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Voorwoord 

Het jaar 2011 was voor Sapna Foundation en voor mij 

persoonlijk een bijzonder jaar. Een jaar waarin ik mijn boek 

´Mumbai Massala´ heb gepubliceerd. Dit is een reisverslag 

over mijn vrijwilligerswerk op een straatkinderenproject in 

Mumbai (India). De opbrengst van de boekverkoop gaat naar 

het eerste project wat Sapna Foundation wil opzetten, namelijk 

het bouwen van een gezondheidskliniek voor Dalits in Bihar 

(India). De kliniek komt in het district Bhojpur te staan. De 

bevolking is hier voor een groot deel jonger dan 25 jaar. In de omgeving zijn geen andere 

medische voorzieningen beschikbaar. Men moet minstens 35 kilometer lopen voor een 

eerstvolgende kliniek. Door het bouwen van deze kliniek zullen zwangere vrouwen op een 

verantwoorde wijze kunnen bevallen. Ook zal er medische zorg beschikbaar zijn voor jonge 

moeders en kinderen tot 5 jaar. Er zullen voorlichtingsactiviteiten worden gegeven op het 

gebied van gezondheid, hygiëne, voortplanting, gezinsplanning, etc. Verder zullen er medical 

camps worden georganiseerd en op de lange termijn zal er ook vaktraining worden gegeven 

aan jonge vrouwen om zelf vroedvrouw of verpleegster te worden. Met dit project zet Sapna 

Foundation zich met name in voor Millenniumdoelstelling 5: Het verminderen van 

moedersterfte. Ook zal de sociaaleconomische positie van de vrouwen in het gebied 

versterkt worden. De vrouwen zullen een vak leren en dit zal leiden tot verbeterde kansen op 

werkgelegenheid.  

Vorig jaar stond voornamelijk in het teken van bekendheid geven aan de doelstelling van 

Sapna Foundation, het gezondheidsproject en het boek ‘Mumbai Massala’. In dit verslag 

kunt u lezen wat Sapna Foundation in het afgelopen jaar heeft gedaan.  

Maart 2012 

 

Janice Aliar  

Voorzitter Sapna Foundation 
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Algemeen 

 

Doelstelling 

Stichting Sapna Foundation (hierna te noemen Sapna) is opgericht in 2008. Het doel van de 

stichting is om een bijdrage te leveren aan armoedebestrijding in de wereld. De stichting wil 

zich inzetten voor de realisatie van de Millenniumdoelen. 

Bestuur 

Het bestuur van Sapna bestaat uit de volgende personen: 

- Voorzitter: Mw. Janice Aliar 

- Secretaris: Dhr. Vishal Hira 

- Penningmeester: Dhr. Naween Sobnath 

- Bestuurslid: Dhr. Vikash Hindori 

In 2011 heeft het bestuur vier keer vergaderd en via de e-mail en telefoon wordt er 

regelmatig gecorrespondeerd en overlegd met elkaar. De bestuurders ontvangen geen 

beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in 

de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.  

Daarnaast zijn er vrijwilligers betrokken bij Sapna die zich inzetten om fondsen te werven. In 

2011 heeft dhr. Soebhas Ramlakhan zich als vrijwilliger ingezet. Ook hebben dhr. Berry van 

de Dam en mw. Andjenie Bhatti aangegeven mee te willen helpen. Zij zullen zich in 2012 als 

vrijwilliger inzetten voor Sapna.  
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Activiteiten 

In 2011 heeft Sapna verschillende activiteiten uitgevoerd ten behoeve van het bekendmaken 

van de stichting en haar plannen. Hieronder staat een opsomming van de activiteiten: 

a) Boek launch ‘Mumbai Massala’ 

Sapna organiseerde op donderdag 10 maart 2011 de boekpresentatie van het boek 

'Mumbai Massala´. Dit is een reisverslag over het vrijwilligerswerk van de voorzitter 

van Sapna (Janice Aliar) met straatkinderen in India.  

De boekpresentatie werd gehouden in De Boskant in Den Haag. Er waren meer dan 

honderd geïnteresseerden aanwezig, waaronder ook enkele Kamerleden. De avond 

werd geopend door dhr. Narsingh Balwantsingh (cabaretier, acteur, presentator, 

columnist en programmamaker).  

Na zijn welkomstwoord en inleiding werd 

het woord gegeven aan mw. Janice Aliar, 

auteur van het boek 'Mumbai Massala'.  

Zij vertelde aan de hand van een 

powerpointpresentatie over haar 

vrijwilligerswerk met straatkinderen in 

India en over Sapna. Ook vertelde ze 

over haar boek en tot slot over de 

gezondheidskliniek voor Dalits in India die 

zal worden opgezet met o.a. de 

opbrengsten van de boekverkoop. Na 

haar presentatie werden PvdA Tweede 

Kamerlid Tanja Jadnanansing en CDA 

Tweede Kamerlid Kathleen Ferrier door 

Narsingh uitgenodigd om elk een 

exemplaar van het boek in ontvangst te 

nemen welke door Janice werd 

overhandigd. Zowel Tanja als Kathleen 

spraken enkele prachtige woorden uit over het initiatief. Daarna was het tijd voor een 

vragenronde waarbij de aanwezigen de gelegenheid kregen om vragen te stellen aan 

Janice. De avond werd afgesloten met een hapje en drankje en uiteraard was er de 

mogelijkheid om het boek 'Mumbai Massala' ter plekke aan te schaffen en te laten 

signeren door de auteur. Dit werd dan ook door veel van de aanwezigen gedaan. De 

opbrengst van de boekverkoop gaat naar het ontwikkelingsproject in India, namelijk 

het opzetten van een gezondheidskliniek in Bihar.  

Een korte reportage van de boekpresentatie is op zaterdag 2 april 2011 uitgezonden 

op OHM Televisie op Nederland 2 om 11:30 uur. De herhaling was op zondag 3 april 

te zien om 15:00 uur, ook op Nederland 2. Via de volgende link is het ook te bekijken: 

http://player.omroep.nl/?aflID=12359997 (het gedeelte over de boekpresentatie 

begint na 23:50 minuten). 

 

 

 

http://player.omroep.nl/?aflID=12359997
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b) Presentatie tijdens bijeenkomst van stichting Arth 

Op zondag 29 mei 2011 heeft de voorzitter van Sapna een presentatie gegeven over 

het boek Mumbai Massala en het gezondheidsproject in Bihar tijdens een 

bijeenkomst van stichting Arth. Dit vond plaats in het Actuarieel Genootschap en 

Actuarieel Instituut in Utrecht. 

  

 

c) Boekpresentatie tijdens Cultuurmarkt in Den Haag 

Op 25 en 26 juni 2011 organiseerde het Sarnamihuis en de Chinese Brug een 

tweedaagse Cultuurmarkt in Den Haag. Janice Aliar (voorzitter Sapna) heeft tijdens 

het zaterdagavondprogramma (25 juni) in het Sarnamihuis een presentatie gegeven 

over o.a. haar recent verschenen boek Mumbai Massala. Tevens stond tijdens deze 

avond op het programma een recente documentaire over het leven van 

straatkinderen. Stichting Samaanta - specialist in Odissi klassieke Indiase dans - 

verzorgde een dans- en muziekoptreden tussendoor.  

d) Opbrengst HSFN Sewa Week gaat naar Sapna  

Hindoe Studenten Forum Nederland (HSFN) organiseerde in de week van 22 t/m 27 

augustus 2011 de Sewa Week. Deze week stond in het teken van belangeloos 

dienen en de hele week werden er verschillende activiteiten georganiseerd om 

studenten en andere geïnteresseerden de mogelijkheid te geven om zich als 

vrijwilliger in te zetten voor goede doelen (van het verzorgen van ouderen tot het 

behouden van een schoon milieu). Ook is er gedurende de week geld opgehaald 

voor de gezondheidskliniek van Sapna. De officiële opening van de Sewa Week vond 

plaats onder aanwezigheid van Sapna en werd gestart met een sponsorloop. Ook 

tijdens de afsluiting was Sapna aanwezig om de kliniek te promoten.  

 

e) Presentatie tijdens Gandhi Memorial Day 2011 

Op zaterdag 1 oktober 2011 organiseerde stichting Hum Hai Hindustani de 'Gandhi 

Memorial Day' in Wassenaar. De bijeenkomst stond in het teken van het 

gedachtegoed van Mahatma Gandhi en met name het aspect van geweldloosheid. 

De voorzitter van Sapna heeft ook tijdens deze middag een presentatie gegeven met 

als titel: 'Be the change you want to see in the world'.   
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f) Bezoek aan projectgebied 

In oktober 2011 heeft de voorzitter van Sapna een bezoek gebracht aan het 

projectgebied in Bihar (India) waar de kliniek gebouwd zal worden. Daar heeft zij de 

lokale bevolking (doelgroep) ontmoet en toegesproken. Tevens heeft ze de lokale 

organisatie Manav Vikas Kendra gesproken. Deze organisatie zal de uitvoering en 

het management van de gezondheidskliniek doen.  

  

 

g) Finale Miss India The Netherlands 2011 

Op 10 december 2011 vond de finale plaats van Miss 

India The Netherlands. De finale werd in het Atrium 

(stadhuis Den Haag) gehouden. Een klein deel van 

de kaartverkoop opbrengst gaat naar Sapna ten 

behoeve van de gezondheidskliniek. De voorzitter 

heeft tijdens de finale de gelegenheid gekregen om in 

het kort iets te vertellen over Sapna en de 

gezondheidskliniek.  
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Promotie 

Behalve het aanwezig zijn op activiteiten en het geven van presentaties, heeft Sapna in 2011 

ook via verschillende media aandacht gevraagd voor haar werk:  

 Indian Feelings: Er is op 25 juni 2011 een interview met de voorzitter van Sapna 

geplaatst op de website van Indian Feelings: 

http://www.indianfeelings.nl/specials/specials/colouring-the-dreams-of-people-in-

need-janice-aliar.html  

 Purmerend op Zondag: Er is op 20 september 2011 een artikel over Sapna geplaatst 

in de krant Purmerend op Zondag: 

http://www.purmerendopzondag.nl/nieuws/227984-dromen-van-kansarme-mensen-

realiseren  

 Website: Via haar website (www.sapnafoundation.org) houdt Sapna alle bezoekers 

op de hoogte van de ontwikkelingen, nieuwtjes en agendapunten rondom haar werk 

en activiteiten. Ook worden er af en toe blogs geplaatst op de website.  

 Facebook: Via haar Facebook pagina houdt Sapna alle bezoekers op de hoogte van 

de ontwikkelingen, nieuwtjes en agendapunten rondom haar werk en activiteiten. Ook 

worden er relevante artikelen en notities geplaatst, waarbij speciale aandacht rond 

Moederdag en Sinterklaas/Kerstmis is gevraagd voor het werk van Sapna. 

 Flyers: Halverwege het jaar 2011 zijn er 1.000 stuks flyers gedrukt van Sapna. Deze 

worden op verschillende plekken verspreid of uitgedeeld.  

 Ambassadrice Miss India The Netherlands: Op 10 

december 2011 is Charisma Dihal bekroond tot Miss 

India The Netherlands 2011 en Miss Photogenic 2011. 

Door haar kroning tot Miss India The Netherlands is 

Charisma tevens gekozen tot ambassadrice van Sapna 

Foundation.  

Charisma zegt: “De finale was heel erg spannend en ik 

had nooit durven dromen dat ik gekozen zou worden tot 

Miss. Mijn rol als ambassadrice van Sapna Foundation 

vind ik spannend en tegelijkertijd ook indrukwekkend. 

Het is bewonderenswaardig dat Janice Aliar deze 

stichting heeft opgericht en op deze manier 

daadwerkelijk verandering in het leven van de mensen brengt. Ik vind het een mooie 

gedachte dat ik als Nederlandse van Hindoestaanse afkomst een bijdrage kan 

leveren in India. Mijn motto is dan ook: ''If you want something, you should go for it. 

So stop dreaming and let it become real.'' 

 

 

 

http://www.indianfeelings.nl/specials/specials/colouring-the-dreams-of-people-in-need-janice-aliar.html
http://www.indianfeelings.nl/specials/specials/colouring-the-dreams-of-people-in-need-janice-aliar.html
http://www.purmerendopzondag.nl/nieuws/227984-dromen-van-kansarme-mensen-realiseren
http://www.purmerendopzondag.nl/nieuws/227984-dromen-van-kansarme-mensen-realiseren
http://www.sapnafoundation.org/
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Financiën 

In 2011 heeft Sapna middelen verkregen door de boekverkoop van het boek Mumbai 

Massala en door donaties. De uitgaven in 2011 betreffen de drukkosten van het boek en de 

kosten voor het organiseren van de boek launch op 10 maart 2011. De bijdrage van de 

HSFN Sewa Week 2011 (€3.000) is in maart 2012 op rekening van Sapna overgemaakt.  

 

 

BALANS per 31 december 2011 (bedragen in euro's) 

DEBET CREDIT 

  
  

   

 
2011 2010 

 
2011 2010 

Liquide middelen   
   Bank 9591 4676 Reserves 10029 4676 

Kas 440 0 Crediteuren 2 0 

            

Totaal 10031 4676 
 

10031 4676 

 

 

Exploitatie (bedragen in euro's) 

  
2011 

   Donaties 
 

        7.025,00  

Boekenverkoop       615,64  

TOTAAL 
Fondswerving   7.640,64  

  
               -    

Bankkosten            4,49  

Onkosten bestuur         27,21  

Boek launch kosten    1.207,75  

Drukwerk 
 

  1.478,63  

IT kosten 
 

           7,99  

TOTAAL KOSTEN   2.726,07  

   RESULTAAT   4.914,57  
 

 

Sapna is door de Belastingdienst aangewezen als ANBI 

(Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit betekent dat 

donateurs van Sapna hun giften kunnen aftrekken van de 

belasting. Zie voor meer informatie: www.anbi.nl . 

http://www.anbi.nl/
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Planning 2012 

Vanwege de tijd en afstand zal het bestuur ook in 2012 via Skype vergaderen en via e-mail 

en per telefoon met elkaar overleggen. In 2011 heeft Sapna tijd geïnvesteerd in mensen die 

zich aanmeldden als vrijwilliger, maar gaandeweg bleek niet elke vrijwilliger een 

constructieve bijdrage te leveren aan het werk van Sapna. Dat is een ervaring geweest voor 

Sapna, waar ze van geleerd heeft en hier houdt ze rekening mee bij het aantrekken van 

nieuwe vrijwilligers. Eén en ander heeft er toe geleid dat het ontwerpen van de flyers erg veel 

tijd in beslag heeft genomen en dat plannen voor een benefietavond voorlopig stopgezet zijn.  

Ook in 2012 zal Sapna zich verder inzetten om alle benodigde middelen bij elkaar te krijgen 

om de bouw van de gezondheidskliniek te kunnen realiseren. Het bestuur van Sapna zal 

samen met haar vrijwilligers zoeken naar effectieve manieren om fondsen te werven. Het 

streven is om in 2012 het benodigd bedrag bij elkaar te hebben, zodat de lokale partner-

organisatie kan beginnen met de bouwactiviteiten en dat de mensen in Bhojpur spoedig 

kunnen profiteren van de medische zorg.  

 


