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Inleiding
Stichting Sanumaya is een non profit instelling die zich ten doel heeft gesteld om
• kinderen in Nepal kwalitatief goed onderwijs te bieden en om
• kinderen, die om wat voor reden dan ook niet thuis kunnen opgroeien, een thuis te geven.
De stichting is in het voorjaar van 2004 opgericht en onderhoudt samen met de Nepalese
stichting ‘Children of the Universe’ een school en kinderhuis in respectievelijk Telkot en
Bhaktapur, waar zij ook voor hulp aan individuele kinderen (scholing, opvang) nauw mee
samenwerkt. In het kinderhuis is ruimte voor de opvang van 10 kinderen. Op de Karuna
school krijgen ieder jaar gemiddeld 80 leerlingen onderwijs welke hier tot de leeftijd van
ongeveer 7 jaar terecht kunnen. Daarna stromen zij door naar reguliere scholen in de
omgeving. De stichting realiseert haar doelen middels particuliere donaties en opbrengsten
van acties van instellingen en personen. Stichting Sanumaya is bij de belastingdienst
geregistreerd als “Algemeen Nut Beogende Instelling” (ANBI). De stichting maakt en
publiceert sinds haar oprichting jaarverslagen en is dit vanuit haar ANBI status ook verplicht.
Het jaarverslag wordt gepubliceerd op de website (www.stichtingsanuamaya.nl) en is
geschreven om belangstellenden en donateurs te informeren over de activiteiten en de
uitgaven en inkomsten van het afgelopen jaar alsmede de plannen voor de komende
periode.
Vragen over dit verslag kunt u richten aan de bestuursleden van de stichting, via
info@stichtingsanumaya.nl.
Tenslotte nog een aantal belangrijke gegevens over de stichting:
Naam:
RSIN nummer:
Bestuursleden:

Stichting Sanumaya
8131.97.296
Annerieke Cooiman – Laar (voorzitter)
Sebastiaan Cooiman (penningmeester)
Yanneke Jitta (lid en vertegenwoordiger van de stichting in Nepal).

Beloningsbeleid:

Er worden geen beloningen aan de bestuursleden uitgekeerd.
Bestuursleden komen in aanmerking voor een vrijwilligersvergoeding1.
Vanuit de stichting is echter de wens om de kosten zo laag mogelijk te
houden zodat zoveel mogelijk van het gedoneerde geld in Nepal kan
worden besteed. Het staat de bestuursleden vrij om hun recht op
vrijwilligersvergoeding als gift te doneren aan de stichting.

Rotterdam, 31 januari 2021
Sebastiaan Cooiman
1

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/priv
e/werk_en_inkomen/werken/werken-als-vrijwilliger/wanneer_bent_u_vrijwilliger

2020
In 2020 is de school verder gegaan bij waar het gebleven was. Er zijn nieuwe kinderen
verwelkomd en de oudste kinderen zijn uitgezwaaid. De school heeft zijn waarde in de
omgeving blijvend bewezen en dat krijgen wij terug van dorpsbewoners en mensen die dit
vanuit de community aan ons teruggeven. Net als in ons land, kampte Nepal lange tijd met
de maatregelen die werden ingesteld naar aanleiding van de uitbraak van Corona. Scholen
bleven een groot deel van het jaar grotendeels dicht. In het najaar werden maatregelen
opgeheven en kwam het land weer in beweging. In het voorjaar van 2021 zijn de
besmettingen hoger dan ooit te voren en kampt het land met tekorten. Toeristen blijven weg
en wij sprongen in een enkele keer bij (zoals we vorig jaar in de begroting hadden
meegenomen). Hoewel het niet gebruikelijk is in Nepal, besloten we onze medewerkers als
leerkrachten en ondersteunend personeel door te betalen tot in ieder geval (minimaal) de
helft van het salaris toen de school gesloten was.
In Nederland waren er enkele acties. Veel moest anders worden ingericht of worden
aangepast. We waren weer erg blij met de maandelijkse donaties en ook de
Hockeyverenining in Deventer DHV deed haar best voor ons stichting. Zoals ieder jaar
verstuurden we al onze donateurs met Kerst een mailing. In deze mailing voor het eerst een
QR code met daarin een videoboodschap uit Nepal.

2021
In 2021 hopen we de Corona pandemie achter ons te laten, maar de besmettingscijfers uit
Nepal maken ons aan het begin van dit kalenderjaar grote zorgen. We zullen onderzoeken
op welke wijze we (aanvullende) acties kunnen organiseren die zullen bijdragen aan de
bestrijding van de pandemie en ondersteunend kan zijn als mensen werkelijk ernstig ziek
worden. Verder willen we de kwaliteit op school opnieuw verhogen en zullen we met enkele
kinderen op zoek gaan naar een eigen woon en verblijfplaats die te oud worden voor het
kinderhuis. Vanwege de bijzondere situatie waarin wij thans verkeren, zullen we de viering
van 15 jaar Sanumaya in het voorjaar 2021 aan ons voorbij laten gaan.
Financiële toelichting 2020
Ook in 2020 waren we weer erg blij met een aantal trouwe sponsoren. We maakten een
nieuwsbrief en houden contact met sponsoren die aanvullende informatie wensen. Het
streven om voldoende buffer in kas te hebben om voor 1,5 jaar de kosten te kunnen dekken,
werd gehaald. Dit doel geeft ons de tijd, om bij het droogvallen van eventuele giften in de
toekomst, om naar een oplossing te zoeken. De genoemde provisie zijn de kosten die bij
internationale overboekingen gemaakt worden. Ook staat het bedrag - dat de stichting aan
de familie Tamang gedoneerd heeft - vermeld. We kregen daar aanvullende giften voor van
bepaalde donateurs die de familie de afgelopen jaren hebben leren kennen. Verder
ontvingen wij (vanwege de lage rentestanden) geen rente meer op het spaargeld dat op de
spaarrekening staat gestald. Over 2020 zijn er verder geen noemenswaardige
gebeurtenissen geweest, behalve dan dat de kosten aan COTU zo’n 4.000 euro lager
uitvielen dan werd begroot.

TOELICHTING BEGROTING
•
•
•
•
•

We verwachten in 2021 weer een Kerstmailing te doen (per post)
In 2021 willen wij weer voor maximaal 22.000 euro garant staan.
In 2021 willen wij weer budget vrijmaken om gericht een aantal families (in nood) te
kunnen helpen (bijvoorbeeld als gevolg van de lockdown ivm Corona).
We zullen oog blijven hebben voor het saldo van onze betaal-en spaarrekeningen en
als gevolg daarvan een nieuwe actie starten.
Als het enigszins kan, is het de bedoeling om na 5 jaar Nepal weer te bezoeken om
de banden aan te halen en operationele processen te verbeteren.

