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1. Voorwoord

Beste Donateur / Belangstellende,
Regelmatig krijg ik de vraag waarom ik een project ondersteun dat zo ver weg is van ons
vertrouwde kikkerland. De Corona pandemie heeft laten zien dat de gehele wereld met elkaar
verbonden is. We reizen overal in korte tijd naartoe, we importeren veel producten uit andere
landen en zijn voor veel grondstoffen afhankelijk van regio’s die ver weg van hier liggen. Voor
mij is het dan ook duidelijk dat ieders belang ligt in het feit dat we het samen moeten doen.
Ver weg maar toch zo dichtbij!
Wij ondersteunen met ons project, de persoonlijke ontwikkeling van kansarme kinderen in India
die dit waarschijnlijk anders niet of veel moeilijker hadden doorlopen. Zij kunnen daarmee iets
van hun leven maken. Hun omgeving profiteert hier ook van. En uiteindelijk zal dit ook weer
zijn weerslag hebben op ónze maatschappij. Zo helpen we elkaar.
Dank aan allen die onze projecten mogelijk maken. De schoolleiding van de
Sri SaI Vidyalaya School in Puttaparthi, ons belangrijkste project, heeft er alles aan gedaan om,
in de periodes dat het mogelijk was, de school open te houden. In 2021 zijn er gemiddeld 85
leerlingen op de school aanwezig geweest. Het bestuur van Stichting STROHALM Foundation
heeft elk kwartaal vergaderd en heeft daar waar mogelijk praktische en financiële
ondersteuning verleend aan de school in Puttaparthi.
In 2022 gaat een afvaardiging van het bestuur naar India. Dan gaan wij eindelijk de plannen
bespreken die al geruime tijd op de plank liggen. Het onderhoudsplan, de inrichting van de
lokalen en het lesmateriaal zijn belangrijke onderdelen. Wij hebben daarbij uw hulp hard nodig!
Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van de Stichting STROHALM Foundation,

Berry Janmaat
Voorzitter

Wassenaar, mei 2022
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2. Jaarverslag Stichting STROHALM Foundation 2021
Stichting STROHALM Foundation biedt de allerarmste kinderen uit Puttaparthi (India) een
kans op een beter leven door hen gratis onderwijs en elke schooldag een voedzame maaltijd
te geven. De Sri Sai Vidyalaya School heeft plaats voor 185 leerlingen. Het is een veilige plek
die uitzicht geeft op een betere toekomst.
De SSF is nauw betrokken bij de school om de voortgang te volgen en hulp te bieden waar
mogelijk.
De SSF ontvangt geen subsidie. Daardoor is de SSF geheel afhankelijk van donaties.
Bestuursleden en medewerkers krijgen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.
Elke gift wordt zodoende aan de kansarme kinderen besteed.

2.1 Het School project: de Sri Sai Vidyalaya School
Het belangrijkste doel van de SSF is de continuering van de Sri Sai Vidyalaya School
in Puttaparthi. In 2021 is de financiële garantie gerealiseerd voor het schooljaar 2022/2023
van de Sri Sai Vidyalaya School voor de klassen 1 t/m 10, inclusief de dagelijkse warme
maaltijd.

Nieuws van de Sri Sai Vidyalaya School
Corona-virus
Helaas gingen ook de scholen in India verschillende periodes dicht vanwege de Corona
pandemie. Na elke onderbreking in het onderwijs, bleek dat maar een gedeelte van de
leerlingen terug kwam op school. Veel families zijn verhuisd, van andere kinderen is onbekend
waarom ze (nog) niet op school terugkomen.
In maart wordt de school in verband met Covid, gesloten voor klas 1 t/m 9.
Alleen de eindexamenklas krijgt nog incidenteel les.
De overheid besluit vervolgens dat er geen examens worden afgenomen over het schooljaar
2020/2021. De leerlingen van onze school zijn zodoende allemaal over naar de volgende klas
en starten na de zomervakantie, eind juli met een nieuw schooljaar.
Ook de eindexamenleerlingen zijn allemaal geslaagd.
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Pas enkele weken na de grote vakantie, aan het begin van het nieuwe schooljaar, wordt op 16
augustus, het licht op groen gezet door de overheid om de schooldeuren van de Sri Sai
Vidyalaya school weer te openen.
Op de eerste schooldag, waren er 20 leerlingen, 2 dagen later al weer 38! Noorjahan (Noor),
het hoofd van de school, verwacht dat veel meer kinderen op korte termijn weer naar school
komen.

De voorzitter van de SSF heeft gedurende het hele jaar wekelijks contact onderhouden met de
school.
Noor geeft aan dat de leerlingen, hun families en de onderwijzers geen grote problemen
ervaren hebben d.m.v. Corona.
De leerkrachten zijn allemaal gevaccineerd.
Eind 2021 volgen ca. 80 kinderen het onderwijs. Dit was vlak vóór de pandemie nog 185!

Voor alle kinderen was er gelukkig een dagelijkse warme maaltijd.
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Voedsel uitdelen
Noorjahan heeft tijdens de lockdown voedsel uitgedeeld aan arme mensen uit de omgeving. Zij
geeft hiermee het voorbeeld aan de kinderen om altijd oog te hebben voor anderen en ook
goed te zorgen voor mensen in nood.

Uitdelen van maaltijden ter nagedachtenis aan Kees van Werkhoven
Op 15 januari 2021 is de oud voorzitter en oprichter van de SSF en de Sri Sai Vidyalaya school
te Puttaparthi, Kees van Werkhoven, overleden.
Bij de verzending van het SSF jaarverslag 2020 is het overlijdensbericht en een
levensbeschrijving van Kees van Werkhoven toegevoegd.
In november 2021 hebben Noorjahan en de kinderen, volgens Indiase traditie, 10 maanden na
het overlijden van Kees van Werkhoven, voedsel uitgedeeld.
Leerlingen, leerkrachten, ouders, buurtbewoners, straatvegers en andere mensen die in de
directe omgeving waren ontvingen een zelfgemaakte maaltijd.
Ook is er een herdenkingsdienst geweest.
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Feesten
Er waren ook veel vrolijke momenten voor de kinderen op school.
De kinderen hebben zoals gebruikelijk op de verjaardag van ‘Opa’ (Kees van Werkhoven)
op 24 november, het jaarlijkse schoolfeest gehouden en een mooie dansvoorstelling gegeven.
Ook de verjaardag van Noor is gevierd met taart!

Geen bezoek aan de school
Ook in 2021 is het vanwege Covid 19 niet mogelijk geweest naar India te reizen en de school te
bezoeken.
In het najaar van 2022 hopen Berry Janmaat en Cees Jan Bouman naar India af te reizen.
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3. Nieuws vanuit de SSF
In januari 2021 wordt Cees Jan Bouman onze nieuwe vicevoorzitter. Hij gaat al jarenlang met
veel plezier naar India en weet in zijn restaurant Boerderij Meijendel ook veel aandacht te
vestigen op de Sri Sai Vidyalaya School en nieuwe donateurs te werven.
De SSF is actief geweest om mogelijkheden te scheppen om haar werkzaamheden onder de
aandacht van mensen te krijgen.

Nieuwe website voor de SSF
In de zomer van 2021 heeft de SSF in samenwerking met Internetbureau Pure Pixels uit
Wassenaar, aan een nieuwe website (www.strohalmfoundation.org) gewerkt.
Het bestuur hoopt hiermee meer informatie te kunnen geven over haar projecten aan donateurs
en andere geïnteresseerden.

Doneren via website, nieuwsbrief, Facebook en Media
De SSF is blij met een moderne website, die de sfeer en karakter van de oude website en van
de SSF heeft behouden.
Het is nu mogelijk om direct via de website te doneren aan de SSF.
2 keer per jaar komt er een Nieuwsbrief op de website, zodat donateurs en belangstellenden
mee kunnen kijken wat er gebeurt. Tevens wordt deze nieuwsbrief aan de donateurs per email
verstuurd.
Ook Facebook is geactiveerd. De SSF hoop zo meer mensen te kunnen bereiken en te kunnen
informeren.
In september is er een persbericht uitgegaan om de nieuwe website onder de aandacht te
brengen. Dit persbericht is ook gestuurd naar alle donateurs en belangstellenden en naar enige
regionale kranten. In de kerst-editie van de Wassenaarse krant is een artikel opgenomen over
de SSF.
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Het logo van de SSF
Met de nieuwe website is er ook het logo aangepast: De bekende helpende hand in een nieuwe
vorm:

Het logo van de SSF bestaat uit een hand (helpende hand) dat met een
bepaalde stand van de vingers uitdrukt: I love You.
Wijsvinger: I
Duim/Wijsvinger: Love
Pink/Wijsvinger: You
De oranje cirkel achter de hand staat voor de zon ofwel een perspectiefvol leven
De graan-aar staat voor een vruchtbare toekomst die de kinderen tegemoet gaan na de
basisopleiding op onze school.
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4. Financiën
Geldstroom 2021
De SSF heeft verschillende internationale hulporganisaties die over een FCR rekening,
beschikken, aangesproken en onderzocht of samenwerking mogelijk was om zodoende het geld
naar India te transporteren.
Een aantal vrijwilligersorganisaties hebben hun medewerking toegezegd.
Uiteindelijk is de Happy Home Trust (www.happyhome.org.in) uit Puttaparthi de internationale
hulporganisatie waarmee de SSF gaat samenwerken, zolang er nog geen nieuwe bankrekening
is. Happy Home Trust is een huis voor kwetsbare jongens en meisjes, veelal weeskindern.
Happy Home Trust is opgericht door een Indiase vrouw, gesteund door een Internationaal team.
Het huis staat ook in Puttaparthi, vlak bij onze school.

Donateurs
De SSF is heel blij met haar donateurs. Al jarenlang zijn er donateurs die maandelijks een
bedrag overmaken. Voor €15,- kan een kind een maand lang naar school! Daarnaast zijn er
donateurs die jaarlijks een groter bedrag aan ons overmaken. Bij Kluswijs en Restaurant
Meijendel in Wassenaar staan collectebussen.
Helaas heeft AH Noordwijk als laatste, ook besloten om de statiegeldbonnen per toerbeurt uit te
keren aan verschillende goede doelen. De SSF is dus niet meer het enige goede doel dat
hiervoor in aanmerking komt.
De SSF heeft tot mei 2021 een belangrijk deel van haar inkomen ontvangen via de verzilvering
van deze statiegeldbonnen van verschillende AH vestigingen.

Kostenposten in 2022/2023
Corona heeft in het jaar 2021 het meerjarig onderhoudsplan behoorlijk doorkruist. De school
zou graag nieuwe toiletten (6 stuks) willen aanleggen, de keuken moet vernieuwd worden om
voldoende maaltijden te kunnen bereiden, er is een wens om het aantal computers uit te
breiden en de daktuin dient verbeterd te worden. Ook worden de klaslokalen ingericht met
lessenaren en stoelen. De leerlingen zitten nu op de grond met hun boeken en schriften op
schoot. Als alles volgens plan verloopt wordt de school in het voorjaar van 2022 weer van
binnen en buiten geschilderd. De foto’s laten zien dat dit echt hard nodig is.

Met circa 30.000 euro aan donaties per jaar kan de school prima draaien.
Dat is 15 euro per kind per maand!
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5. Dank voor ontvangen hulp
De SSF is heel dankbaar voor de financiële ondersteuning in 2021 van:

Manager en medewerkers van Albert Heijn Noordwijk en Oegstgeest
Tot april 2021 heeft de SSF alle statiegeldbonnen bij AH Noordwijk mogen verzilveren.
Daarna ging ook deze vestiging over op een rouleersysteem, zodat ook andere goed doelen
hiervoor in aanmerking konden komen.
Daarna heeft de SSF nog 1x een maandopbrengst mogen ontvangen van AH Noordwijk en
AH Oegstgeest, Terweeweg.

Restaurant Boerderij Meijendel in Wassenaar
Cees Jan Bouman, eigenaar van restaurant Boerderij Meijendel heeft op eigen initiatief een actie
gestart in zijn restaurant. Hij vraagt aandacht voor de SSF middels foto’s en flyers.
Dankzij de enthousiaste verhalen over zijn ervaringen hebben nieuwe donateurs hun weg naar de
SSF gevonden.
Daarnaast schenkt de heer Bouman de SSF de bijdrage van de gasten voor het toiletgebruik.

Kluswijs in Wassenaar
Dennis van Veen, ondernemer van Kluswijs Wassenaar, heeft een SSF collectebus geplaatst
op de toonbank van zijn bedrijf. De inhoud is bestemd voor de Sri Sai Vidyalaya school.

Particuliere donateurs
Ook particulieren steunen de SSF. Eenmalig, per maand of per jaar. Soms is de donatie
verzameld tijdens een verjaardag of jubileum.

Pure Pixels Internetbureau in Wassenaar
Bas van der Flier en Jeroen Smits van Pure Pixelsinternetbureau uit Wassenaar, plaatsen het
jaarverslag en de beleidsnota gratis op de website en geven korting op overige verrichtingen.
Zij zijn altijd bereid te helpen en mee te denken.

Hulp is welkom!
Het wordt steeds belangrijker om ons mooie doel goed en krachtig in de media te krijgen. Het is
namelijk niet meer vanzelfsprekend dat donaties binnenkomen. Het bestuur is dan ook op zoek
naar een vrijwilliger die ons wil helpen om dit zo goed (professioneel) mogelijk te doen. Wilt u,
als u hier belangstelling voor heeft, contact opnemen met de SSF? Voorzitter (Berry Janmaat:
mobiel 06 54744998 of het secretariaat via info@strohalmfoundation.org).
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6. Bestuur en contactgegevens
Wilt u informatie?
Wanneer u meer informatie wenst, kunt u gerust contact opnemen met het secretariaat van de
SSF: info@strohalmfoundation.org
De SSF heeft een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) erkenning, waardoor
donaties van de inkomstenbelasting aftrekbaar zijn.

Vermelding naam en email adres
Bij overschrijving via de bank wordt alleen uw naam vermeld. Wij beschikken dan niet over uw
email- adres (of postadres) om u te kunnen bedanken of om u te informeren over de
ontwikkelingen van de projecten.
Wij willen u daarom vriendelijk verzoeken om uw email adres te vermelden bij het overmaken
van uw donatie.
Uw gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt!

Contactgegevens
Naam
Erkende afkorting
Postadres

: Stichting STROHALM Foundation
: SSF
: Hofdijck 64, 2341 NE, Oegstgeest

KvK nummer
ANBI dossiernummer

: 2810.5831
: 25040

RSIN / fiscaalnummer

: 8148.31.448

Bankrekening
BIC

: NL28 RABO 0109.98.95.97
: RaboNL2U

Website
E-mail

: www.strohalmfoundation.org
: info@strohalmfoundation.org

Bestuur

: De heer Berry Janmaat (voorzitter)
: De heer Cees Jan Bouman (vice voorzitter)
: De heer Bart Janssen (penningmeester)
: Mevrouw Sue Bernicke (secretaris)
: Mevrouw Joelle Paonessa (algemeen bestuurslid)
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Stichting Strohalm Foundation

BALANS PER 31 DECEMBER 2021
(Na bestemming resultaat)

ACTIVA

€

31.12.2021
€

€

31.12.2020
€

VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen
Overige vorderingen

0

0
0

Liquide middelen
Rabobank - betaalrekening
Rabobank - spaarrekeningen

TOTAAL

Overduin & Kreft

18.968
29.610

0

22.076
29.607
48.578

51.683

48.578

51.683

14-2-2022

Stichting Strohalm Foundation

BALANS PER 31 DECEMBER 2021
(Na bestemming resultaat)

PASSIVA

Eigen vermogen
Projectenreserve
Kostenreserve

€

31.12.2021
€

€

48.578
0

31.12.2020
€

51.683
0
48.578

Kortlopende schulden
Overige schulden

TOTAAL

0

51.683

0
0

0

48.578

51.683

51.683

41.295

-11.300
8.195

0
10.388

48.578

51.683

0

0

3.002
-3.002
0

615
-615
0

0

0

Toelichting projectenreserve
Stand per 1 januari
Aanwending reserve
Resultaatbestemming
Stand per 31 december
Toelichting kostenreserve
Stand per 1 januari
Toevoeging uit exploitatie aan reserve
Aanwending reserve
Resultaatbestemming
Stand per 31 december

Overduin & Kreft

14-2-2022

Stichting Strohalm Foundation

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021

2021
€
Baten
Donaties en opbrengsten particulieren
Donaties particulieren voor de Sri Sai Vidyalaya school
Donaties particulieren voedselproject
Donaties t.b.v. de kosten

2020
€

€
5.460
192
0

€
6.368
192
0

5.652
Donaties en opbrengsten winkels
Donaties bedrijven
Ontvangen statiegelden
Ontvangen rente spaarrekening

4.349
1.193
3

6.560
1.200
3.238
5

5.545
Algemene kosten
Website
Bankkosten
Kantoorartikelen & drukwerk
Diversen

Projectkosten Sri Sai Vidyalaya school

4.443

2.493
259
242
8

62
209
344
0

3.002

615

11.300

0

Som der kosten

14.302

615

Bedrijfsresultaat

-3.105

10.388

Aanwending projectenreserve
Aanwending kostenreserve
Toevoeging aan kostenreserve
Financiële baten en lasten

Resultaat

Overduin & Kreft

11.300
3.002
-3.002

0
615
-615
11.300

0

8.195

10.388

14-2-2022

