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Verslag van het bestuur 

 
Het begin 
 
8 januari 2010 is het begin. Een dame en 4 heren reizen af naar het landelijke Liesveld 
op weg naar de notaris. Een kopje koffie aan een ruime tafel, wat vriendelijke woorden 
van de notaris en heel veel handtekeningen later is de oprichting van Stichting Diwa een 
feit. Een feestelijke gebeurtenis die daarna onder het genot van een kopje koffie en wat 
nootjes in een plaatselijk uitgaansetablissement wordt gevierd.  
 

 
Missie en doel 
 
Stichting Diwa (“kleine lamp”)  heeft 2 doelstellingen.  
De eerste doelstelling – en ook de belangrijkste – is het bijdragen aan een betere 
levensstandaard voor de armste mensen in Pakistan. We geven handen en voeten 
aan deze doelstelling door projecten te financieren, bijvoorbeeld op het gebied van 
onderwijs en gezondheid. Ons eerste project is het Steenbakkers Onderwijs project 
in de Punjab. 
Stichting Diwa gelooft dat ontwikkelingssamenwerking meer is dan het geven van 
geld. Daarom streven wij ook naar een beter begrip van de diversiteit van culturen 
en tradities in Pakistan. Dit begrip bevestigt de gelijkwaardigheid in de 
samenwerking van alle mensen in Nederland en Pakistan die bij de projecten zijn 
betrokken.  
 

 
 
Activiteiten in 2010 
 
Sinds januari is er veel gebeurd. Het bestuur heeft 4 keer vergadert. De ANBI status is 
verkregen. Giften zijn dus fiscaal aftrekbaar. Er is een mooie website gemaakt door Jos 
Smeets, waarop de meest actuele informatie over alle activiteiten en projecten te vinden 
is.  
Ook zijn er allerlei activiteiten georganiseerd om zoveel mogelijk mensen te vertellen 
over stichting Diwa en is gestart met het werven van fondsen. Dit was ook nodig voor de 
financiering van het Steenbakkers Onderwijs Project. Over het project later in dit verslag 
meer, eerst een overzicht van de activiteiten van het afgelopen jaar. 
 
In juni was er een bijzondere vesper in Giessen. Hier werd een houtsnijwerk 
gepresenteerd van Bert Kersten en was de eerste presentatie van het Steenbakkers 
Onderwijsproject van Stichting Diwa. 
 
Eind november heeft een workshop broodbakken plaatsgevonden. 14 mensen hebben 
onder de bezielende leiding van Bert Kersten o.a. een kerststol gebakken. De opbrengst 
ging geheel naar het Steenbakkersproject.  
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Vrijdagavond 10 december was de pre-X-mass Party. Het was een mooie avond met 
Pakistaanse lekkernijen en mooie klassieke maar ook feestelijke liederen van Shahzad Ali 
Khan, een zanger die oorspronkelijk uit Lahore afkomstig is. Naast de interculturele 
ontmoeting was het ook de eerste keer dat we aan een grotere groep mensen iets 
konden vertellen over Stichting Diwa en het Steenbakkers Onderwijs Project. Wij vonden 
het erg bijzonder dat leden van de Church of the Urdu Congregation uit Rotterdam 
aanwezig waren. Zij brachten ook nog eens een aantal kerstliederen ten gehore. We 
hopen dat deze ontmoeting tot een blijvende relatie zal leiden met de Pakistaanse 
gemeenschap in Rotterdam. 
 
Ook wordt stichting Diwa gesteund door een aantal kerken in Rotterdam. De PKN 
Hillegondakerk heeft een gift gedaan en er waren collecten de Evangelisch Lutherse 
Andreaskerk en de Scots International Church of Rotterdam. Ook tijdens een aantal 
vakantiereizen van Avanta is gecollecteerd voor het Steenbakkers Onderwijs Project.  
 

 
Het Steenbakkers onderwijs project 
 
Volgens het UNESO Global Monitoring Report 2010, Reaching the Marginalized, gaan 
in Pakistan weinig kinderen naar de lagere school (56% kinderen van 5-9 jaar). Dit is 
één van de laagste cijfers in de wereld! Analfabetisme komt met name voor onder 
arme mensen op het platteland en in sloppenwijken. Er is een kleine vooruitgang, 
maar nog steeds ligt Pakistan ver achter op andere landen in Zuid Azie. 
Gujranwala is een van de vijf grootste steden in Pakistan. Het heeft een grote 
gemeenschap van Steenbakkers. In samenwerking met een locale Partnerorganisatie 
PSTA (Pak Swedesh Teachers Association) in Pakistan heeft Stichting Diwa een 
programma ontwikkeld om de stenenbakkers in Gujranwala te helpen. Ons doel is 
om de positie van deze steenbakkers te versterken en ze een mogelijkheid te bieden 
om de negatieve spiraal van het werken in de fabriek te doorbreken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



stichting DIWA                                                  Grondherendijk 35b 
3082 DE  Rotterdam 

	  
	  

3	  
	  

 
 
Financiële kerncijfers 
 
In totaal is bijna € 12 000,- aan donaties ontvangen. Een bedrag dat al onze 
verwachtingen heeft overtroffen. Door dit mooie resultaat en de samenwerking met 
Wilde Ganzen zijn wij in staat om niet 5 – zoals eerst de doelstelling was – maar om 10 
scholen op te richten. Hierdoor krijgen minimaal 350 kinderen toegang tot primair 
onderwijs. Daarnaast kan aan ten minste 150 volwassen een lees- en schrijfcursus 
worden aangeboden. Ten slotte krijgen arbeiders in de steenfabrieken hulp bij officiële 
registratie, waardoor toegang tot sociale voorzieningen mogelijk wordt. In 2011 zal het 
project worden uitgevoerd. 
 
Stichting Diwa hanteert een norm van 10% voor kosten, ten opzichte van de baten van 
de eigen fondswerving. Ter vergelijking: het CBF hanteert een norm van maximaal 25% 
(op basis van een driejaars gemiddelde). Dankzij al de tijd en middelen die veel mensen 
op vrijwillige basis ter beschikking hebben gesteld zijn we uiteindelijk uitgekomen op een 
realisatie van 6%.  
 

 
Samenwerking met Wilde Ganzen 
 
 
 
Naast fondswerving bij particulieren zijn wij op zoek gegaan naar een 
partnerorganisatie om mee te helpen het Steenbakkers Onderwijs Project te 
financieren. Stichting Diwa heeft contact gezocht met Wilde Ganzen. Zij zijn ook 
enthousiast geworden over het project en willen graag een financiële bijdrage 
leveren. Wilde Ganzen zal maximaal een bedrag van ruim € 6 000 Euro bijdragen. 
Deze bijdrage is afhankelijk van de inbreng van Stichting Diwa. Aan iedere Euro die 
Stichting Diwa aan het project geeft, voegt Wilde Ganzen 70 cent toe (na inhouding 
van 9% als vergoeding voor hun onkosten). Door deze samenwerking met Wilde 
Ganzen is het mogelijk PSTA nog krachtiger te steunen en kunnen in plaats van 5 
zelfs 10 scholen worden opgericht.  
 

 
 
Vooruitblik 2011 
Ook in 2011 gaan wij ons voor 100% inzetten om Stichting Diwa bij nog meer mensen 
onder de aandacht te brengen en nog meer geld op te halen om nieuwe projecten op te 
zetten in Pakistan. Daarnaast hopen we opnieuw bruggen te slaan tussen de Nederlandse 
en Pakistaanse cultuur. Nederland en Pakistan zijn totaal verschillende landen met totaal 
verschillende culturen. Laten we delen in elkaars rijkdom. 
 
In Pakistan is eind 2010  voorwerk gedaan om de plaatsen waar de scholen komen nader 
te bepalen en de Steenbakkers hierover te informeren. De mensen aldaar zijn erg 
enthousiast en kijken uit naar het moment dat de scholen daadwerkelijk zullen beginnen. 
Shahlla Gill bezocht haar familie in Gujranwala, en bezocht ook de steenbakkers. 
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Het Steenbakkers Onderwijs Project is inmiddels gestart en zal voor het eind van het jaar 
helemaal gerealiseerd worden. Het is daarna de bedoeling dat de scholen op termijn 
zichzelf kunnen financieren door bijdragen van ouders en subsidies van de overheid. De 
jaarlijkse kosten voor het in stand houden van de scholen bedragen ongeveer € 7 000. 
Wij gaan er – na overleg met de partnerorganisatie PSTA – van uit dat het voor 2012 
nodig is dat Stichting Diwa voor de helft in de jaarlijkse kosten bijdraagt.  
  
Ook in 2011 worden er weer allerlei mooie activiteiten georganiseerd. Zo vindt 12 
augustus een bijzonder tuinconcert plaats met authentieke Pakistaanse muziek. Ook 
worden de broodbak cursus en de pre X mass party vanwege succes herhaald. We zijn 
blij dat reisorganisatie Avanta zich komend jaar in wil zetten om geld op te halen voor de 
projecten van Stichting Diwa. Op onze website www.stichtingdiwa.nl vindt u een actueel 
overzicht van onze activiteiten. Ook kunt u daar vinden hoe u Stichting Diwa kunt helpen 
door middel van een gift.  
 
We hopen u komend jaar te ontmoeten op één van onze activiteiten!  
 
 
Het bestuur, 
 
Karin Kreijkes (voorzitter) 
Jan Dirk Schouten (secretaris) 
Jaco Groenewoud (penningmeester) 
Shahlla Gill 
Arno Louws 
Jos Smeets
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Balans per 31 december 2010 
 
 31-12-2010  8-1-2010 

(openingsbalans) 
Activa 

 
€  € 

Vaste activa 
 

€ 0  € 0 

Vlottende activa 
 

   

Liquide middelen (bank) 
 

€ 10 709  € 0 

Totaal activa 
 

€ 10 709  € 0 

Passiva 
 

   

Reserves    
Continuïteitsreserve 
 

€ 1 107 
 

 € 0 
€ 0 

Bestemmingsfonds  
Steenbakkers 
Onderwijsproject 

 
 
€ 9 602 

  
 
€ 0 

 
Totaal passiva 

 
€ 10 709 

  
€ 0 

    
 
 
 
 
 
 
Toelichting op de balans 

  31-12-10  08-01-10 

Vlottende activa  €  € 

Liquide middelen     

Banktegoeden   10 709   0  

     

• Stichting Diwa bezit geen vaste activa. 
• De vlottende activa bestaat uit het banksaldo van Stichting Diwa. Er zijn geen 

contanten in kas aanwezig. 
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Reserves en fondsen 

Algemene reserve  €  € 

Stand 1 januari   0   0  

Toevoeging uit resultaat  1 107   0  

Onttrekkingen  0   0  

Stand 31 december   1 107   0  

      

• De continuïteitsreserve dient voor de dekking van risico’s op korte termijn en om de 
continuïteit te waarborgen in geval van (tijdelijke) sterk tegenvallende opbrengsten. 
Dit om te voorkomen dat een project komt stil te liggen bij een geringe overschrijding 
van het budget. 

      

   31-12-10  01-01-10 

Bestemmingsfondsen  €  € 

Steenbakkers 
Onderwijsproject 9 602   0  

      

Verloopoverzicht Steenbakkersonderwijsproject  

Stand 1 januari   0   0  

Ontvangen giften voor 
dit project   10 115   0  

Toevoeging uit algemene 
giften  96   0 

Onttrekking t.b.v. 
organisatie (6%)  609-  0 

Bestedingen  0   0  

Stand 31 december   9 602   0  

      

• De omvang van het bestemmingsfonds voor het Steenbakkers Onderwijs Project 
bestaat uit het voor dit project geoormerkte giften (na aftrek van 6% kosten), 
aangevuld met € 96 euro uit de niet geoormerkte giften. Wilde Ganzen zal € 6 116 
bijgedragen voor het Steenbakkers Onderwijs Project. In 2011 zal het Steenbakkers 
Onderwijs Project van start gaan. Er zullen 10 scholen worden opgericht. De 
betalingen aan het Pak Swedish Teachers Association (PSTA) vinden plaats in 2011.  

• Stichting Diwa is niet met vreemd vermogen gefinancierd. 
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Staat van baten en lasten  
 
Begroting 2010 2010 realisatie  2010 budget 

 
Baten 
 

€  € 

Baten uit eigen fondswerving € 11 813  € 8 722 
t.b.v. doelstelling 
algemeen  
(doelstelling 1 en 2) 

€ 1 699  € 3 89  

t.b.v. onderwijsproject 
(doelstelling 1) 

€ 10 115  € 8 333 

Totaal baten € 11 813 
  

 € 8 722 
  

Lasten 
 

   

besteed aan doelstelling 1  
(projecten in Pakistan) 

€ 0  € 7 500 

besteed aan doelstelling 2 
(culturele activiteiten) 

€ 393  € 350 

 
Totaal besteed 

€ 393  € 7 850 

 
Kosten eigen fondswerving 
 

 
€ 423 

  
€ 534 

Kosten werving baten € 423  € 534 
 
Kosten beheer en 
administratie 

 
€ 288 

  
€ 319 

 
Totaal lasten 

 
€ 1 104 

  
€ 8 703 

 
Resultaat 

 
€ 10 709 

 

  
€ 19 

 
 
Resultaatsbestemming 

   

 
Toevoeging aan: 

Continuïteitsreserve 
Bestemmingsfonds 
(Steenbakkers onderwijs 
project) 

 
 
€ 1 107 
 
€ 9 602 

  
 
€ 19 
 

 
Totaal 

 
€ 10 709 

  
€ 19 
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Toelichting op de staat van baten en lasten 

Baten   2010 

   € 

Baten uit eigen fondswerving  

Collecten   0 

Donaties en giften  11 813 

Activiteiten  0 

Overige    0 

Totale baten   11 813  

    

• In totaal is in 2010 het mooie bedrag van € 11 813 opgehaald. Deze opbrengst bestaat 
uit giften van particulieren, collecte opbrengsten en giften van kerken (PKN 
Hillegondakerk, de Evangelisch Lutherse Andreaskerk en de Scots International Church 
of Rotterdam), collecten gehouden tijdens Avanta vakantiereizen en opbrengsten van 
acties zoals de Vesper in Giessen, de broodbakworkshop bij Bert Kersten en de Diwa pre 
X-mas party.  

• Een groot deel van deze giften (€ 10 115) is opgehaald in het kader van het 
Steenbakkers Onderwijs Project.  

    

Lasten    

Besteed aan doelstelling 1 

Uitgaven Steenbakkers 
Onderwijsproject 0 

   

• Er zijn in 2010 geen bijdragen gedaan in het kader van projecten in Pakistan. Reden 
hiervoor is dat het eerste project pas start in 2011 (het Steenbakkers Onderwijs 
Project). Dan zullen de betalingen plaatsvinden. Wel is al het benodigde geld (€ 9 602) 
voor het project toegevoegd aan een bestemmingsfonds. 

   

Besteed aan doelstelling 2 

Pre X Mas party   393  

    

• Naast het realiseren van projecten in Pakistan (doelstelling 1) wil stichting Diwa 
bijdragen aan een beter begrip van de diversiteit aan culturen en tradities in Pakistan 
(doelstelling 2). De Diwa pre X-mas party stond was een activiteit die voor de helft 
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fondswerving als doel had en voor de andere helft gericht was op doelstelling 2. De 
kosten voor deze activiteit zijn daarom voor 50% aan doelstelling 2 toegerekend.  

    

Kosten eigen fondswerving  

Pre X Mas party   393  

Website    30  

Totaal    423  

    

• De post kosten eigen fondswerving bevat de kosten voor de website, promotiemateriaal 
en 50% van de kosten van de Diwa pre X-mas party. 

    

Kosten beheer en 
administratie  

Bankkosten   100  

Overige kosten   188  

Totaal    288  

    

• De post kosten voor beheer en administratie bevat de kosten voor de bankrekening en 
de kosten Kamer van Koophandel en eenmalige notariskosten van de oprichting. 

 
Gebeurtenissen na balansdatum 
Na balansdatum hebben zich geen gebeurtenissen voorgedaan die van materiële invloed 
op de cijfers zouden kunnen zijn. 
 
Niet uit de balans blijkende verplichtingen 
Er is geen sprake van niet uit de balans blijkende verplichtingen. 
 
 


