishikesh 

In 2019 was al een project gestart door de Trust op de Shri Swami 

Satyanand Giri School, gelegen in een landelijk deel van Rishikesh aan 

de Ganges. Ongeveer 300 kinderen krijgen hier les.  

 

Het is een private school volgens de Indiase tradities. De leiding is in 

handen van een liefdevolle Guru en schoolhoofd. Zeven leerlingen zijn 

weeskinderen, zij wonen onder begeleiding samen op het 

schoolterrein. De andere leerlingen wonen met hun meestal arme 

families in de buurt en komen dagelijks met de schoolbus of lopend 

naar school. Naast het reguliere onderwijs is er 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.   

 

De school is afhankelijk van giften en heeft weinig geld voor extra’s voor de kinderen. Dat 

is zichtbaar aan de gebouwen, maar ook aan de kleding van de kinderen, die zelf het 

schooluniform moeten bekostigen. Bij het bezoeken van de school, vanwege de bouw van 

het klaslokaal, zagen we dat we meer konden doen.  

   

Als stichting hebben we 200 truien geschonken aan kinderen van wie de truien versleten 

of kapot waren. Het hoofd van de school, dat in een klein bijgebouwtje onder een dak van 

golfplaten haar kantoor heeft, kreeg een fatsoenlijke bureaustoel om haar werk te kunnen 

doen. 



5 

 

 

 

In 2020 is een extra lokaal op het dak afgemaakt 

(vanuit de investering in 2019). De nieuwe groep 8 

die startte in april 2020 is nu niet meer 

overgeleverd aan de hitte van de zon in de 

zomermaanden, regen tijdens de moesson of de 

ijzige kou in de winter. Eerder vonden de lessen 

van groep 8 les nog buiten plaats op het dak, 

omdat er simpelweg geen ruimte meer was in het 

gebouw. 

 

3. Aanschaf van een mobiele medische en tandheelkundige post 

Met het geld van Stichting Sarasvati Mataji 

kocht de Trust in maart een ‘soort van 

ambulance’ met zwaailicht. Deze is eind 

2020, begin 2021 ingericht als mobiele 

medische en tandheelkundige post die 

kwetsbare kinderen en ouderen op 

afgelegen plekken hulp kan bieden. Deze 

groepen hebben vaak beperkte toegang tot 

medische voorzieningen, omdat zij over 

onvoldoende mogelijkheden en middelen 

beschikken om naar de dichtstbijzijnde plek 

te gaan voor behandeling en medicijnen.  

4. De bouw van een school in Kimsar 

Sinds 2019 is onze stichting betrokken bij de bouw van een school in de bergen van de 

Himalaya en het Rajaji National Park. De grond ligt op ruim 1.200 meter hoogte en is 

verdeeld over een aantal terrassen. In 2020 is de weg naar de bouwgrond op de heuvel toe 

verstevigd, zodat de moesson er minder vat op zal hebben. Dit maakte ook dat de 

bouwgrond beter bereikbaar is en men kon starten met het bouwklaar maken van het 

terrein. De Trust hoopt met de bouw van de school te kunnen starten zodra de vergunning 

voor de waterleiding binnen is. Deze vergunningstrajecten in India verlopen anders en in 

ieder geval trager dan wij in Nederland gewend zijn.  
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2.   Toekomst 

Op het moment van schrijven is de situatie in India zeer zorgwekkend. Het coronavirus 

maakt veel slachtoffers en de gezondheidszorg staat onder grote druk. Onze gedachten en 

gebeden gaan uit naar de Indiërs en we kunnen niet wachten om ter plekke zelf of via de 

Trust actief ondersteuning te bieden.  

We hopen ook dat wij een aantal van de projecten die eind 2019/begin 2020 gestart zijn een 

vervolg kunnen geven. Zo willen we graag onderzoeken op welke wijze we het jongens- en 

meisjesweeshuis die we in januari 2020 bezochten verder kunnen bijstaan. Ook hopen we 

dat een aantal vergunningen voor de school bij Kimsar dit jaar rondkomen.  

De mobiele medische en tandheelkundige post heeft in maart 2021 voor het eerst drie 

dagen lang kwetsbare kinderen en ouderen zorg kunnen bieden tijdens een free clinic in een 

buitenwijk van Rishikesh. Wanneer de omstandigheden het toelaten, zal de ‘soort van 

ambulance’ vaker uitrijden voor deze groepen mensen.  

Via onze nieuwsbrieven houden we onze donateurs op de hoogte. Deze 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 zijn terug te 

vinden op www.sarasvatimataji.com. 

 

      

mailto:welcome@sarasvatimataji.com
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3.1  Bestuur/bestuurswisseling  

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.  

In augustus 2020 heeft er een bestuurswisseling 

plaatsgevonden. Secretaris mevrouw A. Haks 

heeft na vier jaar het stokje doorgegeven aan 

mevrouw K.M. van Veldhuijsen.  

Voorzitter:   Mw. H.P. Blom 

Secretaris:   Mw. K.M. van Veldhuijsen 

Penningmeester: Mw. Y. Lensink 

 

3.2  Vrijwilligers 

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

onder meer het ontwerpen en het onderhouden van de website, redigeren van teksten en 

werven van fondsen. 

 

4.  Jaarrekening 

In dit hoofdstuk vindt u het financieel verslag van 2020. Om aan de richtlijnen van de 

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

kosten uit te geven ten opzichte van de binnenkomende donaties. In 2020 zijn we met 0,5% 

hier ruimschoots onder gebleven. 
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4.1  Balans 2020 

In 2020 zijn iets minder donaties binnengekomen. Daarvan is een deel geïnvesteerd in 

projecten en initiatieven. Het overige deel is meegegaan in reserves en eigen vermogen.  

 

 

4.1.1  Activa 2020 

Per saldo is het vermogen bij de bank gegroeid met ruim 28.000 euro in 2020. We hopen 

meer in lokale projecten kunnen investeren, zodra de situatie het toelaat en we weer naar 

India kunnen. 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 2020 

De groei in 2020 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.  

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

Referentie 31-12-2019 31-12-2020 Referentie 31-12-2019 31-12-2020

Liquide middelen 4.1.1 Vermogen 4.1.2

Bank  € 167.399,33  € 196.304,09 Eigen vermogen  €   17.350,33  €   41.255,09 

Reserve nieuwe school & 

medische post

 € 130.000,00  € 130.000,00 

Reserve scholen en weeshuizen 

in de regio

 €   20.000,00  €   25.000,00 

Totaal  € 167.399,33  € 196.304,09 Totaal  € 167.350,33  € 196.255,09 
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4.2.1  Baten 2020 

In 2020 heeft de stichting bijna 50.000 euro ontvangen aan donaties. Dit bedrag is vooral te 

danken aan een grote groep vaste donateurs in de directe omgeving van de stichting en 

enkele zakelijke donateurs. De donaties zijn allemaal via de bank binnengekomen. 

 

4.2.2  Lasten 2020 

In hoofdstuk 1 heeft u de uitleg kunnen lezen over de uitgaven in India zelf. De stichting had 

in 2020 alleen kosten van bankbeheer, banktransacties en websitebeheer. We hopen zodra 

we zelf weer naar India kunnen reizen ook meer van de donaties te kunnen investeren in 

projecten.  

Bedrag  in €

Referentie 2020

Baten 4.2.1

Donaties via eigen werving 49.709,27€           

Som der baten 49.709,27€           

Lasten 4.2.2

Projecten Trust 20.000,00€           

Ouderen in de Ashram van Gayatri Pariwar 89,38€                  

Stoel Shri Swami Satyanand Giri School. 40,85€                  

Truien Shri Swami Satyanand Giri School. 438,66€                

Bankkosten 156,52€                

Beheer en administratie 79,10€                  

Som der lasten 20.804,51€           

Resultaat 28.904,76€           

Resultaatbestemming 4.2.3

Toevoeging/onttrekking aan:

Eigen vermogen 23.904,76€           

Reserve nieuwe school & medische post -€                      

Reserve scholen en weeshuizen in de regio 5.000,00€             

Resultaat 28.904,76€           
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4.2.3  Resultaat en bestemming 2020 

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

van de Trust in India deels ten goede laten komen aan de reserves voor verschillende 

projecten in de regio en deels aan het eigen vermogen. De reserve voor de school en 

medische post houden we vooralsnog gelijk.  

 

 

 

 


