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Voorwoord van de voorzitter 
 

Terugkijkend op 2021 was dit jaar aan alle kanten gekleurd door corona. Ook een zeer 

uitdagend jaar voor de mensen in India. De tweede coronagolf sloeg genadeloos toe. De 

beelden uit India van overvolle ziekenhuizen en tekort aan zuurstof gingen de wereld over. 

Het voelde naar om niet naar India te kunnen reizen. De mogelijkheden om vanuit de 

stichting bij te dragen waren beperkt en lopende projecten stonden op een laag pitje. De 

ontstane ruimte van tijd gaf ons wel de mogelijkheid om goed te overdenken wie we als 

stichting zijn en hoe we verder willen.  

Nu zijn we al een aantal maanden op weg in 2022 en zijn veranderingen zichtbaar. De 

oprichtster mevrouw Blom is dit voorjaar afgetreden als voorzitter. Met haar respectabele 

leeftijd van 80 jaar was het voor haar tijd om minder met de dagelijkse beslommeringen 

bezig te zijn. Wel blijft ze als drijvende kracht het bestuur adviseren. We zijn dankbaar voor 

haar wijsheid en hoe ze ons uitdaagt om te onderscheiden wat helpen aan de lijdende mens 

werkelijk betekent: vragen wat de ander werkelijk nodig heeft en geven zonder iets terug te 

verlangen in welke vorm dan ook.   

Daarnaast is begin 2022 de doelstelling van de stichting verruimd, zodat we ook projecten 

voor arme kinderen en kwetsbare ouderen buiten India kunnen ondersteunen. Vooralsnog 

zijn we gestart in het oosten van Europa, in Moldavië. Na de inval van Rusland in de Oekraïne 

werd en wordt het land overspoeld met vluchtelingen, veelal ouderen en moeders met 

kinderen. Via het netwerk van Max Maakt Mogelijk helpen we deze vluchtelingen en zijn we 

in gesprek over projecten voor ouderen in Moldavië.  

Tenslotte zijn we in het zuiden van India een nieuw project gestart, waarvan een eerste deel, 

een behandelcentrum al bijna gereed is. In de nieuwsbrief en op de website houden we 

iedereen graag op de hoogte. We danken iedereen die onze stichting een warm hart 

toedraagt en ons steunt.  

 

Mw. Yvonne Lensink  
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1.  Verslag van het bestuur 

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

stichting werd 2021 getekend door COVID-19. We hebben gewoonweg minder projecten en 

hiermee kwetsbare kinderen en ouderen kunnen steunen dan we hadden gewenst. Dit is 

mede ingegeven door het feit dat we de projecten niet zelf konden bezoeken. We zijn 

dankbaar voor de initiatieven waaraan we wél hebben kunnen bijdragen het afgelopen jaar. 

COVID-19 liet ons daarnaast zien dat hulp dichterbij huis steeds harder nodig is. Eind 2021 

zijn we gestart met het onderzoeken van de mogelijkheden en voorwaarden om de 

doelstelling te verruimen, zodat we ook in Europa kwetsbare kinderen en ouderen kunnen 

ondersteunen.  

   

1.1  Activiteiten India 2021 

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.  Mobiele medische en tandheelkundige post klaar voor gebruik 

Met donaties die Stichting Sarasvati Mataji heeft ontvangen, is eind 2020 een ‘soort van 

ambulance’ gekocht. Deze is in 2021 volledig ingericht én heeft door de aankoop van een 

parkeerplaats een veilige, afgeschermde plek gekregen om te staan. Aan het begin van 

het jaar was het vanwege COVID-19-maatregelen niet mogelijk om uit te rijden, maar in 

maart 2021 ging de ‘soort van ambulance’ voor het eerst op pad en sloeg drie dagen lang 

letterlijk en figuurlijk haar tenten op vlak naast de Veerbhadra tempel in Rishikesh. 

Kwetsbare kinderen en ouderen konden er terecht voor een gratis gezondheidscheck, 

uitgevoerd door een aantal artsen en een tandarts, die verbonden zijn aan de Trust. 

Buiten in de tent vond de intake plaats. Wanneer nodig verrichtten de artsen handelingen 

in de ambulance.  
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2. Bouw speeltuin 

Eind 2021 is nog eens 20.000 euro gegeven aan de Sad Guru Manu Maharaj Trust. De trust 

is voornemens om in het zuiden van Rishikesh, in de buurt van de Veerbhadra tempel een 

speelplaats met activiteiten voor de armste kinderen te organiseren. Op het moment van 

schrijven van jaarverslag, waren de activiteiten om dit te realiseren nog niet gestart.   

 

2.   Toekomst 

COVID-19 liet ons als stichting zien dat ook dichterbij behoefte is aan ondersteuning en 

maakte dat wij eind 2021 de wijziging in gang zetten. Maar nu sinds februari 2022 

honderdduizenden mensen Oekraïne in allerijl moesten ontvluchten, is de nood vele malen 

hoger geworden, en hiermee de urgentie om ook in Europa hulp te bieden. Veel moeders 

met kinderen, maar ook ouderen zonder familie verblijven in snel geïmproviseerde 

opvanglocaties in de buurlanden. En elke dag komen er meer vluchtelingen bij, op zoek naar 

veiligheid. Inmiddels is de verruiming van de doelstelling een feit en helpen we via het 

netwerk van Max Maakt Mogelijk vluchtelingen in Moldavië. Daarnaast zijn we met deze 

organisatie in gesprek over projecten voor ouderen in Moldavië.  

Tenslotte zijn we in het zuiden van India een nieuw project gestart, waarvan een eerste deel, 

een behandelcentrum al bijna gereed is. Arme kinderen en ouderen kunnen hier gratis zorg 

en behandeling krijgen wanneer zij deze nodig hebben. 

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. 
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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 april 2022 heeft er een bestuurswisseling 

plaatsgevonden. Onze oprichter en voorzitter 

mevrouw H.P. Blom heeft na zes jaar het stokje 

doorgegeven aan penningmeester Mw. Y. 

Lensink. Mw. A. Pastor neemt haar taken als 

penningmeester over.  

Voorzitter:   Mw. Y. Lensink 

Secretaris:   Mw. K.M. van Veldhuijsen 

Penningmeester: Mw. A. Pastor 

 

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 en werven van fondsen. 

 

4.  Jaarrekening 

4.1  Balans 2021    

 

 

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

Referentie 31-12-2020 31-12-2021 Referentie 31-12-2020 31-12-2021

Liquide middelen 4.1 Vermogen 4.1

Bank  € 196.304,09  € 247.456,91 Eigen vermogen  €   41.304,09  €  172.513,76 

Debiteuren  -  €          56,85 Reserve nieuwe school & 

medische post trust

 € 130.000,00  €                 -   

Reserve scholen & weeshuizen 

India

 €   25.000,00  €    25.000,00 

Reserve Tumkur  €                -    €    50.000,00 

Totaal  € 196.304,09  € 247.513,76 Totaal  € 196.304,09  €  247.513,76 
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In 2021 zorgde corona ervoor dat projecten op een laag pitje stonden. Een groot deel van de 

ingekomen donaties is daardoor terecht gekomen in de groei van het vermogen. Deze is 

toegenomen met ruim 50.000 euro. Het gehele vermogen wordt aangehouden als liquide 

middelen op de bank. Op deze manier zijn we voorbereid: wanneer er mogelijkheden zijn 

voor nieuwe projecten kunnen we dit geld ook direct aanwenden. De verwachting is dat in 

2022 meer zal worden gedoneerd aan nieuwe projecten in India en in Moldavië.  

Daarnaast zijn de bestemmingsreserves opnieuw geëvalueerd. Door het uitblijven van 

vergunningen en voortgang bij het bouwen van een school door de Sad Guru Manu Maharaj 

Trust, is besloten door het bestuur om de reserve op te heffen. Deze reserve is in het geheel 

naar het eigen vermogen gegaan, zodat in het licht van uitbreiding van de doelstelling in 

2022, opnieuw kan worden gekeken hoe de donaties kunnen worden ingezet. 

Aan de activazijde is een debiteur opgenomen, het gevolg van een foutieve overboeking. In 

2022 is deze gecorrigeerd en verdwijnt de debiteur van de balans. 
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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 2021

Baten 4.2.1

Donaties via eigen werving 71.576,46€           

Som der baten 71.576,46€           

Lasten 4.2.1

Speeltuin Rishikesh 20.000,00€           

Bankkosten 287,69€                

Beheer en administratie 79,10€                  

Som der lasten 20.366,79€           

Resultaat 51.209,67€           

Resultaatbestemming 4.2.2

Toevoeging/onttrekking aan:

Eigen vermogen 131.209,67€         

Reserve nieuwe school & medische post -130.000,00€        

Reserve scholen en weeshuizen India -€                      

Reserve Tumkur 50.000,00€           

Resultaat 51.209,67€           
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4.2.1 Baten en lasten  

Zoals bij de activiteiten en balans aangegeven, heeft ook in 2021 corona een groot effect 

gehad. Van de baten van 71.500 euro is slechts een deel aan projecten besteed.  

Als gevolg van de invoering van de negatieve rente bij de bank vanaf juli 2021 zijn de 

bankkosten aanzienlijk gestegen. We verwachten in 2022 een inhaalslag te maken met een 

uitbreiding van de doelstelling zodat ook projecten in Europa kunnen worden gedoneerd.  

In 2021 is 0,5% van de donaties aan kosten besteed, namelijk bankkosten en beheer van de 

website.  

 

4.2.2  Resultaat en bestemming 2021 

Met het evalueren van projecten en bestemmingsreserves en vooruitkijkend naar de plannen 

voor 2022 hebben we gemeend om deze aan te moeten passen. Het opheffen van de reserve 

voor school en medische post voor de Sad Guru Manu Maharaj Trust is naar het eigen 

vermogen gegaan. 

Daarnaast is een reserve gemaakt voor een nieuw project in het zuiden van India in Tumkur. 

Hier wordt in 2022 gestart met een behandelcentrum waar arme kinderen en ouderen gratis 

medische hulp kunnen ontvangen. Met wijziging van de doelstelling 2022 zal worden 

gekeken hoe het opgebouwde eigen vermogen kan worden ingezet.  

 

 

 

 


