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Voorwoord  

 

In 2019 stond yoga centraal bij de activiteiten van Sapna Foundation. 

In binnen- en buitenland heeft Sapna Foundation zich in 2019 met 

name bezig gehouden met het organiseren van yoga activiteiten, 

zoals workshops, lessen en een retreat in India. De focus van Sapna 

ligt inmiddels duidelijk op het aanbieden van hulp aan mensen in 

Nederland waar het hun welzijn betreft. Maar ook heeft Sapna in 

2019 haar bijdrage geleverd aan een project in India, te weten het 

N’KaNa project in Pondicherry.  

In dit jaarverslag kunt u lezen wat Sapna Foundation in 2019 zoal 

heeft gedaan. 

 

Janice Aliar  

voorzitter Sapna Foundation 

januari 2020 
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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 ‘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 2019 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 op verschillende locaties en geeft zij tevens 

Ayurvedische ontspanningsmassages. Tijdens de yogalessen komen ademhalings-

oefeningen, lichaamsoefeningen en ontspanningsoefeningen/meditatie aan bod. 

In 2019 heeft Sapna Foundation de volgende activiteiten georganiseerd: 

Workshop ‘Just relax, it’s only stress’   

Op zondag 2 juni 2019 vond de workshop ‘Just relax, it’s only stress’ plaats in Rotterdam 

(mede mogelijk gemaakt door HappyZenHeart en Seva NL).  

Hoe kunnen we stress voorkomen en wat zijn de yogische manieren van stressverlichting? 

Tijdens de workshop kwamen deze en andere vragen uitgebreid aan bod. Eén en ander 

werd gedaan door middel van meditatie, praktische ademhalingstechnieken, ontspannende 

yoga poses en een Yoga Nidra sessie. Het was een geslaagde en veelzijdige middag! 

Foto's van de workshop zijn te zien op Facebook: Workshop Relax, it’s only stress 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/janice.aliar/media_set?set=a.10156458721710823&type=3
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Viering Internationale Yoga Dag  

In samenwerking met stichting Brahma Kumaris Bijlmermeer en Lotus and Tulip heeft Sapna 

in het kader van Internationale Yoga Dag een aantal evenementen georganiseerd in 

Amsterdam Zuidoost. Gedurende twee dagen (21 en 22 juni 2019) werd er een gevarieerd 

programma aangeboden voor mensen uit de wijk. De toegang was gratis en het was bedoeld 

voor een ieder, ongeacht leeftijd en ongeacht ervaring op het gebied van yoga. Er zijn Hatha 

yogalessen verzorgd, maar ook kinderyoga, Raja yoga en een lezing over yoga. Dit 

programma was mede mogelijk gemaakt door Gemeente Amsterdam.  
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Yogalessen in de gevangenis 

De voorzitter van Sapna heeft ook in 2019 wekelijkse yogalessen gegeven aan gedetineer-

den 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.  

 

Sinds oktober 2019 geeft de voorzitter 

van Sapna ook wekelijkse yogalessen 

in de gevangenis in Heerhugowaard. Zij 

geeft er les aan gedetineerden en aan 

personeel. Uit de ingevulde 

evaluatieformulieren van zowel de 

gedetineerden als het personeel blijkt 

dat de yogalessen enorm gewaardeerd 

worden en dat er behoefte is aan 

continuïteit. De lessen in Heerhugo-

waard worden in 2020 voortgezet.  

 

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. Ook in 2019 heeft zij yogalessen verzorgd 

in Yogastudio See You 

 

Delight Yoga training 

Om haar yogalessen in de gevangenis nog 

beter te kunnen uitvoeren, heeft de voorzitter 

van Sapna Foundation deelgenomen aan de 

workshop ‘Find ease in Unease by knowing 

yourself’ van Kristin Vikjord. Deze meerdaagse 

training werd gegeven bij Delight Yoga in Den 

Haag. Kristin Vikjord is oprichter van Delight 

Yoga met vijf studio’s in Amsterdam en Den 

Haag, en initiatiefnemer van de Inner Peace 

Conference en de Arctic Yoga Conference. 

Daarnaast is ze ook psycholoog, yoga- en 

mindfulnessdocent en influencer. Sapna 

Foundation vindt het belangrijk om te blijven 

leren en kennis te blijven opdoen om op die 

manier nog beter haar werkzaamheden te 

kunnen uitvoeren.  
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Sapna steunt het N’KaNa project in India 

Sapna Foundation werkt samen met Trust for Youth and 

Child Leadership (TYCL) aan het N’KaNa project. Dit 

project wordt uitgevoerd in Pondicherry (India) en richt zich 

op kinderen uit achterstandswijken die worden gekoppeld 

aan een professional om samen de school- en studietijd 

onder deskundige begeleiding te doorlopen. Het project 

zorgt ervoor dat het opgroeiende kind een mentor krijgt die  

als kritische gids het kind begeleidt om zijn of haar dromen  

te verwezenlijken. De mentor heeft de rol van een 

voorbeeldmodel. Met de bijdrage van Sapna Foundation 

kunnen 10 kinderen gekoppeld worden aan elk een mentor.  

De kinderen krijgen kwaliteitsonderwijs en drop-out wordt tegen 

gegaan. Daarnaast krijgen de geselecteerde kinderen een 

training over het omgaan met verschillende ecosystemen om 

bewust om te gaan met de natuur en het milieu en mogen ze 

deelnemen aan een zomerkamp. Voor meer informatie over 

TYCL of over het N’KaNa project, klik op de volgende link: 

http://www.tycl.org.in/  

 

Enkele verhalen van de kinderen zijn vastgelegd in het boekje 

‘N’KaNa Stories’ 

 

Yoga & Meditatie Himalaya Retreat 

Van 10 tot en met 17 september 2019 heeft Sapna Foundation een Yoga & Meditatie 

Himalaya Retreat georganiseerd in India. De tien deelnemers begonnen hun reis in 

Rishikesh, de yoga hoofdstad van de wereld, waar men praktisch op elke meter een 

yogaschool aantreft. In Rishikesh heeft de groep overnacht in een ashram, kunnen genieten 

van Ganga (de heilige rivier), diverse yogalessen gevolgd, gemediteerd, yoga nidra gedaan, 

massages genomen en kunnen acclimatiseren. Na een prachtige welkomstceremonie begon 

het avontuur richting de Himalaya-gebergten. Eerst nog een aantal grotten bewonderd en 

langs Devprayag en Rudraprayag gereden waar verschillende rivieren samenkomen. De 

dagen in de Himalaya’s waren bijzonder; De deelnemers hebben onder andere bergen 

beklommen (zowel te voet als op een muilezel), ze hebben yoga gedaan en gemediteerd 

midden in de natuur, ze hebben genoten van een klankschalensessie, ze hebben 

gekampeerd, ze hebben spirituele plekken bezocht, ze hebben kennis gemaakt met het 

echte dorpsleven en in een dorpje bij mensen thuis heerlijk gegeten. De reis is goed 

verlopen en een ieder is inmiddels weer veilig terug in Nederland. Er zaten af en toe wat 

spannende momenten in de reis, maar ondanks dat was het zeker een geslaagde retreat 

met mooie blijvende herinneringen. Op de volgende pagina staan enkele foto’s van de reis. 

En via de volgende link zijn meer foto’s te zien: Fotoalbum Retreat  

http://www.tycl.org.in/
https://www.facebook.com/janice.aliar/media_set?set=a.10156722486360823&type=3
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Financiën  

 

In 2019 heeft Sapna Foundation middelen verkregen door donaties, door het geven van  

yogalessen op verschillende locaties, door het geven van ontspanningsmassages, het 

organiseren van yoga workshops en een yoga retreat in India.  

De uitgaven in 2019 betreffen bankkosten, onkosten bestuur, IT kosten (website) en 

projectkosten (zoals het organiseren van de yoga workshops en retreat). Hieronder volgt een 

overzicht van de inkomsten en uitgaven en hieronder de balans per 31 december 2019. 

 

Exploitatie (bedragen in euro's)

2019

Donaties 680,75             

Yogalessen  4.721,25         

Workshops Yoga 1.937,00         

Yoga Retreat 6.100,00         

Massages 640,00             

TOTAAL Fondsenwerving 14.079,00       

Bankkosten 119,40             

Onkosten bestuur 739,05             

IT kosten/organisatie 99,85               

Projectkosten 16.618,07       

TOTAAL KOSTEN 17.576,37       

RESULTAAT -3.497,37         

 

 

2019 2018 2019 2018

Liquide middelen

Bank 14814 18311 Reserves 14814 18311

Kas 0 0 Crediteuren 0 0

Totaal 14814 18311 14814 18311

DEBET CREDIT

BALANS per 31 december 2019 (bedragen in euro's)
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Planning 2020  

In 2020 zal wederom de focus op bewustwording in Nederland gericht zijn. Bewustwording 

hoe om te gaan met stress en hoe meer ontspanning te vinden. Bewustwording om een 

gezonder en gelukkiger leven te leiden. 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 er yoga activiteiten georganiseerd worden in het buitenland. De reis naar India is 

goed bevallen en er is vraag naar om in 2020 wederom een dergelijke reis te organiseren.  

Ook zullen er wederom interessante workshops georganiseerd worden en wordt er continue 

gezocht naar nieuwe samenwerkingsverbanden om het werk van Sapna te versterken en uit 

te breiden. Dit kunnen organisaties zijn in Nederland, maar ook in India. Op die manier wordt 

het werk van Sapna alsmaar breder verspreid en kan Sapna haar doelstelling blijven 

nastreven.  

Op de website en Facebook-pagina zullen alle updates worden geplaatst.  

 

   

 


