
Stichting Namaste    Nieuwsbrief 8   September 2014. 
 
Beste sponsorouder en donateurs, 
 
Hierbij doen wij u met terugwerkende kracht de nieuwsbrief van september 2014 toekomen. 
Vanwege trieste familieomstandigheden van onze secretaris de heer E. van Lokven was dit niet 
eerder mogelijk.  
 
Het bestuur van stichting Namaste heeft besloten om in deze nieuwsbrief enkel de meest urgente 
zaken te benoemen. Het betreft het financieel jaaroverzicht (publicatiecijfers) van stichting Namaste 
over 2013, een actie opgezet door een van onze sponsorouders te weten Slaapcenter Verweijen en 
een verslag van het project ten behoeve van het Pope Paul VI/Mercy Home in India.   
  
Financieel jaaroverzicht. 
Hierbij doen wij u het financieel jaaroverzicht (publicatiecijfers) van stichting Namaste over 2013 
toekomen met bijbehorende toelichting.  In de overzichten is een vergelijking gemaakt met de cijfers 
van 2012. 
 

 
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 € 5.287 is dus in januari 2014 overgemaakt.      
 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 situatie van (tussentijdse) beëindiging van de sponsoring door sponsorouders kan het bestuur de 
financiële ondersteuning van het betreffende sponsorkind betalen uit het opgebouwde Fonds 

  
Balans stichting Namaste 

  
          Activa       Passiva     
    2013 2012     2013 2012 
                
Vaste middelen €           211  630 Stichtingsvermogen          630          630 
Vlottende middelen €        1.260  3.077 Fonds Namaste *     10.000      10.000  
Liquide middelen €     29.130  28.629 Algemene Reserve **       8.889     10.000 
       Nog te betalen posten          351          312  
       Beschikbaar voor tehuizen       2.935              0  
       Beschikbaar voor projecthulp       2.509       4.905  
       Nog af te dragen aan tehuizen       5.287       6.489 
             
         Totaal 30.601 32.336                                                Totaal 30.601 32.336  



Namaste. Bij het voordoen van dergelijke situaties probeert bestuur zo spoedig mogelijk nieuwe 
sponsorouders te vinden.     
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 reservering Projecthulp. 
 
**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. 
Wanneer de algemene reserve haar maximale niveau van € 10.000 heeft bereikt, wordt het 
exploitatieresultaat niet meer aan de algemene reserve toegevoegd maar aan de post ‘reservering 
projecthulp’. 
Door de gemaakte kosten voor de controlereis India is algemene reserve in 2013 verminderd met  € 
1.111 ten opzichte van de algemene reserve 2012. 
 

 
***Post Reservering projecthulp. 
Zoals al eerder gemeld bij de toelichting van de posten algemene reserve en Fonds Namaste worden 
indien de maxima bereikt zijn bij deze posten de bedragen toegevoegd aan de post reservering 
Projecthulp. 

  
Inkomsten en uitgaven stichting Namaste 

  
          Inkomsten       Uitgaven     
    2013 2012      2013 2012 
                
Sponsoring kinderen         14.425  17.731    Sponsors oninbaar          998          322 
Giften/projecthulp           4.592  5.141  Reservering Fonds Namaste            505               - 
Rentebaten              647  Reservering projecthulp ***               -          444 
Betalingsverschillen                38  Toevoeging algemene reserve            389       4.473 
     Afdracht tehuizen     10.512     13.349 

      Vrijwilligersbijdragen         1.800       1.800        
       Representatiekosten                 -                    -       
       Algemene kosten         5.001             2.123 
    Financiële kosten          497          309      
    Betalings-/afrondingsverschillen               -            52 
        
         Totaal 19.702 22.872                                                Totaal 19.702  22.872  



Omdat in 2013 de post algemene reserve nog niet haar maximale hoogte van € 10.000 heeft bereikt, 
is het batig exploitatieresultaat van € 389 toegevoegd aan deze reserve. 
 
De post reservering Projecthulp is gevormd om aan de financiering van specifieke vragen/projecten 
van de leidinggevenden van de kindertehuizen in India te kunnen voldoen.   
  
Mochten er nog vragen zijn over de publicatiecijfers 2013 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.  
 
Actie van één van onze sponsorouders te weten Slaapcenter Verweijen uit Budel. 
In september heeft Tom Hendriks, de zoon van onze voorzitter en eigenaar van Slaapcenter 
Verweijen in Budel, een actie gehouden ten bate van onze stichting. De zaak, waarvan Tom Hendriks 
eigenaar is, bestond 125 jaar en hij wilde daar een goed doel aan verbinden. Hij koos daarbij 
natuurlijk voor stichting Namaste waar zijn moeder, zowel als voorzitter maar ook als sponsorouder, 
al jarenlang zeer intensief bij betrokken is. 
Tom Hendriks had besloten dat een deel van de verkoop van de actieweek in september 2104, met 
als sluitstuk de weekendverkoop van 20 en 21 september, ten goede zou komen aan stichting 
Namaste. Deze actie heeft het prachtige bedrag opgeleverd van € 692,=. Tom Hendriks heeft een 
cheque met dit bedrag officieel overhandigd aan onze voorzitter op 30 september 2014. Dit alles is 
vastgelegd op foto met daarbij nog een artikel in de plaatselijke krant.  
Deze actie heeft ook nog sponsorouders opgeleverd die twee kinderen gaat sponsoren.  
Kortom, een prachtig resultaat voor stichting Namaste. Het bedrag van € 692,= zullen wij als bestuur, 
uiteraard naar rijp beraad, besteden aan een nader te bepalen doel binnen onze stichting.  
Het spreekt voor zich dat het bestuur van stichting Namaste Tom Hendriks, eigenaar van Slaapcenter 
Verweijen, bijzonder erkentelijk is voor de door hem op poten gezette actie en het prachtige bedrag 
wat uit deze actie voortgekomen is.   
 
Afronding project Pope Paul VI/Mercy Home. 
In nieuwsbrief 7 van maart 2014 hebben wij al melding gemaakt van de projectaanvraag van het 
Pope Paul VI/Mercy Home in India. Het tehuis  kampte met enorm veel stroomuitval waardoor wij 
zuster Lourdes, de leidinggevende van het Mercy Home, soms wekenlang niet konden bereiken. 
Prioriteit nummer 1 was de aanschaf van een nieuwe generator en als er voldoende geld over zou 
blijven dan zou er nog een U.P.S. systeem (onderbrekingsvrije stroomvoorziening voor computer en 
telefoon) aangeschaft worden. Stichting Namaste had voor dit project € 920,= beschikbaar gesteld en 
daar kwam een gift bij van € 310,= van een sponsorouder dus ging het om een totaalbedrag van € 
1230,= (Rs. 101.000,=). Dit bedrag zou afdoende moeten zijn om een goede generator aan te 
schaffen volgens de offertes zoals toegestuurd door zuster Lourdes.  
Het eerste probleem was dat de mensen die de offerte opgemaakt hadden de situatie in het Mercy 
Home totaal verkeerd beoordeeld hebben. Dus ook een verkeerde generator aanbevolen! Deze 
generator was bij lange na niet krachtig genoeg om alles van stroom te voorzien. Tweede probleem 
was dat generator niet in het tehuis zelf geplaatst kon worden zoals men eerst gezegd had. Een 
aantal mensen heeft toen belangeloos een klein hokje waar spullen opgeslagen lagen die niet langer 
gebruikt werden  omgebouwd tot een ‘generatorhuisje’.  
Zuster Lourdes is hierna, samen met de zuster die binnen het Mercy Home belast is met de financiële 
zaken, vertrokken naar Coimbatore om daar bij diverse firma’s te informeren wat een zwaardere 
generator zou kosten. Nergens wilde men concessies doen qua prijs en uiteindelijk kostte de 
generator met toebehoren Rs. 167.334,=, dus ruim de helft meer dan begroot. De congregatie 
waartoe de zusters van het Mercy Home behoren heeft het verschil van Rs. 66.334,= bijgepast omdat 
de nieuwe generator pure noodzaak was.  
In januari 2015 worden de foto’s van dit project op de website van stichting Namaste geplaatst  
(www.stichtingnamaste.nl).  

http://www.stichtingnamaste.nl).


Door de extra zware generator was een U.P.S. systeem niet langer noodzakelijk (de elektricien heeft 
dit alles keurig geregeld middels een speciale schakelkast).  
  
Met de sponsorgelden van het 2e deel 2014, die wij in de 2e week van januari 2015 overmaken naar 
India gaat ook een bedrag mee van € 1.000,=. Dit prachtige bedrag is beschikbaar gesteld door 
stichting White Group uit Breskens. Dit bedrag zal zoals ook in nieuwsbrief 7 te kennen is gegeven 
besteed worden aan een kachel omdat dit tehuis daar niet over beschikt. Alle lichamelijk en 
geestelijk gehandicapte mensen gaan tijdens de koude maanden al aan het eind van de middag naar 
bed omdat zij het zo verschrikkelijk koud hebben.  
Wij zijn ook stichting White Group enorm dankbaar voor hun gift en hun betrokkenheid bij het 
welzijn van de gehandicapten inwoners.  
  
In maart 2015 ontvangt u uiteraard weer onze reguliere (uitgebreide) nieuwsbrief! 
 
Dit is de belangrijkste informatie voor nu. Tot de volgende keer. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Bestuur stichting Namaste.   
 


