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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, 1 maart 2019
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https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/werk_en
_inkomen/werken/werken-als-vrijwilliger/wanneer_bent_u_vrijwilliger

Sebastiaan Cooiman

2018

Het jaar 2018 is voorbij gevlogen! We zijn druk bezig geweest met een nieuwe
impuls aan het onderwijs te geven met goede vrijwilligers. Er zijn 3 goede vrijwilligers
in Nepal geweest. Dat zijn Laurien Boers, Line en Mollie (Amerikaanse) die bij elkaar
4 maanden de leraressen hebben bijgeschoold. Na overleg hebben wij voor deze 3
vrijwilligers de kost, inwoning en vervoer van en naar de school betaald. Dat was niet
begroot, maar omdat het belang ervan erg groot is, is dit vanuit de algemene
middelen betaald (Euro 1.652,50).
Het teacher training project, waar we vorig jaar over schreven, is ook van start
gegaan. Het zal nog meer tijd nodig hebben om dit uit te bouwen zoals we dat
zouden willen. We gaan er stap voor stap mee verder, omdat wij ervan overtuigd zijn
dat onderwijs het land verder mee zal helpen ontwikkelen. Omdat we het leuk vinden
om de mensen in Nepal zelf aan het woord te laten, laten we hen iets over zichzelf
vertellen in dit jaarverslag.
Leena Madhikarmi Bhaju:
"I am the principal of Karuna school. I have been working as a principal in this school
since 11 years. I am very happy with my job. I like to teach children in a playful and
creative way. This Karuna school teach through interactive lessons which focused on
imitation, imagination, imagery, repetition, rhymes, songs, games and physical
exploration. I get self-satisfaction when I teach children new things in a playful way
and by sharing new ideas of play way teaching method with teachers. Students of
this Karuna school are very happy to study here in a very peaceful, calm, beautiful,
loving and homely environment."
Laxmi Acharya Bastola:
"I am from Bhaktapur Bhaktapur, Changunarayan-6, Nagarkot. I have been a teacher
in Karuna school since 5 years. I am a class teacher of Jkg(junior kindergarten)
'Lotus'. I like this school very much because of it's playway teaching methods and
uses more teaching materials while teaching. It has peaceful, calm and child friendly
environment. Karuna is very different from other school in teaching methods."
Ranjana Tamang:
"I am a class teacher of Nursery 'parrot' of Karuna school. I have been teaching in
this school since 4 years. So, I have good teaching experience. I am very proud to be
a teacher of Karuna school. I like the teaching method play way method of this
school and a very good environment for students and teachers as well. It is my
pleasure to be a part of Karuna school. I hearthly thankful to Karuna school
committee to give me this opportunity to do my best."
Thank you
Sarita Giri :
"I am from Changunarayan municipality -6, Nagarkot, Bhaktapur. I am a teacher of
Karuna school and I teach in Jkg (junior kindergarten)rose'. I have been teaching in
this school since 3 years. First I came in this school as a trainee. I did 2 months
training in this school and teach in other school for 9 months then after I got chance
to join here as a teacher.
From my view, Karuna school is totatlly different from it's neighbour schools because
our Karuna school teach the small kids in a playful way. We use them polite and
respectful words and proper guidelines. We focus on all round development of a child

like social, emotional, physical and cognitive skills which is varies from other school.
As a teacher of Karuna school, I am very glad to be here and doing my best to
upgrade the students learning and for their proper development."
Muna K.C.:
"I am a class teacher of Skg(senoir kindergarten). I am a teacher here since one and
half years. I feel so happy to be a teacher of Karuna school because it is very
different with other schools of its teaching methods."
Chahana K.C.
I have been teaching in Karuna school since 5 months. I am a teacher of Nursery
'peacock'. Here students learn in different practical ways which makes them very
interesting and have effective learning. I like this method very much."
Vervolg scholing Nepal
Er zijn al veel oud-leerlingen, collega’s, bekenden en mensen die zomaar langs de
school lopen en besluiten voor langere tijd vrijwilligerswerk in Nepal te doen,
geweest. Vanuit hun achtergrond proberen zij zich met name te richten op de
leraressen, omdat zij via het Engels de leerlingen in het Nepalees onderwijzen.
Vanuit hun eigen achtergrond dragen de vrijwilligers bij en zorgt Leena, als principal,
ervoor dat het aansluit bij wat eerder is gedaan. We roepen daarom mensen op zich
aan te melden!
In Nederland en financiën
Het afgelopen jaar hebben wij een aantal maal met Nepal overleg gevoerd over het
budget voor het nieuwe jaar. Dit moet in de zomermaanden gereedkomen,
aangezien de officiële instanties dit in Nepal rond die tijd nodig hebben.
Sinds de oprichting, deze maand (maart 2019) alweer 15 jaar geleden, is ons doel
geweest dat de NGO op een zeker moment op eigen benen moet staan. Dat is ook
de reden waarom wij jaarlijks proberen om weliswaar een groot deel, maar slechts
een deel van het budget te garanderen. Daarmee willen wij een impuls geven om zelf
(in Nepal) creatief te blijven om andere inkomsten te genereren. Diverse projecten
zijn inmiddels geprobeerd en het blijft een hele uitdaging voor de Nepalezen dit rond
te krijgen. Soms gaat dit ten koste van het spaarfonds dat de leraressen bij ons op
school opbouwen (5%). Als dat gebeurd zijn wij geneigd om alsnog eenmalig geld
over te maken, maar alleen na uitdrukkelijk verzoek. Om te stimuleren dat er zelf
nagedacht wordt over inkomsten, is onderstaande sponsorletter begin september
opgesteld en richting de chairman opgestuurd:
September 5, 2018
To the chairman of COTU, Oasis Bhaju
Sanumaya is very delighted about the work COTU does for the children in school and
children- home. To you, as the chairman of COTU, and to all the members of COTU we
would like to say thank you. Sanumaya is very happy to continue helping the project as it has
done before.
Sanumaya guarantees €19000 towards the total budget, which we will transfer in 2 shifts.
Once again we are very happy with the work you and your organization does for the
children.

Thank you for that.
With kind regards,
Sincerely,
Annerieke Cooiman – Laar,
Sebastiaan Cooiman
Yanneke Josephus Jitta
2019
In 2019 zullen we de start van het teacher training project proberen uit te bouwen. Gezien de
privé situatie van de bestuursleden, zal het in 2019 lastig zijn om naar Nepal te gaan (4e kind
bij Annerieke en Sebastiaan) en belangrijk werk voor Yanneke in Nederland.
In 2019 zullen de twee oudste kinderen van het kinderhuis klaar zijn met school (klas 10). In
hoeverre zij door kunnen studeren naar klas 12 is afhankelijk van hun SLC (School leaving
certificate). Vanzelfsprekend willen wij hen helpen bij het vervolg in hun leven, nu dat zij op
de drempel staan van volwassenheid.
Financiële toelichting 2018
In 2018 waren we weer erg blij met een aantal trouwe sponsoren. De protestantse gemeente
in Lelystad maakte dit jaar niet 5.000 maar meteen 15.000 euro over. Dit zorgde voor een
verhoging van onze inkomsten en dat was meer dan begroot. De opmaakkosten van de
nieuwsbrief van 2017 zijn in 2018 betaald en zijn daarmee hoger dan in 2017. Er werd netals
de afgelopen jaren geen vrijwilligersvergoeding betaald. Wel hebben we via een vrijwilliger
1900 euro overgemaakt aan een familie die dat hard nodig had. Dat sloot aan bij de vorig
jaar geformuleerde doelstelling. Dit jaar hebben wij de transactiekosten van het overmaken
apart opgenomen.
Af en toe krijgen wij een vraag waaraan het budget in Nepal precies wordt besteed. Omdat
dit een relevante vraag is en wij daarin transparant willen zijn, nemen wij dat op de volgende
bladzijde op. Zo krijgt men inzicht in wat van het “budget” betaald wordt.

Toelichting begroting 2019
•
•
•
•
•

We verwachten in 2019 weer een Kerstmailing te doen (per post)
In 2019 willen wij weer voor maximaal 20.000 euro garant staan.
In 2019 willen wij wederom onderzoeken of we gericht een aantal families (in nood)
kunnen helpen.
In 2019 verwachten wij minder inkomsten, aangezien het project in Lelystad ten einde
is. Om dit op te vangen, zullen nieuwe wegen verkend gaan worden
In 2019 verwachten wij iets in te teren op de middelen, maar dat voldoet nog steeds
ruim aan de eigen doelstelling om 1,5 keer het jaarbudget als reserve aan te houden.

