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Voorwoord  

 

2016 was een veelzijdig jaar voor Sapna Foundation. Er is zowel aandacht besteed aan de 

Sapna gezondheidskliniek, maar ook nieuwe mogelijke samenwerkingsverbanden zijn nader 

uitgezocht en ook is er tijd geïnvesteerd in het vinden van donateurs/subsidies. Er is ook 

nagedacht over de toekomstige activiteiten van Sapna, over het soort projecten en over de 

betrokkenheid van Sapna daarin. Duidelijk is geworden dat enkel financieel steunen van 

projecten niet duurzaam is en dat er liever ook andersoortige samenwerkingsverbanden 

aangegaan kunnen worden.   

In 2016 is Sapna een mooie samenwerking aangegaan met de Rotterdamse reisorganisatie 

BB Travel & Tours om het werk van Sapna Foundation onder een breder publiek bekend te 

maken en om donateurs te werven.  

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

king aangegaan met de organisatie Shadow Box Charitable Trust uit Mumbai.  

In dit jaarverslag kunt u lezen wat Sapna Foundation in 2016 zoal heeft gedaan. 

 

Janice Aliar (voorzitter Sapna Foundation) 

Februari 2017 

 

 
Bedrijven bezoeken in Dharavi (grootste sloppenwijk van Mumbai, India) 



2 
 

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 Duurzame Ontwikkelingsdoelen.  

 

Bestuur  

Per 1 maart 2016 is een nieuwe penningmeester toegetreden tot het bestuur van Sapna 

Foundation, namelijk de heer Rishi Chamman. Na de studies journalistiek aan de Hoge-

school van Utrecht, scenario aan het Maurits Binger Filminstituut en film aan de Asian 

Academy of Film & Television heeft Rishi Chamman tientallen documentaires gemaakt voor 

verschillende publieke omroepen. Zijn documentaire over mensenhandel in Nepal en het jaar 

dat hij in India woonde, deden hem realiseren dat wij in het rijke westen meer hulp zouden 

kunnen en misschien wel moeten geven aan mensen die het 

minder goed hebben. 

 

Het bestuur van Sapna bestaat uit de volgende personen: 

- Voorzitter: Mw. Janice Aliar 

- Secretaris: Dhr. Vishal Hira 

- Penningmeester: Dhr. Rishi Chamman   

         

                
          Dhr. Rishi Chamman

  

In 2016 is het bestuur een aantal keer bij elkaar gekomen om te vergaderen en ook is er via 

de email en telefonisch met elkaar gecommuniceerd. 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.  

 

Website  

De website van Sapna wordt regelmatig aangevuld met nieuwe artikelen. 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 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  

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)                

Sapna is door de Belastingdienst aangewezen als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instel-

ling). Dit betekent dat donateurs van Sapna hun giften kunnen aftrekken van de belasting. 

Zie voor meer informatie: www.anbi.nl  

http://sapnafoundation.com/
https://www.facebook.com/Sapna-Foundation-147179698669066/?fref=ts
https://twitter.com/SapnaFoundation
http://www.anbi.nl/
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Activiteiten 

In 2016 heeft Sapna de volgende activiteiten georganiseerd en/of bijgewoond:  

 

Health Awareness Programme for Women  

Op 20 maart 2016 heeft de voorzitter van Sapna Foundation (mw. Janice Aliar) de Sapna 

gezondheidskliniek bezocht in Bihar (India) waar zij een voorlichtingsbijeenkomst heeft 

bijgewoond voor dorpsvrouwen over het thema ‘Menstrual & Reproductive Health’. De 

training werd verzorgd door de organisatie Mythri Speaks. Deze organisatie heeft 

voorafgaand aan de voorlichtingsbijeenkomst ook verschillende dorpsvrouwen geïnterviewd 

en hun huizen bezocht om inzicht te krijgen in de gezondheidssituatie van de vrouwen in het 

gebied en om de uitdagingen in beeld te krijgen.      

Het Centre for Human Drug Research (CHDR) en de verpleegafdeling Neurologie/Neuro-

chirurgie van het LUMC hebben diverse medische spullen gedoneerd ten behoeve van de 

Sapna gezondheidskliniek (mogelijk gemaakt door mw. Maytri Mahabir-Chotoe). Deze 

gedoneerde medische spullen zijn tevens overhandigd aan de partnerorganisatie in India. 
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Sapna en World Day Against Child Labour 

Op World Day Against Child Labour (12 juni 2016) heeft de partnerorganisatie van Sapna in 

Mumbai (Shadow Box Charitable Trust) een evenement georganiseerd in de sloppenwijk 

Dharavi om onderwijs voor kinderen te ondersteunen en hierbij zijn boeken, rugtassen en 

schoolspullen uitgedeeld. Sapna vindt dat onderwijs essentieel is en dat elk kind naar school 

moet kunnen gaan.  

 

International Yoga Day 2016 

Sapna Foundation en Shadow Box Charitable Trust hebben een gratis yogales 

georganiseerd voor sloppenwijkkinderen in Mumbai (India) ter gelegenheid van International 

Yoga Day op 21 juni 2016.  

  

 

Samenwerking BB Travel & Tours  

Sinds oktober 2016 werkt Sapna Foundation samen met BB Travel & Tours. Beide 

organisaties streven gezamenlijk naar de realisatie van duurzame projecten in India, 

waardoor met name kinderen daar een betere toekomst tegemoet 

gaan. 

Om de projecten te ondersteunen vraagt BB Travel & Tours al 

haar (Facebook) vrienden en (toekomstige) klanten om een 

bijdrage van slechts €1,- per maand middels automatische 

overboeking, op NL42RABO0148520073 t.n.v. Sapna Foundation.          
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Wilde Ganzen en PiFWorld trainingen 

Op 9 september 2016 heeft de voorzitter van Sapna een training gevolgd bij Wilde Ganzen. 

Deze training ging over lokale fondsenwerving in India. Tijdens de training werden helaas 

geen concrete aanwijzingen gegeven over mogelijke fondsen die aangeschreven kunnen 

worden in India. Dit zal in een eventuele volgende training aan bod komen. De training die 

Wilde Ganzen aanbiedt voor lokale partners in India is vrij prijzig en momenteel niet 

realistisch voor Sapna om voor haar lokale partners in India te 

bekostigen.   

In de zomer van 2016 organiseerde PiFWorld verschillende 

masterclasses in Amsterdam. De voorzitter van Sapna heeft   

de volgende masterclasses bijgewoond: Masterclass 

Fondsenwerving & Communicatie en Masterclass Eventraising.   

  

 

Bezoek aan India om te spreken met potentiële samenwerkingspartners 

In oktober 2016 is de voorzitter van Sapna Foundation naar India gereisd om met potentiële 

samenwerkingspartners te spreken en te kijken wat voor mogelijkheden er zijn.  

In Mumbai heeft de voorzitter met de mensen van Shadow Box gesproken.  

Ook heeft de voorzitter een tour gemaakt door Dharavi (grootste sloppenwijk van India) om 

te zien hoe de mensen daar wonen en werken.  

In Pondicherry heeft de voorzitter gesproken met dhr. Siva Mathiyazhagan van de 

organisatie Trust for Youth and Child Leadership (TYCL). Deze organisatie heeft onder 

andere een project voor kinderen, genaamd N’KaNa. Dit is een mentorprogramma voor 

kansarme kinderen in (de omgeving van) Pondicherry.  

In Rishikesh heeft de voorzitter gesproken met dhr. Vishnu Panigrahi van de organisatie 

World Peace Yoga School. Hij heeft een NGO waarmee hij zich onder andere inzet voor 

weeskinderen in de deelstaat Orissa.   

Eventuele samenwerkingsverbanden met deze organisaties zullen in 2017 verder vorm 

krijgen.    
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Financiën  

 

In 2016 heeft Sapna middelen verkregen door donaties. De uitgaven in 2016 betreffen de 

kosten voor de website, organisatiekosten, bankkosten en projectkosten ten behoeve van de 

projecten in India. 

Donatie van het CHDR 

Sapna Foundation heeft van het Centre for Human Drug Research (http://www.chdr.nl ) een 

prachtige donatie van €1.000 gehad ten behoeve van de vaktraining die Sapna in India wil 

geven aan meisjes/vrouwen om verpleegster of vroedvrouw te worden (donatie dankzij mw. 

Maytri Mahabir-Chotoe van het CHDR).  

Aanvragen 

In 2016 heeft Sapna aanvragen ingediend bij Wilde Ganzen, ASN Foundation, Corendon 

Foundation en Any Help Matters. Wilde Ganzen heeft de aanvraag van Sapna afgewezen, 

omdat de aanvraag niet overeenkwam met alle voorwaarden bij Wilde Ganzen. ASN 

Foundation heeft tevens de aanvraag van Sapna afgewezen, omdat zij in het verleden al 

enkele keren met Sapna heeft samengewerkt en nu ook andere organisaties een kans wil 

geven. Corendon Foundation heeft de aanvraag van Sapna afgewezen, omdat zij zich niet 

richt op India. Any Help Matters heeft een toezegging gedaan om te willen samenwerken met 

Sapna Foundation (in de vorm van een financiële bijdrage). In 2017 zal dit verder vorm 

krijgen. 

BALANS per 31 december 2016 (bedragen in euro's) 

DEBET CREDIT 

  
  

   

 
2016 2015 

 
2016 2015 

Liquide middelen   
   Bank 17757 20513 Reserves 17787 20593 

Kas 30 80 Crediteuren 0 0 

            

Totaal 17787 20593 
 

17787 20593 
 

Exploitatie (bedragen in euro’s) in 2016 

Donaties/boekverkoop 2.808,75         

TOTAAL Fondsenwerving 2808,75

Bankkosten 133,6

Onkosten bestuur 137,50             

IT kosten/organisatie 608,45             

Projectkosten 4.685,20         

TOTAAL KOSTEN 5.564,75         

RESULTAAT -2.756,00         

http://www.chdr.nl/
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Planning 2017  

In 2017 zullen de samenwerkingsverbanden tussen Sapna en de organisaties waarmee ze 

samenwerkt verder uitgebreid worden. Ook zal Sapna Yoga & Health worden geïntro-

duceerd: Dit is een onderdeel van Sapna Foundation waarbij de voorzitter van Sapna 

yogalessen voor beginners zal verzorgen en Ayurvedische lichaamsmassages zal geven. De 

opbrengsten van zowel de yogalessen als de massages komen ten goede aan projecten van 

Sapna Foundation. Sapna vindt het belangrijk om zich niet alleen te richten op armoede-

bestrijding in ontwikkelingslanden, maar ook aandacht te besteden aan het welzijn van 

mensen in Nederland zelf. Hierbij valt te denken aan het verminderen van stress en het 

bevorderen van een gezond lichaam. Vanaf 2017 zal Sapna zich dus zowel richten op 

armoedebestrijding in India als in Nederland.  

 

      

 

 


