
Stichting Namaste    Nieuwsbrief 10                   Najaar 2015. 
 
Beste sponsorouder en donateurs, 
 
Hierbij de nieuwsbrief van het najaar 2015.   
 
Financieel jaaroverzicht. 
Hierbij doen wij u het financieel jaaroverzicht (publicatiecijfers) van stichting Namaste over 2014 
toekomen met bijbehorende toelichting.  In de overzichten is een vergelijking gemaakt met de cijfers 
van 2013. 
 

 
Activa:  
 Post ‘vaste middelen’ is de kantoorinventaris en computerapparatuur. Het verschil zit hem in de 

afschrijving van de aanwezige laptops. 
 Post ‘vlottende middelen’ is de post openstaande debiteuren. 
 Post ‘liquide middelen’ zijn de bedragen op de bankrekeningen en kasgelden. 
Passiva: 
 Post ‘stichtingsvermogen’. Een stichtingsvermogen is geen eigen vermogen, maar deze post staat 

voor een nog beschikbaar bedrag voor afschrijving computerapparatuur. 
 Post ‘nog af te dragen aan tehuizen’. De sponsorgelden worden elk jaar tweemaal ‘achteraf’ 

overgemaakt (juli en januari). Het bedrag van € 6.332 is dus in januari 2015 overgemaakt. 
 Het bestuur heeft besloten om de posten ‘beschikbaar voor tehuizen’ en ‘beschikbaar voor 

projecthulp’ vanaf 2014 samen te voegen. Volgend jaar ziet u op de balans alleen nog de post 
‘beschikbaar voor tehuizen staan’ (bestemmingsreserves), omdat hier ook de projecthulp onder 
ressorteert.   

 Overige posten spreken voor zich.   
 
*Post Fonds Namaste. 
De functie van het Fonds Namaste is het (tijdelijk) garanderen van een continuering van de financiële 
ondersteuning van de sponsorkinderen in India.  
In een situatie, van (tussentijdse) beëindiging van de sponsoring door sponsorouders, kan het 
bestuur de financiële ondersteuning van het betreffende sponsorkind betalen uit het opgebouwde 
Fonds Namaste. Als een dergelijke situatie zich voordoet, probeert het bestuur zo spoedig mogelijk 
nieuwe sponsorouders te vinden.     

  
Balans stichting Namaste 

  

          Activa       Passiva     

    2014 2013     2014 2013 

                

Vaste middelen                   1  211 Stichtingsvermogen          630          630 

Vlottende middelen           1.365       1.260   Fonds Namaste *     10.000     10.000        

Liquide middelen         37.674    29.130   Algemene Reserve **     10.000       8.889      

  
 

    Nog te betalen posten            39          351            

  
 

    Beschikbaar voor tehuizen ***     12.039        2.935   

  
 

    Beschikbaar voor projecthulp              0       2.509   

  
 

    Nog af te dragen aan tehuizen       6.332       5.287 

  
 

    
  

    

         Totaal 39.040 30.601                                                 Totaal 39.040 30.601  



Op basis van ervaringsgegevens vanuit de afgelopen jaren, heeft het bestuur van stichting Namaste 
bepaald dat ook voor het Fonds Namaste een maximale hoogte van € 10.000 een voldoende dekking 
biedt voor de risico’s en het garanderen van de uit dit fonds te mogen verrichten betalingen. 
 
Bij het bereiken van dit maximumbedrag heeft het bestuur besloten om de voor dit fonds bedoelde 
bijdragen toe te voegen aan de post ‘beschikbaar voor tehuizen’ of ‘bestemmingsreserves’.  
 
**Post Algemene Reserve. 
De belangrijkste functies van een algemene reserve zijn het kunnen opvangen van onvoorziene 
financiële risico’s en het kunnen verrichten van grote uitgaven, die niet direct bekostigd kunnen 
worden uit de jaarlijks binnengekomen financiële middelen (jaarexploitatie).  
De hoogte van de algemene reserve wordt bepaald door de financiële risico’s, die het bestuur in het 
kader van een meerjarenperspectief wil afdekken. Daarnaast dient beschreven te worden voor welke 
doeleinden de te vormen reserve zal worden gebruikt. Voor het bestuur van stichting Namaste 
bestaan de financiële risico’s uit onder andere de vervanging van de laptops voor het secretariaat en 
de kosten voor de periodieke controlereizen naar India door enkele bestuursleden. 
Op basis van deze risicoanalyse heeft het bestuur vastgelegd dat de algemene reserve uit een 
maximaal bedrag zal bestaan van € 10.000. Met dit bedrag worden de financiële risico’s van de 
stichting in voldoende mate afgedekt. 
In 2014 heeft het bestuur nog een bedrag van € 415 aan de algemene reserve toegevoegd, waarmee 
haar maximale niveau van € 10.000 is bereikt.  
 
***Beschikbaar voor tehuizen. 
Het overige deel van het exploitatieresultaat over 2014 ten bedrage van € 8.646, is toegevoegd aan 
de post ‘beschikbaar voor tehuizen’ (bestemmingsreserves). 
 

 
***Bestemmingsreserves 
Zoals al eerder gemeld bij de toelichting op de balans 2014 heeft het bestuur besloten om de posten 
‘beschikbaar voor tehuizen’ en ‘beschikbaar voor projecthulp’ samen te voegen tot de post 
‘beschikbaar voor tehuizen’ of “bestemmingsreserves”. Binnen de bestedingsruimte van de doel-
stellingen van de stichting, zoals vastgelegd in de statuten, kan het bestuur vanuit deze post,  
aanvullende middelen een nadere bestemming geven.  
 

  
Inkomsten en uitgaven stichting Namaste 

  

          Inkomsten       Uitgaven     

    2014 2013      2014 2013 

                

Sponsoring kinderen         15.460    14.425       Sponsors oninbaar                -          998 

Giften/projecthulp           6.637 4.592    Reservering Fonds Namaste                  -          505 

Rentebaten              246   647 Bestemmingsreserves *** 8.856                 - 

Betalingsverschillen                51  38 Toevoeging algemene reserve   415                          389 

  
 

  Afdracht tehuizen      10.129     10.512   

  
    Vrijwilligersbijdragen        1.125        1.800         

  
 

    Representatiekosten              50               -        

  
 

    Algemene kosten         1.230       5.001               

    Financiële kosten          589          497       

    Betalings-/afrondingsverschillen                 - 

        

         Totaal 22.394 19.702                                                  Totaal 22.394 19.702     



Op 7 juni 2015 is dit onderwerp uitvoerig aan de orde gekomen tijdens de bestuursvergadering bij 
het punt ‘behandeling van het financieel jaarverslag 2014’. Hierbij heeft het bestuur 6 doeleinden  
benoemd waar de bestemmingsreserve aan besteed mag worden te weten; 
1. Verhoging afdracht sponsorgelden. 
2. Eenmalige bijdrage aan alle sponsorkinderen. ( verbeteren van de woon- en leefomstandigheden 
van individuele kinderen).  
3. Beschikbaar stellen giften voor medicijnen sponsorkinderen of gezinsleden. 
4. Financiële ondersteuning gezin van een sponsorkind. 
5. Giften voor studie/scholing (eenmalige extra bijdrage in studiekosten). 
6. Projecthulp (binnengekomen giften of stichting kan zelf geld beschikbaar stellen) voor bijvoorbeeld   
verbeteren van de faciliteiten binnen de tehuizen voor de kinderen (verwarming, elektriciteit), 
verbetering van de faciliteiten voor de leidinggevenden in het kader van communicatie (computer-
apparatuur) etc.    
 
De post ‘bestemmingsreserves’ is gevormd om aan de financiering van specifieke vragen/projecten 
van de leidinggevenden van de kindertehuizen in India te kunnen voldoen. De post ‘bestemmings-
reserves’ wordt gevoed door het positief exploitatieresultaat.  
  
Mochten er nog vragen zijn over de publicatiecijfers 2014 dan kunt u contact opnemen met het 
secretariaat van stichting Namaste, bereikbaar tijdens kantooruren van 09.00 uur tot 17.00 uur op 
telefoonnummer 0229-246146.  
  
Ziektekostenverzekering gezinnen van de sponsorkinderen K.I.D.S. 
Inmiddels heeft er een verrassende ontwikkeling plaatsgevonden bij K.I.D.S. Kottapuram. Medio 
augustus 2015 heeft pater Nixon, directeur van K.I.D.S., het bestuur een e-mail gezonden met het 
verzoek of het 2e deel van het sponsorgeld wat jaarlijks overgemaakt wordt, aangewend mocht 
worden voor het afsluiten van een ziektekostenverzekering voor de gezinnen van de sponsor-
kinderen van K.I.D.S.  
Was deze aanvraag legitiem? 
Ja, het protocol van stichting Namaste schrijft voor dat het 1e deel van het sponsorgeld wat wij in juli 
van elk jaar overmaken wordt besteed aan de educatie van de sponsorkinderen. Het 2e deel van het 
sponsorgeld wat wij in januari van elk jaar overmaken wordt op de spaarrekening geplaatst van het 
kind met die restrictie, dat als het sponsorkind meer geld nodig heeft voor zijn/haar educatie, dat 
ook het 2e deel van het sponsorgeld hiervoor mag worden aangewend.  
In dit geval gaf pater Nixon echter expliciet aan dat de kinderen van K.I.D.S. voldoende hadden aan 
het 1e deel van het sponsorgeld voor hun studie. Dan mag conform het protocol de leidinggevende 
van een tehuis een verzoek aan ons richten of het 2e deel van het sponsorgeld aangewend mag 
worden voor ‘medische hulp/medische doeleinden’.  
Voor wie en wat is deze ziektekostenverzekering bestemd?  
Deze ziektekostenverzekering wordt afgesloten bij de C.H.A.I. Foundation (The Catholic Health 
Association of India). Voor het bedrag van INR. 2.750/- zijn 2 ouders en 2 kinderen op jaarbasis 
verzekerd voor een bedrag van INR. 100.000/-. De C.H.A.I. Foundation helpt mensen die het 
financieel gezien heel erg slecht hebben. Anders gezegd, de mensen die onder de armoedegrens 
leven. Wij hebben uit diverse bronnen vernomen dat de C.H.A.I. Foundation een bijzonder 
betrouwbare organisatie is en dat zij zeer actief zijn in de deelstaten Tamil Nadu en Kerela waar al 
onze tehuizen gelegen zijn.  
Waarom is deze ziektekostenverzekering zo belangrijk voor het sponsorkind en het gezin waar 
hij/zij uit voorkomt?  
Wij kregen steeds meer rapportages onder ogen, waarin vermeld staat dat de ouders van 
sponsorkinderen exorbitant hoge leningen moeten afsluiten bij een bank als een ouder of 
sponsorkind dure medicijnen moet gaan gebruiken, een operatie moet ondergaan en/of om een 



andere reden opgenomen moet worden in een ziekenhuis. De ouders van de sponsorkinderen 
moeten vaak voor de rest van hun leven deze schulden met rente aflossen. Als de bank niet wil 
helpen dan gaan zij naar woekeraars en betalen daar enorme hoge rentebedragen. Voor een relatief 
klein bedrag kan al deze ellende voorkomen worden.   
Het is wel zo dat een sponsorkind dan minder spaarsaldo opbouwt maar in het grotere geheel gezien 
is dit van minder groot belang. Als gezinnen namelijk met torenhoge schulden zitten moet het 
sponsorkind wat een goede baan vindt na zijn/haar beroepsopleiding (zoals uw sponsorkind), vaak 
tot in lengte van dagen hun ouders helpen om deze schulden af te betalen. Dus in dat licht bezien is 
dit een geweldig initiatief. Dit zorgt ervoor dat deze sponsorkinderen na voltooiing van hun studie 
direct een eigen inkomen hebben en dat zij geen gelden meer af moeten dragen voor de betaling van 
de schulden van hun ouders. 
Het bestuur geeft op jaarbasis een aanzienlijk bedrag uit aan giften voor medicijnen of een financiële 
bijdrage voor afbetaling schulden voor ondergane operaties (zie doeleinden bestemmingsreserves). 
Door dit initiatief is dit voor de sponsorkinderen van K.I.D.S. en hun families niet langer noodzakelijk 
en kunnen wij als bestuur deze gelden aanwenden voor andere doeleinden.      
De sponsorouders van K.I.D.S. zijn uiteraard onmiddellijk door ons geïnformeerd en van hen hebben 
wij zeer positieve reacties mogen ontvangen. 
 
Het bestuur gaat na haar bestuursvergadering van 3 oktober 2015 in overleg met de leidinggevenden 
van de andere tehuizen om te bezien of wij ook daar ervoor kunnen zorgen dat deze gezinnen een 
ziektekostenverzekering af kunnen sluiten. Dat zou voor heel veel gezinnen een uitkomst zijn. 
Hopelijk kunnen wij u in het begeleidend schrijven wat u ontvangt bij de rapportages van uw 
sponsorkind in december 2015 meer vertellen over de geboekte resultaten!  
  
Afronding projecten en overig nieuws. 
Alle lopende projecten zijn afgerond!  
 
Leuk om te vermelden is dat het bestuur van stichting “The White Group” uit Breskens, die afgelopen 
jaren diverse grote giften ter beschikking heeft gesteld ter realisatie van diverse projecten voor het 
Pope Paul VI/Mercy Home, nu gekozen  heeft om wat anders te doen voor stichting Namaste. Zij 
sponsoren nu 4 nieuwe kinderen uit de omgeving van het Pope Paul VI/Mercy Home voor meerdere 
jaren (mogelijk zelfs tot aan het einde van hun studie). Het bestuur is stichting “The White Group” 
enorm dankbaar voor hun betrokkenheid bij onze stichting.  
 
In juli 2015 heeft het bestuur naast de sponsorgelden een enorm bedrag overgemaakt aan giften 
naar India. Het gaat om een bedrag van INR. 325.000. Wij hebben dit alles kunnen realiseren mede 
dankzij o.a. de giften van Slaapcenter Verweijen (€ 692, nieuwsbrief 8), en een trouwe sponsorouder 
die voor dit jaar wederom een bedrag beschikbaar gesteld heeft voor educatie van de 
sponsorkinderen (€ 3.000, nieuwsbrief 9). Voor INR. 325.000 hebben wij dit keer 39 sponsorkinderen 
en/of gezinnen kunnen helpen (15 i.v.m. studie, 10 i.v.m. medische redenen en 14 i.v.m. overige 
zaken).  
 
Het bestuur wil van de gelegenheid gebruik maken om namens de leidinggevenden van alle tehuizen 
niet alleen de gulle gevers te bedanken voor hun giften maar ook u als sponsorouders omdat een 
gedeelte betaald is uit de pot ‘bestemmingsreserves’.  
  
Dit is de belangrijkste informatie voor nu. Tot de volgende keer. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Bestuur stichting Namaste.  


