
 

 

 

 

 

Sapna Foundation 

Jaarverslag 2018 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Website: www.sapnafoundation.com    

E-mail: info@sapnafoundation.com 

IBAN: NL42RABO0148520073 

Telefoon: 06-48326802 

http://www.sapnafoundation.com/
info@sapnafoundation.com


1 
 

Voorwoord  

 

In 2018 heeft Sapna Foundation zich voornamelijk bezig gehouden met yogagerelateerde 

activiteiten. Vanuit ‘Sapna Yoga & Health’ richt de organisatie zich in Nederland op 

activiteiten die ervoor zorgen dat mensen beter in hun vel zitten, zich flexibeler voelen en 

beter kunnen ontspannen. Er zijn yogalessen verzorgd op verschillende plekken in het land 

voor verschillende doelgroepen en er zijn ook workshops georganiseerd.   

In 2018 is Sapna Foundation een nieuw samenwerkingsverband aangegaan met 

HappyZenHeart. Als men bij HappyZenHeart tickets koopt voor één van de lezingen, 

workshops of gespreksgroepen, neemt men niet alleen deel aan een inspirerend evenement 

op mindfulnessgebied, maar draagt men tegelijkertijd een steentje bij aan een betere 

leefomgeving in India en Nederland. HappyZenHeart doneert namelijk maar liefst 25% van 

de kaartverkoopopbrengst aan Sapna Foundation.   

In dit jaarverslag kunt u lezen wat Sapna Foundation in 2018 zoal heeft gedaan. 

 

Janice Aliar  

voorzitter Sapna Foundation 

februari 2019 
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Algemeen  

Doelstelling  

Stichting Sapna Foundation 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 realisa-

tie van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen. Inmiddels ligt de focus van de stichting ook op 

het bestrijden van met name ‘mentale armoede’ van mensen in Nederland.  

 

Bestuur  

Het bestuur van Sapna Foundation bestaat uit de volgende personen: 

- Voorzitter: Mw. Janice Aliar 

- Secretaris: Dhr. Vishal Hira 

- Penningmeester: Dhr. Rishi Chamman   

            

In 2018 heeft het bestuur een aantal keer vergaderd en ook is er via de email en telefonisch 

met elkaar gecommuniceerd. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaam-

heden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie 

gemaakte kosten.  

 

Website  

De website van Sapna Foundation 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 Foundation 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 Foundation 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 Foundation af en toe foto’s van activiteiten: 

Instagram Sapna Foundation  

 

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)                

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

 

Sinds 2017 heeft Sapna Foundation haar activiteiten meer gericht op het welzijn van mensen 

in Nederland. Sapna probeert mensen te helpen om met stress om te gaan en om gezonder 

en fitter in het leven te staan. Daarom verzorgt de voorzitter van Sapna (Janice Aliar) sinds 

januari 2017 wekelijkse yogalessen in Amsterdam en voor gedetineerden in de gevangenis 

in Westzaan en geeft zij tevens Ayurvedische ontspanningsmassages.  

Tijdens de yogalessen komen ademhalingsoefeningen, lichaamsoefeningen en 

ontspanningsoefeningen/meditatie aan bod. 

In 2018 heeft Sapna Foundation de volgende activiteiten georganiseerd: 

Workshop ‘Het Yogische Pad’  

Op zondag 4 februari 2018 vond de Sapna Workshop 

'Het Yogische Pad' plaats in Rotterdam (mede mogelijk 

gemaakt door HappyZenHeart en Lotus Fish Yoga).  

De workshop was uitverkocht, er was ruimte voor 30 

personen, en vanaf 13:30 uur werden de 

deelnemers ontvangen op de locatie die door 

HappyZenHeart beschikbaar was gesteld. Om 14:00 

uur opende Geoffrey de Jong van HappyZenHeart de 

middag en gaf het woord aan de voorzitter van Sapna Foundation: Janice Aliar. Zij vertelde 

in haar openingswoord over het werk van Sapna Foundation en nam het programma van de 

workshop met de aanwezigen door. Na een tweetal interessante voorstelrondes waarbij de 

nadruk lag op het verbindende aspect van yoga, nodigde Janice de spreker Yograj 

Premacharya uit om de deelnemers mee te nemen op het Yogische Pad. Na zijn presentatie 

was het tijd voor een pauze en vervolgens werd het Yama en Niyama spel gespeeld, waarbij 

de aanwezigen werden uitgedaagd om na te denken over situaties die in het dagelijks leven 

aan de orde kunnen komen en waarbij het de vraag is hoe 'yogisch' men daarmee omgaat. 

Na enkele ademhalingsoefeningen, het reciteren van mantra's en een meditatie werd de 

middag afgesloten en was er tijd voor een informeel samenzijn. Gezien de positieve reacties 

van de deelnemers kunnen we zeker spreken van een geslaagde workshop. 

Foto's van de workshop zijn te zien op Facebook: Workshop Het Yogische Pad 

  

https://www.facebook.com/janice.aliar/media_set?set=a.10155279494620823&type=3
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Workshop ‘Summer Yoga Flavours’  

Op zondag 24 juni 2018 vond de Sapna Workshop ‘Summer 

Yoga Flavours’ plaats in Rotterdam (mede mogelijk gemaakt 

door HappyZenHeart en Lotus Fish Yoga). Deze middag werd 

onder andere georganiseerd ter gelegenheid van Internationale 

Yoga Dag wat over de hele wereld jaarlijks op 21 juni wordt 

gevierd. Sapna Foundation organiseert workshops waarvan de 

kaartverkoopopbrengst naar projecten van Sapna gaat.  

Om 14:00 uur opende Geoffrey de Jong van HappyZenHeart de 

middag en gaf het woord aan de voorzitter van Sapna 

Foundation: Janice Aliar. Zij vertelde in haar openingswoord over het werk van Sapna 

Foundation. Vervolgens nam Geoffrey de Jong de aanwezigen met videomateriaal mee naar 

het prachtige India waar hij de Yoga Teacher Training in Rishikesh heeft gevolgd.  

Spreker Yograj Premacharya gaf daarna een uiteenzetting over het Yogische Pad. Na de 

pauze werden de deelnemers in twee workshop groepen gedeeld en ging de ene groep een 

Hatha Yoga les doen (onder begeleiding van Janice) en boven was er een klankschaal 

meditatie gaande (onder begeleiding van Geoffrey). Dit werd herhaald, zodat de groepen 

konden ruilen van plek en aan beide workshops konden deelnemen 

Na enkele ademhalingsoefeningen (onder begeleiding van Janice) en een vragenronde werd 

de middag afgesloten en was er tijd voor een informeel samenzijn. 

De deelnemers hebben tijdens deze middag kennis gemaakt met verschillende aspecten van 

yoga, zoals yoga filosofie, lichaamshoudingen, meditatie en ademhalingsoefeningen. Gezien 

de positieve reacties van de deelnemers kunnen we spreken van een geslaagde workshop. 

Foto’s van de workshop zijn te zien op Facebook: Workshop Summer Yoga Flavours 

  

 

 

 

https://www.facebook.com/janice.aliar/media_set?set=a.10155673174360823&type=3
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Verhuisbericht: Voortaan massages in een yurt bij Yurtlife 

Vanaf 1 augustus 2018 geeft de voorzitter van Sapna Foundation heerlijke Ayurvedische 

ontspanningsmassages in de prachtige yurts bij Yurtlife in Zaandam. Voorheen deed ze dit in 

Amsterdam en nu in Zaandam. 

Bij YurtLife beleef je een Zen moment voor jezelf! De behandelingen in Yurts worden gedaan 

met de luxe van eeuwenoude “eenvoud”. 

In Mongolië worden deze nomadetenten Ger genoemd. Dit betekent huis of thuis. Een 

veelzeggende naam voor een “tent”. De sfeer van de yurts is warm en behaaglijk en de 

ruimte zal een ieder verbazen. Ontspannen gaat als vanzelf. 

YurtLife is zeer goed bereikbaar met de auto (vlakbij de snelweg) en met de trein (2 minuten 

lopen vanaf station Zaandam Kogerveld). Ook zijn er genoeg gratis parkeerplaatsen voor de 

deur. Het boeken van een massage kan bij de voorzitter zelf.  

  

 

Artikel op Qrius 

De voorzitter van Sapna Foundation heeft een artikel geschreven voor Qrius (voorheen The 

Indian Economist) over haar ervaringen als yoga docente in de gevangenis. Om het artikel te 

lezen, klik op de volgende link: https://qrius.com/yoga-for-prisoners-a-new-practice-to-help-

build-a-new-life/    

 

 

 

 

 

 

 

https://qrius.com/yoga-for-prisoners-a-new-practice-to-help-build-a-new-life/
https://qrius.com/yoga-for-prisoners-a-new-practice-to-help-build-a-new-life/
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Artikel in Yoga Magazine 

De voorzitter van Sapna Foundation is geïnterviewd door Yoga Magazine over de 

yogalessen die zij geeft in de gevangenis. Zie hier het artikel in de uitgave van augustus 

2018: 

 

 

 

Yogalessen in de gevangenis 

De voorzitter van Sapna geeft 

wekelijkse yogalessen aan 

gedetineerden in de gevangenis 

in Westzaan (Justitieel Complex 

Zaanstad). De lessen zijn een 

groot succes: er doen elke week 

veel gedetineerden mee met de 

les, de reacties zijn zeer positief 

en er is vraag naar meerdere 

lessen per week in de inrichting.  
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Prison Yoga Project training 

Om haar yogalessen in de gevangenis nog beter te kunnen uitvoeren, heeft de voorzitter van 

Sapna Foundation deelgenomen aan de training Prison Yoga Project van James Fox. Deze 

meerdaagse training werd gegeven bij Delight Yoga in Amsterdam. James Fox is oprichter 

en directeur van Prison Yoga Project US. Sinds 2002 geeft hij yoga en meditatie aan 

gedetineerden in onder andere de staatsgevangenis San Quentin in Californië. Daarnaast 

leidt James docenten internationaal op in Prison Yoga. Prison Yoga Project The Netherlands 

biedt trauma-sensitive based yoga en mindfulness aan gedetineerden ter ondersteuning van 

hun rehabilitatie. Prison Yoga is een lichaamsgerichte interventie die gedetineerden helpt om 

op een positieve manier om te gaan met spanningen, stress, impulsen, en emoties zoals 

woede en verdriet. Veel gehoorde ervaringen van deelnemers zijn: minder blessures, betere 

nachtrust, meer focus en innerlijke rust. 
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Yogalessen in yogastudio See You in 

Purmerend 

In 2018 is de voorzitter van Sapna Foundation 

teamlid geworden van yogastudio See You in 

Purmerend. Daar verzorgt zij Hatha yogalessen.  

 

Yogalessen in Mirror Centre vanaf september 

2018 

Vanaf september 2018 geeft de voorzitter van 

Sapna Foundation elke donderdag yogales in het 

Mirror Centre in Amsterdam Oost.  

 

 

 

Financiën  

 

In 2018 heeft Sapna Foundation middelen 

verkregen door donaties, verkoop van het boek  

‘Mumbai Massala, yogalessen, massages en het 

geven van yoga workshops.  

De uitgaven in 2018 betreffen bankkosten, 

onkosten bestuur, IT kosten (website) en 

projectkosten (zoals het organiseren van de yoga 

workshops). Hiernaast volgt een overzicht van de 

inkomsten en uitgaven en hieronder de balans per 

31 december 2018.  

 

 

 

 

BALANS per 31 december 2018 (bedragen in euro's) 

DEBET CREDIT 

  
  

   

 
2018 2017 

 
2018 2017 

Liquide middelen   
   Bank 18311 17917 Reserves 18311 17917 

Kas 0 0 Crediteuren 0 0 

            

Totaal 18311 17917 
 

18311 17917 
 

Exploitatie (bedragen in euro's)

2018

Donaties 486,50             

Boekverkoop 40,00               

Yogalessen/Massages 1.586,20         

Workshops 864,00             

TOTAAL Fondsenwerving 2.976,70         

Bankkosten 110,38             

Onkosten bestuur 354,49             

IT kosten/organisatie 109,96             

Projectkosten 2.006,98         

TOTAAL KOSTEN 2.581,81         

RESULTAAT 394,89             
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Planning 2019  

In 2019 zal de focus op armoedebestrijding in Nederland gericht zijn. De yoga en massage 

activiteiten in Nederland zullen verder voortgezet en uitgebreid worden. Te denken valt aan 

bedrijfsyoga voor personeel om beter om te kunnen gaan met een hoge werkdruk en om 

ziekteverzuim en burn-outs tegen te gaan. Maar ook zal de aandacht worden gericht op het 

aanbieden van ontspanning en beweging voor mensen uit achterstandswijken of 

vluchtelingen. Er zal aan fondsenwerving gedaan worden om de activiteiten te kunnen 

uitvoeren en de link met India te behouden om ook daar (hetzij een bescheiden) bijdrage te 

kunnen leveren. Zo wordt er continu gezocht naar een balans tussen activiteiten in 

Nederland en activiteiten in India.  

Ook zullen de yoga activiteiten wellicht uitgebreid worden naar het buitenland. Er zullen 

wederom interessante workshops georganiseerd worden en ook zullen nieuwe 

samenwerkingsverbanden worden aangegaan. 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 of Facebook-pagina in de gaten voor alle updates.  

 

 

 
     

 

 

 


