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1. Voorwoord

Beste Donateur / Belangstellende,
Wat is het jaar 2020 toch anders verlopen dan dat wij gehoopt hadden!
De wereldwijde pandemie covid-19 veroorzaakte dat ook de Sri Sai Vidyalaya school in
Puttaparthi voor een groot deel van het jaar gesloten moest worden.
Wij waren bezorgd over de situatie van de leerlingen en hun familie.
In dit jaarverslag van de SSF over 2020, treft u belangrijke informatie aan over de financiering
van de school en de nieuwe weg die wij zijn ingeslagen om de geldstroom naar India voort te
kunnen zetten.
In de maand januari van 2021, is tot ons verdriet, de oud voorzitter van de SSF en oprichter
van de Sri Sai Vidyalaya school te Puttaparthi, Kees van Werkhoven, overleden. Bijgaand sturen
we u een overlijdensbericht.
De SSF bestond in 2020 al weer 15 jaar!
We zijn verheugd dat we al zo’n lange tijd, dankzij uw financiële steun, een bijdrage kunnen
leveren aan de ontwikkeling van kansarme kinderen in Puttaparthi.
Wij willen u daarvoor hartelijk bedanken!
Hopelijk kan de SSF ook in de toekomst rekenen op uw gift.
Er zijn nog veel plannen die wij willen uitwerken voor de school.
Kansarme kinderen krijgen daardoor nog meer mogelijkheden om zelf meer van hun leven
te maken.
Met vriendelijke groet, blijf gezond,
Namens het bestuur van Stichting STROHALM Foundation

Berry Janmaat
Voorzitter
Wassenaar, maart 2021
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2. Jaarverslag Stichting STROHALM Foundation 2020
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 momenteel 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. Helaas krijgt de SSF 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.
Stichting STROHALM Foundation 15 jaar! (2005-2020)
In 2020 bestond Stichting STROHALM Foundation 15 jaar! Wij zijn blij dat we ons al zo’n lange
tijd, met uw steun, kunnen inzetten voor de kansarme kinderen in Puttaparthi en we hopen dit nog
lang te kunnen blijven doen!

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 2020 is de financiële garantie gerealiseerd voor het schooljaar 2021/2022 van
de Sri Sai Vidyalaya School voor de klassen 1 t/m 10, inclusief de dagelijkse warme maaltijd.
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2.2 Nieuws van de Sri Sai Vidyalaya School
Pas vanaf eind maart 2020 komen er berichten van het hoofd van de school mevrouw Noorjahan,
dat er Corona is geconstateerd in India. In Puttaparthi in Zuid India valt het aanvankelijk mee.
Maar vanaf april is er toch een algehele lockdown. De school is dicht. En het leger patrouilleert in
de straat.
Er is geen vervangend online onderwijs. De kinderen en hun familie beschikken niet over
een PC. Vaak hebben zij wel een mobiele telefoon, maar meestal zonder internet.
We houden ons hart vast voor alle mensen die daar zo dicht op elkaar wonen. Gelukkig valt het
mee. Mevrouw Noorjahan heeft contact kunnen houden met de meeste kinderen.
Voor zover bekend zijn er geen Corona gevallen onder de leerlingen, maar niet alle kinderen zijn
in beeld.
Veel gezinnen zijn naar de dorpjes getrokken waar zij oorspronkelijk vandaan komen, waar veel
familieleden wonen. Er is in Puttaparthi immers weinig/geen werk meer. We hopen dan ook dat
we alle kinderen weer terug zien in schooljaar 2021/2022.
Vanaf September zijn de klassen 8,9 en 10 weer naar school gegaan. Het gaat goed met deze
kinderen en ook met de leerkrachten.

Resultaten
De school is in maart gesloten. Alleen de eindexamenklassen hadden in april nog incidenteel les.
Alle leerlingen zijn desalniettemin geslaagd voor hun eindexamen.
Ook hebben leerlingen prijzen gewonnen bij wedstrijden van scholen in de regio.
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Belangrijke Landelijke prijs voor de Sri Sai Vidyalaya School:
In de maand juni 2020 behaalde de Sri Sai Vidyalaya School een prestigieuze prijs!
De school won bij ‘The Indian Talent Olympiad’, de ‘Golden School Award’ op Nationaal niveau.
Dat betekent dat de Sri Sai Vidyalaya school tot de top van heel India behoort!

Geen bezoek aan de school
In 2020 is het vanwege Covid 19 niet mogelijk geweest naar India te reizen
en de school te bezoeken.
Berry Janmaat, de voorzitter van de SSF, heeft nauw contact onderhouden met
mevrouw Noorjahan.
Ook zijn er periodes geweest waarin het zelfs niet mogelijk was om via telefoon of email
te communiceren, omdat de stroom in het hele dorp was uitgevallen of uitgezet.
In economisch moeilijke tijden worden de armste mensen het eerst gedupeerd.
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3. Financiën
3.1 Geldstroom 2020
Door onze donatie van najaar 2019 en de verminderde kosten vanwege de sluiting van de school,
was er net voldoende geld voor de school om het gehele 2020 jaar rond te komen.
Leerkrachten zijn wel doorbetaald, maar het was niet mogelijk om het onderhoud van de school
uit te voeren.
Onze inspanningen om een erkende FCRA account te verwerven voor de Sri Sai Vidyalaya
school is tot op heden niet beloond met een goedkeuring. De Indiase regering ontmoedigt de
geldstroom uit het buitenland.
Het was daardoor helaas niet mogelijk om in 2020 een donatie over te maken naar de school.
Wanneer het mogelijk is wordt er opnieuw een procedure gestart om het FCRA account te
bemachtigen.

3.2 Vooruitblik op 2021
Gelukkig is er een goede oplossing gevonden om de donaties naar India over te maken.
Door een constructieve samenwerking op te zetten met Happy Home Trust
(www.happyhome.org.in) is het vanaf 2021 weer mogelijk om onze donatie over te maken
t.b.v. de Sri Sai Vidyalaya school.
Happy Home is een huis voor kwetsbare jongens en meisjes, opgericht door een Indiase vrouw,
gesteund door een Internationaal team. Het huis staat ook in Puttaparthi, vlak bij onze school.
De SSF vertrouwt op een goede samenwerking met Happy Home Trust.

3.3 Kostenposten in 2021/2022
Doordat de Indiase regering buitenlandse donaties tegenhield, was er geen geld om de
de actielijst van 2020 uit te voeren:






Er moet een uitgebreid onderhoud aan het schoolgebouw plaatsvinden.
Er is een afrastering nodig om de apen op afstand te houden van de schooltuin
Er is behoefte aan extra bergruimte voor voorraad schoolspullen en balen rijst.
De schoolbankjes zijn aan vernieuwing toe
De toiletten moeten worden opgeknapt.
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4. Dank voor ontvangen hulp
De SSF is heel dankbaar voor de financiële ondersteuning in 2020 van:

Manager en medewerkers van Albert Heijn Noordwijk
De SSF krijgt sinds eind 2007 hulp van de manager van Albert Heijn Noordwijk, momenteel
de heer T. van Duin. De manager geeft toestemming voor het plaatsen van een statiegeld bonnen
bus bij de flessen automaat. Klanten kunnen hun statiegeld bon in de bus doen en de SSF int de
gift. Elke bon is welkom en het is iedere week weer verrassend dat al die bonnen met kleine
bedragen zoveel opbrengen.
Mr Hostman
Mr Hostman in Alphen aan de Rijn faciliteert al enige jaren naar grote tevredenheid van de SSF,
de website www.strohalmfoundation.org. Met zijn opbrengsten en diensten steunt Mr Hostman
goede doelen. SSF krijgt dan ook een flinke korting op de gebruikte websiteruimte en het emailgebruik.
Pannenkoekrestaurant Meijendel in Wassenaar
Cees Jan Bouman van Pannenkoekboerderij 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.
Brasserie Hemels in Sassenheim
Ook Brasserie Hemels uit Sassenheim schenkt de bijdrage voor het toiletgebruik aan de SSF.
Overduin & Kreft, Administratie -& Belastingadviesbureau in Den Haag
Michiel Baak van Overduin & Kreft, voert geheel kosteloos de boekhouding van de SSF uit. De SSF
is hem heel dankbaar voor zijn belangrijke bijdrage.
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 Pixels Internetbureau 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 denken creatief mee.
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5. 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 adres.
Bij overschrijving via de bank wordt alleen uw naam vermeld. Wij beschikken dan niet over uw
adres om u te kunnen bedanken of om u te informeren over de ontwikkelingen van de projecten.
Wij willen u daarom vriendelijk verzoeken om uw adresgegevens 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 Kees van Werkhoven (vice voorzitter)
: De heer Bart Janssen (penningmeester)
: Mevrouw Sue Bernicke (secretaris)
: Mevrouw Joelle Paonessa (algemeen bestuurslid)
: De heer Cees Jan Bouman (algemeen bestuurslid)
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Stichting STROHALM Foundation
Hulp aan kansarme kinderen in India

24-11-1943

Kees van Werkhoven

15-1-2021

In de vroege ochtend van 15 januari 2021 is onze oprichter, oud voorzitter
en dierbare vriend, Kees van Werkhoven, in Oegstgeest overleden.
Tegelijkertijd met de crematie, die op 21 januari 2021 in Leiden plaatsvond,
werd er in India op de Sri Sai Vidyalaya School, met alle leerlingen en leerkrachten,
een afscheidsceremonie gehouden.
Kees heeft een groot deel van zijn leven gewijd aan het welzijn van kansarme kinderen
in India. Als drijvende kracht heeft hij de Sri Sai Vidyalaya School te Puttaparthi zeer
succesvol opgericht en uitgebouwd.
Kenmerkend voor Kees was zijn grote vertrouwen in het project. Ook bij tegenslagen
bleef hij vertrouwen houden in een goede afloop en onverwachte oplossingen.
Kees is voor talloze mensen een inspiratiebron geweest en velen koesteren dierbare
herinneringen aan hem.
Ook wij zijn hem heel dankbaar en zullen hem erg missen.
In zijn geest, zullen wij zijn werk vol enthousiasme voortzetten!
Het bestuur van Stichting STROHALM Foundation

Stichting STROHALM Foundation biedt sinds 2005 hulp aan kansarme kinderen in India
in de vorm van gratis onderwijs en warme maaltijden.
De Sri Sai Vidyalaya School is een veilige plek voor 150 kinderen op weg naar een betere toekomst.
Correspondentieadres: Hofdijck 64, 2341 NE Oegstgeest * Rabobank rekeningnummer IBAN: NL 28 RABO 0109.98.95.97
www.strohalmfoundation.org / E-mail: info@strohalmfoundation.org * KvK nr: 28105831 * ANBI registratienr. 25040

Stichting Strohalm Foundation

BALANS PER 31 DECEMBER 2020
(Na bestemming resultaat)

ACTIVA

€

31.12.2020
€

€

31.12.2019
€

VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen
Overige vorderingen

0

0
0

Liquide middelen
Rabobank - betaalrekening
Rabobank - spaarrekeningen

TOTAAL

Overduin & Kreft

22.076
29.607

0

11.692
29.603
51.683

41.295

51.683

41.295

17-2-2021

Stichting Strohalm Foundation

BALANS PER 31 DECEMBER 2020
(Na bestemming resultaat)

PASSIVA

Eigen vermogen
Projectenreserve
Kostenreserve

€

31.12.2020
€

€

51.683
0

31.12.2019
€

41.295
0
51.683

Kortlopende schulden
Overige schulden

0

41.295

0
0

0

51.683

41.295

Stand per 1 januari

41.295

47.090

Aanwending reserve
Resultaatbestemming

0
10.388

-25.000
19.205

Stand per 31 december

51.683

41.295

0

1

615
-615
0

866
-867
0

0

0

TOTAAL

Toelichting projectenreserve

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

Overduin & Kreft

17-2-2021

Stichting Strohalm Foundation

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

2020
€
Baten
Donaties en opbrengsten particulieren
Donaties particulieren voor de Sri Sai Vidyalaya school
Donaties particulieren voedselproject
Donaties t.b.v. de kosten

2019
€

€
6.368
192
0

€
10.115
192
750

6.560
Donaties en opbrengsten winkels
Ontvangen statiegelden
Donaties bedrijven
Ontvangen rente spaarrekening

3.238
1.200
5

11.057
4.152
4.857
5

4.443
Algemene kosten
Kantoorartikelen & drukwerk
Bankkosten
Website
Reiskosten & Autokosten

Projectkosten Sri Sai Vidyalaya school

344
209
62
0

595
196
76
0

615

867

0

25.000

Som der kosten
Bedrijfsresultaat
Aanwending projectenreserve
Aanwending kostenreserve
Toevoeging aan kostenreserve
Financiële baten en lasten

Resultaat

Overduin & Kreft

9.014

615

25.867

10.388

-5.796

0
615
-615

25.000
867
-866
0

25.001

10.388

19.205

17-2-2021

