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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.
Annerieke Cooiman – Laar (voorzitter)
Sebastiaan Cooiman (penningmeester)
Yanneke Jitta (lid en vertegenwoordiger van de stichting in Nepal).
Rotterdam, 6 maart 2016
Sebastiaan Cooiman
Het jaar van de aardbeving
Het jaar is bijna vier maanden in gang als wij worden opgeschrikt door het verschrikkelijke
bericht van een enorme aardbeving die Nepal heeft getroffen. Op 25 April om 11:50 lokale
tijd wordt Nepal opgeschrikt door een enorme aardbeving op 100 km ten NW van
Kathmandu in het Lamjung district, met een kracht van 7.9 op de schaal van Richter (= M
7.9). Na deze grote schok worden er nog vele tientallen ‘naschokken’ gevoeld, in en rond
Kathmandu- volwassen aardbevingen van o.a. M 6.7 welke nauwelijks ‘naschokken’
genoemd kunnen worden. Er vallen meer dan 9.000 doden en er zijn meer dan 20.000
gewonden. Sommigen delen van het land zijn lang onbereikbaar. Een groot deel van
Kathmandu ligt in puin, en gebouwen staan nog lange tijd op instorten. Ook veel van de
oude tempels zijn ingestort dan wel zwaar beschadigd. De schade is enorm en het zal vele
jaren duren voordat dit beschadigde Nepal weer is opgebouwd.
De kinderen van de school en het kinderhuis, docenten, medewerkers en Yanneke en Oasis
zijn bij de aardbeving ongedeerd gebleven. Het kinderhuis blijft onbeschadigd en staat stevig
overeind. Ook de school doorstaat op een aantal scheuren na, de aardbeving goed, in
tegenstelling tot veel van de omliggende huizen in de omgeving van de school en het

kinderhuis. Lichtpuntje in dit alles is dat er gelukkig relatief weinig mensen zich op het
moment van de eerste aardbeving in gebouwen bevinden omdat deze op een zaterdag, een
vrije dag, plaatsvindt.
Deze ramp die Nepal bepaalt de vorm en inhoud van het jaarverslag van 2015. Veel van wat
in 2015 voor de stichting is gedaan, georganiseerd en ingezameld had ook primair het hulp
bieden naar aanleiding van de aarbevingen als doel.
Hulp
Als gevolg van de aardbeving komt een enorme stroom aan hulp tot stand. Aanvankelijk
willen we als stichting afwachten wat de schade precies is en waar wij vanuit onze expertise
bij kunnen helpen. Maar al snel wordt duidelijk dat ook veel huizen in de omgeving getroffen
zijn en dat we die mensen heel goed en concreet kunnen helpen. Juist omdat we daar actief
en vertegenwoordigd zijn. We worden veel gebeld, gemaild en aangeschreven. Wij besluiten
ons rekeningnummer te openen en de giften die o.v.v. “aardbeving” worden gedaan worden
apart geboekt en bestemd. Minder dan 3 maanden na de aardbeving hebben we met z'n
allen het gigantische bedrag van 42.608,77 euro opgehaald!
De besteding
In de eerste dagen en weken na de aardbeving besteden we het geld aan noodhulp. In mei
maken we daarnaast ook een plan voor de besteding van de donaties op iets langere
termijn. Het valt namelijk niet mee om de giften direct in daden en/of juiste goederen in Nepal
om te zetten: het land ligt plat, materialen worden niet vervoerd en arbeiders zijn thuis om
eerst hun eigenfamilie te helpen en hun huis op te bouwen. Op de website schrijven we:
Korte termijn noodhulp
Veel bij het project betrokkenen hebben vanwege de aardbevingen die Nepal op 25 april en
12 mei 2015 hebben getroffen hulp nodig bij de huisvesting en andere eerste
levensbehoeften. Om die reden leveren we op de korte termijn - nu - in de dorpen rondom de
school ook primaire levensbehoeften als medicijnen, voedsel en zeilen (ter beschutting tegen
de regen). Hulp die elke dag urgenter wordt omdat de regentijd er aankomt.
Lange termijn
Naast de hulp op de korte- en middellange termijn zetten wij ons in om ook op de lange
termijn bij te dragen aan een structurele oplossing voor de kinderen en hun families. Zij zijn
helaas niet in staat om op eigen kracht de veilige omgeving (woning) te creëren die er voor
de aardbeving voor hun kinderen was. Naast het kunnen blijven bieden van goed onderwijs
gaan wij hen helpen bij de wederopbouw van hun woningen.
Negen maanden na de aardbeving zijn vergevorderde plannen om de huizen
“aardbevingproof” te maken. Dat kan via zogenaamde “aardezak” huizen te bouwen. In 2016
zal de haalbaarheid (kennis, materialen, alternatieven) ondergezocht worden. In de
tussentijd beseffen wij ons dat het investeren in aardbevings bestendigheid een juiste keuze
is. Verschillende media, zoals de Volkskrant in januari, berichten dat de aardbeving 'is blijven
steken' en dat er al binnen jaren of decennia weer grote aarbevingen te verwachten zijn1.
Wij besteden de donaties aan noodhuisjes, schoolspullen, reparatie voor het schoolgebouw.
En ook aan schoolgeld en de busfee van de Karuna school, zodat de ouders van de
kinderen van de Karuna school het schoolgeld konden besparen om zo aan huis/kleding te
kunnen besteden. We betalen verder diverse eenmalige kosten, zoals zink platen, plastic
tenten en individuele betalingen voor eten en onderdak.

1

De Volkskrant, 12 januari 2016

Een dubbele paradox
Hoewel we de druk voelen om het gedoneerde geld direct uit te geven, is er ook de
noodzaak het geld juist te besteden. In een land als Nepal blijkt dat telkens weer lastig. Vlak
na de aarbevingen wordt het land (en wij dus ook) bijvoorbeeld geconfronteerd met
blokkades van de belangrijkste toegangswegen naar India, waardoor benzine schaars en
enorm duur wordt. De blokkades houden maandenlang aan. Hierdoor is vervoer van
noodzakelijke materialen niet mogelijk. We blijven op zoek naar een balans tussen de goede
besteding van de donaties enerzijds en de verantwoording naar onze donoren anderzijds.
Onze westerse verantwoordingsmethodieken van declaratieformulieren en bonnetjes werken
daar niet, maar daarmee is de consequentie natuurlijk niet dat we niks kunnen beginnen. Het
blijft zoeken naar de manier waarop de noodzakelijke controle op de bestedingen het best
uitgevoerd kan worden.
Verder merken wij dat het bij de besteding van het aardbevingsgeld lastig is om strikt
aardbevings gerelateerde hulp te bieden, waarbij gekeken moet worden naar wat moest
eigenlijk ook al voor de aardbeving gerepareerd of vernieuwd had moeten worden.
Uit de diverse overleggen die wij vanuit Nederland en in Nepal hadden komt naar voren dat
wij willen investeren in duurzaamheid. Dit valt uiteen in twee gebieden: het gewone leven
(school, schoolspullen, uniformen etc. omdat dit voor de toekomst het belangrijkste is en de
doelstelling van de stichting is) en de duurzaamheid in het ontwikkelen van nieuwe huizen en
gebouwen. Niet weer in de oude stijl bouwen, maar kijken of we net zoals we de school
destijds aardbeving bestendig kunnen bouwen.
Yanneke
We hebben in 2015 vaak contact met Nepal. Yanneke besluit kort na de aardbeving het land
te verlaten: hoe lang dit nog gaat duren en hoeveel aardschokken er nog zullen komen is
niet te overzien. In Nederland wacht ze nu af. In de tussentijd gaan de kinderen van haar en
Oasis in Nederland naar school.
Onze kinderen
We hebben onze contacten in Nepal gevraagd om voor dit verslag te beschrijven hoe het
met de kinderen op school en in het kinderhuis gaat. Dit is wat wij ontvingen:
“In school, all the children are normal now as before. But in the beginning when the
earthquake hit, most of the kids were disappointed, they all forgot all the activities of school,
they looked nervous and got afraid even with rain and wind. They saw live their house
collapsed. So, they afraid with it very much. Most of the children had lost their homes, but
thanks god nothing happened to our children. They are living in zinc cottage; it’s too hard to
stay inside in this winter season.
Our school closed for 1 and half months of earthquake. So we are trying to cut off other
holidays to recover it. Now in school everything is normal besides the problem of fuel
shortage for school bus.
In the children home, all children are fine. They are also in normal, far from the afraid of
earthquake. During that time, they slept outside in open space near the temple for 15 days.
Their school also closed for 1 and half months. The school will cut other holidays. The
children have lost their one friend of school. And some of their friends lost their homes. All
the children went and met to their parents house in dashain after the earthquake. Now their
schools already starts smoothly and their studies too”.
Wat er verder gebeurde in 2015
Vanwege de aardbeving waren de inkomsten op de rekening veel hoger dan andere jaren.
Er waren veel inzamelings initiatieven voor de stichting. Er werd verjaardagsgeld gedoneerd,
door verschillende mensen werden met restpartijen van Brown&Blue op diverse markten
geld opgehaald, er waren acties van oud leerlingen die in de afgelopen jaren het project

hebben gezien, er was een sponsorloop op de school van Saar en Ishana in Deventer en
textiel producten werden voor de kinderen in Nepal verkocht.
We maakten in 2015 weinig kosten. Sinds de website niet meer betaald wordt gehost, maar
gratis via googlesite wordt gemaakt en onderhouden, scheelt dat jaarlijks veel kosten. Ook
merkten we dat veel (oude) sponsoren ons via de vernieuwde site wisten te vinden.
Vanwege de verhuizing en de geboorte van een 3e zoon bij Sebastiaan en Annerieke en
hiervoor genoemde reden (??) , was er met Kerst geen nieuwsbrief.
Verwachtingen voor 2016
In 2016 zullen wij de tweede helft van de donaties van de aardbeving gaan besteden. Nu we
beter weten wat een zinvolle investering zal zijn en het land weer een beetje op gang is
gekomen, zullen wij ons hiervoor gaan inzetten. Ook zal Sebastiaan met een groep
leerlingen (9) van het Rudolf Steiner College uit Rotterdam in oktober 2016 naar Nepal
afreizen om te zien hoe het geld is besteed en waar we nog aandacht voor moeten hebben.
Uiteraard zullen zij gedurende een week ook de handen uit de mouwen steken in het kader
van hun ideële stage.
Op aanvraag zullen wij actief over het project en de problemen (naar aanleiding van de
aardbeving) bespreken. Zo staat een bezoek aan een basisschool in maart 2016 op het
programma en zullen daarna nog meerdere volgen.
Financieel overzicht 2015. Aardbeving.
Credit

€

Debit

€

Noodhulp

€ 4.000,00 Stichting t Groene Land

€ 5.000

Overboekingen voor diverse
projecten

€ 8.000,00 Stichting Son Reve

€ 2.000

€ 12.500,00 Stichting Kinderfonds
Dusseldorf

€ 5.000

Schoolgeld en Schoolbus
Huis Lamichhane
In kas (aardbeving):
(Hiervan is 12 tot 15.000 euro
bestemd voor earthbag
houses)

€ 974,00 Brink Houtman Stichting
€ Prot. Gem. Lelystad
17.134,77

€ 2.500

Basisschool De Kleine
Johannes

€ 739,50

Studentenbedrijf Hold It

€ 145,00

Rudolf Steiner College 7e klas
Overige donaties:

Totaal

€ 5.000

€ 42.608,77 Totaal

€ 74,00
€ 22.150,27

€ 42.608,77

Financieel overzicht 2015
Credit
Exploitatiekosten Nepal

€

Debit

€ 19.988,00 In kas 1/1

€
€ 11.340,85

ING kosten

€ 257,46 In kas 1/1 spaarrekening

€ 23.904,25

Bedankje vrijwilligers

€ 306,26 Giften Aardbeving

€ 42.608,77

Administratie, website, hosting

€ 0 Dhr. R. Pfeiffer
De Kuyper fonds

€ 3.000,00
€ 3.000,00

Totaal Kosten

€ 20.551,72 Benneker

€ 600,00

Totaal overgeboekt
aardbeving

€ 12.974,00 Rente op spaarrekening

€ 199,62

Totaal afgeschreven

€ 33.525,72 Overige donateurs

Saldo 31/12 betaalrekening

€ 37.033,73

Saldo 31/12 spaarrekening

€ 24.103,87

Totaal rekeningen 31/12

€ 61.137,60

Totaal

€ 94.663,32 Totaal

€ 10.009,83

€ 94.663,32

Begroting 2016
Uitgaven

Inkomsten

Lopende kosten
Besteding
Aardbevingsgelden
Overige Kosten
Mailing Sanumaya
In kas eind jaar

€ 17.000,00 In kas begin jaar
Giften
€ 17.134,77
€ 2.000,00
€ 350,00
€ 40.000,00

€ 61.137,60
€ 14.847,17

Totaal

€ 75.394,77 Totaal

€ 75.394,77

Toelichting op begroting 2016
• In 2016 verwachten wij het bedrag dat gedoneerd is voor de aardbeving en in 2015
niet is uitgegeven, te besteden
• We verwachten in 2016 weer een mailing te doen (per post)
• De post overige kosten houdt verband met directe kosten (en betalingen) in Nepal
i.v.m. het bezoek in oktober 2016 (materialen, giften, cadeaus etc.).
• Om de continuïteit van het project en de het werk van de stichting te waarborgen,
vinden we het gezond om een reserve van tenminste 1,5 keer de jaarlijkse begroting
als reserve aan te houden zodat wij – als giften stoppen – 1,5 jaar de tijd hebben om
opvolging te vinden voor het werk in Nepal/alternatieven te zoeken.

