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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 2018
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https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/priv
e/werk_en_inkomen/werken/werken-als-vrijwilliger/wanneer_bent_u_vrijwilliger

Sebastiaan Cooiman

2017
Het afgelopen jaar is een stabiel jaar geweest. Stabiel in de zin dat er in Nepal verder is
gebouwd aan het initiatief, zonder heel veel bijzonderheden. Er zijn wel wat wijzigingen
geweest is het schoolmanagment committee, er is een nieuwe lerares aangenomen en Raja
Bhakta heeft een stapje terug gedaan. In april zijn er nieuwe leerlingen uitgestroomd en ook
nieuwe leerlingen aangenomen. Het gebouw dat de leerlingen van het Rudolf Steiner
College in oktober 2016 na de aardbeving zijn begonnen, is afgebouwd en er waren in totaal
vijf vrijwilligers die varierend van een aantal weken tot een aantal maanden op de Karuna
school verbleven. Alleen Laura kwam daarvan uit Nederland. In 2017 is geen reis met
leerlingen naar Nepal ondernomen. Wel staat dat voor 2018 op de planning. Dan zullen
onder andere Yanneke Jitta en Albertine Kronenberg naar Nepal afreizen om bij de eerste
trainingen zelf aanwezig te zijn. Financieel gezien werd het laatste beetje aardbevingsgeld
uitgegeven en lukte het om voor de jaarlijkse exploitatie voldoende geld op te halen.
2018
In 2018 zullen we een aantal nieuwe dingen gaan doen. Zo willen Yanneke en Albertine hun
schouders onder het project van teacher training gaan zetten en willen wij kijken of we
individueel gezinnen financieel kunnen ondersteunen. Zie ook het bericht hierover in deze
nieuwsbrief. Ook zal Laurien Boers, vrijeschooljuf uit Rotterdam die op wereldreis is, helpen
om dat vorm en inhoud te geven. Daarnaast willen we in 2018 de tijd nemen om alvast
vooruit te kijken voor met name de leerlingen uit het kinderhuis. Zij worden namelijk groter en
we moeten ons voorbereiden op de tijd die hierna zal komen. Zowel bij de zelfstandigheid als
het eventueel verder studeren zouden wij namelijk willen helpen. Dat is nog wel enkele jaren
weg, maar Bhim, de oudste van de kinderen in het kinderhuis, is al 17 jaar oud en zit al in
klas 9. In Nepal zit je normaal gesproken tot klas 10 of klas 12 op de secondary school.
Gezien de cijfers die Sapana, Bipana, Anjan en Rahul (de jongste, 12 jaar in klas 6) halen,
zullen zij verder door kunnen studeren. We zullen zien hoe het loopt en waar wij kunnen
helpen. Waar de kinderen van dromen varieert op dit moment nog wel. Dat gaat van lerares
(Radhika) tot zuster (Sapana en Bipana).
Wat er verder gebeurde in 2017
In 2017 schreven wij een nieuwsbrief. Zoals de donateurs dat gewend zijn, plofte deze rond
Kerst op de deurmat. We denken dat het zo beter gelezen wordt en ook de timing speelt
daarbij een grote rol. Uiteraard hopen we zo een plekje te krijgen in de overboekingen die
mensen rond die tijd doen. Tegelijkertijd realiseren wij ons dat wij voor een groot deel
afhankelijk zijn van vele duurzame sponsoren die ons vanaf het eerste uur ondersteunen.
Daar zijn wij uiteraard heel blij mee. Niet iedere (grote) sponsor wordt overigens benoemd in
onderstaande financiële overzichten, maar dat heeft dan ook een reden.
Verwachtingen voor 2018
In 2018 zullen we het werk verder voortzetten. We hopen in 2018 weer een reis te kunnen
organiseren, maar dat is ook afhankelijk van leerlingen en de juiste bemanning. Iedere reis
moet goed worden voorbereid, want het blijft een enorme onderneming en
verantwoordelijkheid. In het voorjaar zullen wij op diverse markten staan om de
meegebrachte sjaals te verkopen. Op die manier kunnen we ons werk in Nepal blijven doen
en blijven wij zichtbaar voor de mensen die ons vaak al jaren ondersteunen. Ook willen we in
2018 aandacht besteden aan scholing van docenten (zie ook de nieuwsbrief). Dat is eigenlijk
aansluitend bij het advies van Martine Kroenberg die dat voor ons schreef.

Financiele toelichting 2017
In 2017 waren we weer erg blij met een aantal trouwe sponsoren. We zijn bij de protestantse
gemeente in Lelystad geweest om over ons project te vertellen. Dat leverde een mooie
bijdrage op en ook een toezegging voor het nieuwe jaar. Zoals genoemd hebben wij een
nieuwsbrief gemaakt en houden wij voldoende buffer in kas om voor 1,5 jaar de kosten te
kunnen blijven dekken. Dit geeft ons de tijd om bij het droogvallen van eventuele giften in de
toekomst, de tijd om naar een oplossing te zoeken.

Toelichting begroting
•
•
•
•

We verwachten in 2018 weer een Kerstmailing te doen (per post)
In 2018 willen wij weer voor maximaal 22.000 euro garant staan.
In 2018 willen wij onderzoeken of we gericht een aantal families (in nood) kunnen
helpen.
In 2018 verwachten wij wederom een gift van de protestantse gemeente uit Lelystad
die dit met zoveel woorden heeft laten weten.

