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VOORWOORD
Het jaar 2021 leek in veel opzichten op 2020, omdat we nog steeds met het coronavirus te
maken hadden in ons leven. Desondanks hebben we geprobeerd om de activiteiten van
Sapna Foundation zo goed mogelijk voort te zetten, onder de gegeven omstandigheden.
Vanwege de corona pandemie lag de focus dit jaar volledig op activiteiten in Nederland.
De yoga activiteiten zijn zoveel mogelijk gecontinueerd. Ook is er in de zomer wederom een
Yoga Retreat georganiseerd in Nederland. Nieuw in 2021 was het Shakti Project, wat Sapna
Foundation vanaf juli heeft uitgevoerd. Daarover is meer te lezen onder het kopje
‘Activiteiten’.
In dit jaarverslag kunt u lezen wat Sapna Foundation in 2021 heeft gedaan.
Janice Aliar
voorzitter Sapna Foundation
januari 2022
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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
realisatie 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 2021 heeft het bestuur vergaderd en ook is er via de email, chat 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 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 en nieuwtjes 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. Klik
hier om op de Instagram-account van Sapna Foundation te komen: Instagram Sapna
Foundation
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
Sapna Foundation is door de Belastingdienst aangewezen als ANBI (Algemeen Nut
Beogende Instelling). Dit betekent dat donaties aan Sapna fiscaal aftrekbaar zijn.

3

ACTIVITEITEN
Ondanks de coronamaatregelen heeft Sapna Foundation geprobeerd haar activiteiten ook in
2021 zoveel mogelijk voort te zetten. Dat was helaas niet altijd mogelijk. Hieronder staan de
activiteiten omschreven die in 2021 hebben plaatsgevonden. Deze zijn voornamelijk 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.
Artikel in Purmerends Dagblad
De voorzitter van Sapna Foundation (Janice Aliar) is geïnterviewd door het Purmerends
Nieuwsblad over de activiteiten van Sapna Foundation. Zie hier het artikel (14 januari 2021):
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Yogalessen thuisstudio in Purmerend
Sinds juli 2020 geeft de voorzitter van Sapna yogalessen
in haar thuisstudio in Purmerend. Met inachtneming van
de coronamaatregelen geeft zij les aan kleine groepjes
deelnemers. Tijdens de yogalessen komen
ademhalingsoefeningen, lichaamsoefeningen en
ontspanningsoefeningen/meditatie aan bod.
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 2021 heeft zij
yogalessen verzorgd in Yogastudio See You.

International Yoga Day in ASAN
Ter gelegenheid van International Yoga Day werd op zondag 18 juli een yogamiddag
georganiseerd waarbij de voorzitter van Sapna Foundation een Hatha yogasessie gaf aan de
aanwezigen in de ASAN mandir in Den Haag.
Yoga Zomer Retreat
Van 13 tot en met 15 augustus vond het Yoga Zomer Retreat plaats op een prachtige locatie
op de Utrechtse Heuvelrug.
Met een groep van 24 deelnemers (waaronder twee docenten Janice en Yograj) werd er een
weekend lang genoten van de bosrijke omgeving, van een wellness center, van
verschillende yoga- en meditatiesessies en een yoga nidra. De deelnemers hebben genoten
van het weekend en zijn tot rust gekomen. Hieronder staan enkele foto’s van het weekend.
Via de volgende link zijn meer foto’s te zien: Foto’s Yoga Zomer Retreat
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Shakti Project
Van 1 juli t/m 31 december 2021 heeft Sapna Foundation het Shakti Project uitgevoerd. Dit
betreft een pilotproject van zes maanden wat ondersteund is door de gemeente Amsterdam
en gericht was op slachtoffers van huiselijk geweld. Met dit project is de Shakti Telefoonlijn in
het leven geroepen, waar mensen elke dag tussen 9.00 en 17.00 uur naar konden bellen
voor informatie, advies of een luisterend oor. Bellers konden zowel slachtoffers zijn, maar
ook naasten of plegers. De telefoonlijn werd bemand door een team van vrijwilligers dat
vooraf de training Meldcode heeft gevolgd. Behalve de telefoonlijn werden er ook
bijeenkomsten georganiseerd in buurthuis Bonte Kraai in Amsterdam Zuidoost. In totaal zijn
er twaalf bijeenkomsten georganiseerd, waarbij telkens een spreker werd uitgenodigd om
over een bepaald thema te spreken wat te maken heeft met huiselijk geweld. Zo zijn er
bijeenkomsten geweest over partnergeweld, kindermishandeling, omgaan met boosheid,
naasten, de kracht van kwetsbaarheid, gezonde leefstijl, leven vanuit je innerlijke kracht en
weerbaarheid. Vrouwen kregen met het Shakti Project een veilige (digitale) plek waar ze
terecht konden om (anoniem) te praten over hun problemen, ze werden uit hun isolement
gehaald, er werd aan empowerment gedaan door vrouwen te versterken zodat ze weer in
hun eigen kracht komen en thema’s en taboes werden bespreekbaar gemaakt. Deelnemers
zijn in contact gebracht met andere vrouwen in vergelijkbare situaties. Ook is de doelgroep
geïnformeerd over de verschillende organisaties die er zijn voor hulp en advies, door
sprekers uit te nodigen die werkzaam zijn bij de Politie, Veilig Thuis en de Blijf Groep.
In 2022 zal bekeken worden aan de hand van een evaluatie of het project gecontinueerd kan
worden en op welke manier.
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FINANCIËN
In 2021 heeft Sapna Foundation middelen verkregen onder andere door donaties, door het
geven van yogalessen op verschillende locaties, door het organiseren van een yoga retreat
en door een subsidie van de gemeente Amsterdam. De uitgaven in 2021 betreffen
bankkosten, onkostenvergoedingen, IT kosten (website) en projectkosten (zoals het
organiseren van het yoga retreat en het uitvoeren van het Shakti Project). Hieronder volgt
een overzicht van de inkomsten en uitgaven en daaronder de balans per 31 december 2021.

Exploitatie (bedragen in euro's)
2021
Donaties
Yogalessen
Yoga Zomer Retreat
Lidmaatschap BDN Club
Subsidie Gemeente Amsterdam
TOTAAL Fondsenwerving

1.525
1.067
7.984
30
10.000
20.606

Bankkosten
Onkosten bestuur
IT kosten/organisatie
Projectkosten
TOTAAL Kosten

119
123
1.188
13.579
15.009

RESULTAAT

5.597

BALANS per 31 december 2021 (bedragen in euro's)
DEBET
CREDIT
2021
Liquide middelen
Bank
20.553
Kas
0

2020

Totaal

14.956

20.553

14.956
0

Reserves
Crediteuren

2021

2020

20.553
0

14.956
0

20.553

14.956
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PLANNING 2022
Ook in 2022 zijn we helaas nog niet af van het coronavirus. Dat betekent dat Sapna
Foundation haar activiteiten in 2022 ook zal moeten afstemmen met de op dat moment
geldende maatregelen. De focus van de activiteiten liggen ook in 2022 op het leren omgaan
met stress en het opzoeken van ontspanning. In eerste instantie zal er aandacht worden
besteed aan mensen in Nederland, maar waar mogelijk zal ook gekeken worden waar weer
de verbinding kan worden gezocht met activiteiten in India.
Yoga-activiteiten zullen gecontinueerd worden en hopelijk zit er wederom een yoga retreat of
yogareis in. En indien de coronamaatregelen dit alles niet toelaten, zullen de online
mogelijkheden ook niet ontweken worden.
Met betrekking tot het Shakti Project zal bekeken worden of dit in 2022 gecontinueerd kan
worden.
Voor updates kunnen geïnteresseerden altijd terecht op de website en Facebook-pagina van
Sapna Foundation.
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