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Voorwoord  

 

In 2017 lag de focus van Sapna Foundation meer op ‘armoedebestrijding’ in Nederland. In dit 

jaar is namelijk het onderdeel ‘Sapna Yoga & Health’ geïntroduceerd: Dit is een onderdeel 

van Sapna Foundation waarbij de voorzitter van de stichting yogalessen voor beginners 

verzorgt (onder andere aan gedetineerden) en Ayurvedische ontspanningsmassages geeft 

aan geïnteresseerden. Een deel van de opbrengsten hiervan komen ten goede aan 

projecten van Sapna Foundation. Het bestuur van Sapna Foundation vindt het belangrijk om 

zich niet alleen te richten op armoedebestrijding 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. In dit kader is er in 2017 

ook een Marma Workshop georganiseerd om deze eeuwenoude geneeswijze te 

introduceren bij geïnteresseerden in Nederland.  

Daarnaast blijft Sapna zich ook bezig houden met projecten in India en hebben de 

samenwerkingsverbanden verder vorm gekregen. Er is een mooie wisselwerking ontstaan 

waarbij Sapna vanuit Nederland projecten in India opzet en ondersteunt met armoede-

bestrijding als doel. En tegelijkertijd wordt kennis en kunde uit India naar Nederland gebracht 

om de mensen in Nederland te voorzien van tools om iets aan hun ‘mentale armoede’ te 

doen, zoals het verminderen van stress, beter omgaan met werkdruk, leren ontspannen, etc.  

In dit jaarverslag kunt u lezen wat Sapna Foundation in 2017 zoal heeft gedaan. 

 

Janice Aliar  

voorzitter Sapna Foundation 

maart 2018 
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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 Duurzame Ontwikkelingsdoelen.  

 

Bestuur  

Het bestuur van Sapna bestaat uit de volgende personen: 

- Voorzitter: Mw. Janice Aliar 

- Secretaris: Dhr. Vishal Hira 

- Penningmeester: Dhr. Rishi Chamman   

            

In 2017 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  

 

Instagram 

Op haar Instagram account plaatst Sapna af en toe foto’s van activiteiten: Instagram 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
https://www.instagram.com/sapnafoundation/
https://www.instagram.com/sapnafoundation/
http://www.anbi.nl/
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Activiteiten 

 

In 2017 heeft Sapna de volgende activiteiten georganiseerd en/of bijgewoond:  

 

Sapna Yoga & Health  

 
 

Sapna vindt het belangrijk om zich niet alleen te richten op armoedebestrijding in 

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

Nederland zelf. Hier in Nederland hebben veel mensen te maken met stress, een hoge 

werkdruk of andere factoren die de kwaliteit van het leven doen afnemen. Vreselijke ziektes 

zoals kanker en hart- en vaatziekten komen dan ook veel voor in Nederland. Door 

eenvoudige ademhalingsoefeningen kan stress verminderd worden en dit in combinatie met 

bepaalde lichaamsoefeningen kan zorgen voor een gezonder lichaam. Sapna wil mensen 

graag helpen om met stress om te gaan en om gezonder en fitter in het leven te staan. 

Daarom verzorgt de voorzitter van Sapna (mw. Janice Aliar) sinds januari 2017 wekelijkse 

yogalessen voor beginners in Amsterdam en voor gedetineerden in de gevangenis in 

Westzaan en geeft zij tevens Ayurvedische lichaamsmassages. Tijdens de yogalessen 

komen ademhalingsoefeningen, lichaamsoefeningen en ontspanningsoefeningen/meditatie 

aan bod. 
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Marma Therapie Workshop 

Op zondag 21 mei 2017 vond de Sapna Marma Therapie Workshop plaats in het Gandhi 

Centre te Den Haag. Dr. Shishir Prasad was op uitnodiging van Sapna speciaal uit India naar 

Nederland gekomen om de deelnemers te informeren over Marma Therapie, een 

eeuwenoude Ayurvedische geneeswijze waarbij de vitale drukpunten in het lichaam worden 

aangesproken. Marma therapie is een methode waarbij mensen op vrij eenvoudige wijze 

bepaalde lichaamspijnen en -klachten kunnen verhelpen. Ook helpt het om te ontspannen, 

om de energiestroom door het lichaam beter op gang te brengen en om een goede balans 

tussen lichaam en geest te stimuleren. Het was een geslaagde workshop met ruim 100 

aanwezigen.  
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Yoga in de gevangenis 

De voorzitter van Sapna (Janice Aliar) geeft 

elke week yogalessen aan gedetineerden in 

de gevangenis in Westzaan (Justitieel 

Complex Zaanstad). In het volgende artikel 

deelt zij haar ervaringen:  

Yoga in de gevangenis 

 

 

 

Videoportret ‘Hello Holland, Namasté 

India’ 

Vorig jaar is de voorzitter van Sapna in 

India geïnterviewd door Geoffrey de 

Jong (Freelance Videomaker en owner 

van HappyZenHeart) over haar passie 

voor India. Zie hier het resultaat in de 

vorm van het videoportret:  

‘Hello Holland, Namasté India’. 

 

 

 

Filmhuis Den Haag presenteert Cine Hindi  

op Internationale Vrouwendag 

Op Internationale Vrouwendag (8 maart 2017) 

organiseerde Cine Hindi een filmmiddag voor de 

hele familie. De film Dhanak werd vertoond, een 

hartverwarmend muzikaal sprookje uit India, die 

op het filmfestival van Berlijn is bekroond met de 

Kristallen Beer voor beste kinderfilm. Sapna was 

tijdens deze middag aanwezig met een infostand 

om haar werk te promoten.  

 

 

 

http://sapnafoundation.com/actueel/yoga-in-de-gevangenis/
https://www.youtube.com/watch?v=tSiJBw7tjjM&feature=youtu.be


6 
 

Financiën  

 

In 2017 heeft Sapna middelen verkregen door donaties, boekverkoop, yogalessen en 

massages. De uitgaven in 2017 betreffen bankkosten, onkosten bestuur, IT kosten (website) 

en projectkosten (zoals het organiseren van de Marma Workshop). Hieronder een overzicht 

van de inkomsten en uitgaven.  

 

      BALANS per 31 december 2017 (bedragen in euro's) 

DEBET CREDIT 

  
  

   

 
2017 2016 

 
2017 2016 

Liquide middelen   
   Bank 17917 17757 Reserves 17917 17787 

Kas 0 30 Crediteuren 0 0 

            

Totaal 17917 17787 
 

17917 17787 
 

 

 

Exploitatie (bedragen in euro's)

2017

Donaties 669,00             

Boekverkoop 25,00               

Yogalessen/Massages 960,75             

TOTAAL Fondsenwerving 1654,75

Bankkosten 130,55             

Onkosten bestuur 413,79             

IT kosten/organisatie 163,35             

Projectkosten 787,95             

TOTAAL KOSTEN 1.495,64         

RESULTAAT 159,11              
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Planning 2018  

In 2018 zal het onderdeel Sapna Yoga & Health meer vorm krijgen en zullen er meerdere 

activiteiten georganiseerd worden in Nederland. Ook zal er aan fondsenwerving gedaan 

worden om het N’KaNa project in India (Pondicherry) te kunnen ondersteunen. Zo wordt er 

continu gezocht naar een balans tussen activiteiten in Nederland en activiteiten in India.  

In haar werk en bij haar activiteiten worden er telkens samenwerkingsverbanden opgezocht 

met organisaties in Nederland en in India. Op die manier wordt het werk van Sapna alsmaar 

breder verspreid en kan Sapna haar doelstelling blijven nastreven.  

Houd vooral onze website in de gaten voor alle updates.  

 

 

 

      

 

 


