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Voorwoord  

 

In 2015 stonden de meeste activiteiten van Sapna Foundation in het teken van de 

gezondheidskliniek in India en in het teken van het vergroten van de naamsbekendheid van 

de stichting. Er zijn verschillende samenwerkingsverbanden aangegaan met 

andere organisaties om het werk van Sapna Foundation onder een breder 

publiek bekend te maken en om te kijken waar we elkaar kunnen 

ondersteunen en versterken. Zo is er een samenwerking aangegaan met 

Global Human Rights Defence (GHRD): een organisatie die zich inzet voor 

de mensenrechten van minderheden en gemarginaliseerde groepen in Zuid 

Azië. GHRD werkt nu onder andere ook in Bihar met de lokale 

partnerorganisatie van Sapna Foundation op het gebied van onderwijs en 

voorlichting.  

Sapna Foundation is in 2015 ook onderdeel geworden van Generatie Nu: een 

netwerkplatform van Hindostaanse jongerenorganisaties die zich richten op persoonlijke en 

professionele ontwikkeling. Het platform is ontstaan naar aanleiding van de Hindostaanse 

jongerendag die het Sarnámihuis organiseerde in maart 2015. Tijdens de bijeenkomst bleek 

dat er veel jongeren actief zijn in verschillende organisaties met dezelfde vraagstukken 

vanuit verschillende invalshoeken. Generatie 

Nu wil deze organisaties met elkaar 

verbinden en faciliteren in het uitwisselen 

van ervaringen en versterken van netwerken 

en samenwerkingsverbanden.  

Ook stichting JIYA is een partner van Sapna Foundation geworden. Deze 

organisatie is erop gericht om vrouwen te inspireren en te faciliteren. JIYA 

gaat vrouwen ondersteunen bij het verwezenlijken van hun dromen en 

passies. Aangezien Sapna Foundation zich momenteel ook voornamelijk op 

vrouwen richt, is een samenwerkingverband een logische stap. De 

samenwerking zal met name bestaan uit het ondersteunen en promoten van 

elkaars werk.  

 

Het bedrijf Inspire Creations heeft de nieuwe website van Sapna 

Foundation ontworpen en gecreëerd (met dank aan Annastasia 

Mangnoesing).  

 

In India is Sapna Foundation (naast haar bestaande partnerorganisatie) ook samenwerkings-

verbanden aangegaan met de organisatie Mythri Speaks en met Shadow Box. Op pagina 5 

kunt u hier meer over lezen.  

In dit jaarverslag kunt u lezen wat Sapna Foundation in 2015 zoal heeft gedaan. 

Januari 2016 

 

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 (inmiddels de Duurzame Ontwikke-

lingsdoelen).  

 

Bestuur  

Het bestuur van Sapna bestaat uit de volgende personen: 

- Voorzitter: Mw. Janice Aliar 

- Penningmeester: Dhr. Vikash Dhingra   

- Secretaris: Dhr. Vishal Hira 

 

In 2015 heeft het bestuur voornamelijk via de email en telefonisch met elkaar 

gecommuniceerd, aangezien dit een snellere manier bleek te zijn dan fysiek bij elkaar te 

komen. De bestuursleden wonen verspreid over het land en via het internet is communiceren 

efficiënter gebleken. 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.  

 

 

  

Janice Aliar, voorzitter  

 

   

    Vikash Dhingra, penningmeester 

        

        

                    Vishal Hira, secretaris 
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Activiteiten 

 

Internationale Vrouwendag 8 maart 2015 

In het kader van Internationale Vrouwendag (en het 1-jarig bestaan van de Sapna Health 

Clinic) werd er een medical camp georganiseerd door de lokale partnerorganisatie Manav 

Vikas Kendra.  

   

 

 

Sapna steunt Nepal  

In april werd Nepal getroffen door een verschrikkelijke aardbeving met verwoestende 

effecten. Sapna heeft een bedrag van €1.000 euro gedoneerd aan de organisatie Nepal 

Samaj Nederland voor de slachtoffers in Nuwakot en Sankhu in Nepal. Met de donatie 

konden getroffen gezinnen noodhulp krijgen.  

 

 

 

 

 

 

Medische apparatuur aangeschaft 

Er zijn diverse medische apparaten aangeschaft en in de kliniek geplaatst. Het gaat hierbij 

onder andere om een x-ray machine, een operatielamp, ECG apparatuur en monitor. Voor 

de x-ray machine was het noodzakelijk om een kamer zodanig in te richten dat het helemaal 

donker is en het apparaat optimaal gebruikt kan worden.  
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Sapna Foundation en Stichting Hart op Weg 

Sapna heeft eenmalig de stichting Hart op Weg gesteund door middel van een advertentie in 

hun brochure. Stichting Hart op Weg organiseert jaarlijks medisch begeleide buitenland-

reizen voor jong volwassenen met een aangeboren hartafwijking. Voor hen is op vakantie 

gaan niet eenvoudig en vanzelfsprekend en daarom neemt de Stichting Hart op Weg de zorg 

uit handen. Sapna Foundation hoopt dat ze een bijdrage heeft kunnen leveren aan meer 

naamsbekendheid voor stichting Hart op Weg en wenst de organisatie veel succes met al 

haar werkzaamheden. 

 

Voorlichting over hygiëne tijdens de menstruatie 

Sapna zal in samenwerking met haar lokale partnerorganisaties Manav Vikas Kendra en 

Mythri Speaks in 2016 in Bihar (India) voorlichting geven over hygiëne tijdens de menstruatie 

aan meisjes en vrouwen uit diverse dorpen. Ook zullen gezondheidswerkers, docenten en 

vrijwilligers getraind worden om de kennis weer verder te verspreiden. Hierdoor wordt de 

gezondheidssituatie van meisjes en vrouwen in het gebied verbeterd. De voorlichtings-

campagne wordt mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de ASN 

Foundation.  

  

De ASN Bank zet zich in om de duurzaamheid van de samenleving te bevorderen en laat zich daar in haar economisch 

handelen door leiden. Economische groei mag volgens de ASN Bank niet ten koste gaan van het milieu, de natuur, kwetsbare 

bevolkingsgroepen of anderszins worden afgewenteld op toekomstige generaties. In Nederland is de ASN Bank sinds 1960 

voorloper op het gebied van duurzaam bankieren. De bank is actief op het gebied van beleggen, sparen, betalingsverkeer en 

duurzame financieringen. De ASN Bank heeft ruim 600.000 klanten en een totaal beheerd vermogen van € 11,9 miljard. Via de 

ASN Foundation ondersteunt de ASN Bank projecten over de hele wereld. Het doel van de ASN Foundation is geld beschikbaar 

te stellen aan organisaties en projecten om duurzame initiatieven mogelijk te maken. De ASN Bank maakt deel uit van SNS 

REAAL. Zie voor meer informatie:  www.asnbank.nl of www.asnbank.nl/foundation  

 

Donatie aan Shadow Box 

Sapna heeft in december een donatie gedaan aan de 

organisatie Shadow Box. Het gaat om een productiebedrijf dat 

ernaar streeft om diverse jonge artiesten uit o.a. Dharavi te 

helpen en te ondersteunen. Dharavi is één van de grootste 

sloppen-wijken ter wereld, gelegen in Mumbai (India). Shadow 

Box bestaat uit een groep muzikanten, rappers, beat boxers, 

artiesten en creatieve denkers van alle soort. Het doel van 

Shadow Box is om de gemeen-schappen te versterken en met 

name hun creatieve talent, om een sterke band te creëren en een betrouwbare plek te 

hebben voor Dharavi- en andere sloppenwijkjongeren en om van elkaar te leren. Met de 

donatie kan Shadow Box enkele jonge artiesten uit sloppenwijkgebieden begeleiden en 

stimuleren in het leren van bijvoorbeeld rap, b-boying, popping, Bharata Natyam, Kathak, 

volksdans, hip hop en andere artistieke uitingen waar ze aanleg/talent voor hebben. 

http://www.asnbank.nl/
http://www.asnbank.nl/foundation
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Ook zijn er gedurende de koude dagen in Mumbai dekens uitgedeeld aan dakloze mensen 

die op straat leven, zodat ze het minder koud hebben.              

Website van Shadow Box: www.shadowbox.in  

 

Website  

In 2015 heeft Sapna haar website vernieuwd. Deze was nogal verouderd en had weinig 

mogelijkheden. Annastasia Mangnoesing van Inspire Creations heeft de nieuwe website 

gebouwd. Via de website 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. Klik hier om op de website van Sapna Foundation te komen: 

Website Sapna Foundation  

 

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 en foto’s van de werkzaamheden van 

Sapna. Klik hier om op de Facebook-pagina van Sapna Foundation te komen: 

Facebook Sapna Foundation  

  

Twitter  

Sapna heeft ook een Twitter account, waar zo nu en dan tweets worden 

geplaatst. Klik hier om op de Twitter-account van Sapna Foundation te komen: 

Twitter Sapna Foundation  

 

      

http://www.shadowbox.in/
http://sapnafoundation.com/
https://www.facebook.com/Sapna-Foundation-147179698669066/?fref=ts
https://twitter.com/SapnaFoundation
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Financiën  

 

In 2015 heeft Sapna middelen verkregen door donaties. De uitgaven in 2015 betreffen de 

kosten voor de nieuwe website, bankkosten, projectkosten ten behoeve van het project in 

India en eenmalige andere donaties.  

 

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  

 

Sapna heeft ook de mogelijkheid om mensen online te laten doneren 

aan Sapna via www.allegoededoelen.nl. Klik hier om bij de link van 

Sapna uit te komen: http://www.geef.nl/doel/sapna-foundation  

 

 

BALANS per 31 december 2015 (bedragen in euro's) 

DEBET CREDIT 

  
  

   

 
2015 2014 

 
2015 2014 

Liquide middelen   
   Bank 20513 34643 Reserves 20593 34723 

Kas 80 80 Crediteuren 0 0 

            

Totaal 20593 34723 
 

20593 34723 
 

 

 

Exploitatie (bedragen in euro’s) in 2015 

Donaties/subsidies 2.727,96         

TOTAAL Fondsenwerving 2727,96

Bankkosten 66,13

Onkosten bestuur 18,55               

IT kosten 163,00             

Projectkosten 16.610,02       

TOTAAL KOSTEN 16.857,70       

RESULTAAT -14.129,74      

http://www.anbi.nl/
http://www.allegoededoelen.nl/
http://www.geef.nl/doel/sapna-foundation
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Planning 2016  

In 2016 zullen de samenwerkingsverbanden tussen Sapna en de organisaties waarmee ze 

samenwerkt verder uitgebreid worden. De voorlichtingsactiviteiten in Bihar zullen van start 

gaan op het gebied van hygiëne tijdens de menstruatie. Ook zal er actief fondsen geworven 

worden voor het realiseren van de vaktraining aan meisjes/vrouwen om verpleegster of 

vroedvrouw te worden. Sapna merkt dat ze vaker benaderd wordt door individuen en 

organisaties om te kijken waar en op welke manier er met elkaar samengewerkt kan worden. 

Dit juicht Sapna zeker toe en er vinden regelmatig gesprekken plaats met geïnteresseerden 

die zich bijvoorbeeld als vrijwilliger willen inzetten voor Sapna Foundation. Ook in 2016 zal 

Sapna zich blijven inzetten voor de mensen in Bihar, maar ook op andere mogelijke 

manieren een bijdrage proberen te leveren aan armoedebestrijding in de wereld.  

 

 

     

 

 

 


