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Verslag van het bestuur 

Het tweede jaar al weer van stichting Diwa. Toch ook weer een spannend jaar. Zal het 
nog steeds lukken om veel mensen enthousiast te maken voor het werk van stichting 
Diwa? Gelukkig is dat ook dit jaar helemaal goed gekomen. We hebben via allerlei 
activiteiten mensen in aanraking gebracht met het werk van stichting Diwa. Daarbij was 
er ook ruimschoots gelegenheid om kennis te maken met de positieve aspecten van de 
Pakistaanse cultuur. 
 
2011: start van het steenbakkers onderwijsproject 
De belangrijkste gebeurtenis in 2011 is zonder twijfel dat – mede dankzij de 
cofinanciering van onze partner Wilde Ganzen – het eerste project in Pakistan van start is 
gegaan. Het gaat om het steenbakkers onderwijsproject dat in samenwerking met onze 
locale partner the Pak Swedish Teachers Association (PSTA) is opgezet. 
Inmiddels krijgen ruim 400 kinderen van steenbakkers primair onderwijs in 10 nieuw 
gestarte scholen. De steenbakkers behoren vaak tot kansarme minderheden, zoals 
Christenen en Hindoes, of immigranten. Zij zitten vast in een vicieuze cirkel van armoede 
en afhankelijkheid, als gevolg van schuldproblematiek. Deze schuldproblematiek hangt 
sterk samen met het niet kunnen lezen van de arbeidscontracten, die van de arbeiders 
een soort lijfeigenen maken. Door het geven van onderwijs aan de kinderen van 
steenbakkers krijgen zij een kans om deze uitzichtloze situatie te doorbreken. 

 
Er zijn oudercomités opgericht om de ouders te betrekken bij het onderwijs van hun 
kinderen. Daarnaast zorgen deze comités voor draagvlak en voor het creëren van 
bewustzijn van het belang van onderwijs. Ook hebben in het kader van het project 140 
jong volwassenen alfabetiseringsles gevolgd.  
 
PSTA is gestart om steenbakkers families officieel te registreren. Dit is vaak niet het 
geval, terwijl dit voor bijvoorbeeld de toegang tot officiële zorg wel een vereiste is. Het 
registreren is een langzaam proces, omdat vaak ook de geboorte certificaten ontbreken.  
Ten slotte zijn in samenwerking met de lokale overheid een aantal bijeenkomsten over 
gezondheid en hygiëne georganiseerd. Dit blijkt nog een groot probleem te zijn in de 
armste bevolkingslagen. 
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Missie en doel 
 
Missie 
Diwa betekent in het Punjabi “kleine lamp”. Diwa heeft een missie om kansarme 
mensen in Pakistan te helpen, als een teken van christelijke compassie en 
rechtvaardigheid. Stichting Diwa streeft naar een harmonieuze samenleving waar 
iedereen kan lezen en schrijven en waar iedereen gelijke kansen heeft op werk en 
ontwikkeling. 
 
Stichting Diwa heeft 2 doelstellingen.  
 
Doelstelling 1: 
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 onderwijsproject in 
de Punjab. 
 
Doelstelling2 : 
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 2011 
2011 stond weer bol van de Diwa activiteiten. Er was weer voor elk wat wils bij. Een 
aantal succesnummers uit 2010 is herhaald, maar er waren ook veel nieuwe activiteiten 
en acties. 
 
Bert Kersten heeft ook dit jaar geheel belangeloos in zijn bakkerij een broodbakcursus 
gegeven. Negen mensen zijn ingewijd in de kunst van het bakken van een Paasbrood. Er 
was ook nog tijd om een aantal andere lekkernijen te fabriceren. 
 
Daarnaast zijn er weer presentaties en collecten gehouden in de Scots International 
Church en de Lutherse kerk in Rotterdam. De kerkdienst in de Scots Church was erg 
bijzonder, omdat 15 leden van de Pakistaanse gemeenschap in Rotterdam liederen 
zongen. In de Lutherse kerk hebben Jan Dirk en Shahlla een presentatie gehouden over 
het steenbakkers onderwijsproject. Na de dienst was er tijd voor ontmoeting in de mooie 
binnentuin van de kerk. Dit alles uiteraard onder het genot van een hapje en een 
drankje. 
 
De Scots International Church en de Lutherse kerk hebben zich de afgelopen 2 jaar 
bewezen als trouwe supporters van de stichting Diwa. Wij hopen dat deze warme relatie 
ook de komende jaren zal blijven bestaan. 
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Een nieuwe actie was die in samenwerking met Avanta reizen. Een voor Diwa begrippen 
grootschalige actie die het geweldige bedrag van € 2 400,- opleverde. 

  
Actie Avanta vakantiereizen 
  
Avanta is een christelijke reisorganisatie, die bijzondere  
reisbestemmingen aandoet. Natuur, cultuur en contact  
met de plaatselijke bevolking staan centraal. 
 
Via de voorzitter van Diwa – Karin Kreijkes – die regelmatig reizen leidt voor 
Avanta, is het idee opgekomen om een actie te starten voor het steenbakkers 
onderwijsproject. 
In 2011 is tijdens alle georganiseerde reizen door reisleiders gecollecteerd voor dit 
doel. Door deze actie hebben honderden mensen - deelnemers en reisleiders – 
kennis gemaakt met het werk van stichting Diwa. In totaal is tijdens 21 
vakantiereizen gecollecteerd. 
  
Maar hier houdt het niet op. In 2012 organiseert Avanta een reis naar Pakistan, 
waarbij ook een bezoek zal worden gebracht aan het steenbakkers 
onderwijsproject. Voor meer informatie over deze en vele andere mooie reizen, 
verwijzen wij naar de website van Avanta: http://avantareizen.molenwater.nl/ 
 

  
In augustus vond het zomeravondconcert plaats in de prachtige tuin van de Zweedse 
Kerk in Rotterdam. Onder het genot van Pakistaanse hapjes kon geluisterd worden naar 
de verstilde klanken van bansuris (bamboe fluiten) en tabla. Circa 40 bezoekers maakten 
op ontspannen manier kennis met de rijkdommen van de Pakistaanse cultuur. Wij zijn de 
Zweedse Kerk Rotterdam dankbaar voor het kosteloos gebruik van de tuin. 
 
Een mooi initiatief van een gemeentelid van de Lutherse kerk was een pennen 
verkoopactie, waarvan de opbrengst bestemd was voor het steenbakkers 
onderwijsproject. 
 
Aan het eind van het jaar vonden een kookcursus (opbrengst ruim € 1 200!) en de 
traditionele pre X-mas party plaats. De pre X-mas party was een gezellige avond met 
muziek en dans. Daarnaast konden we aan onze donateurs en andere belangstellenden 
verslag doen van de vorderingen van het steenbakkers onderwijsproject. De Scots 
International Church Rotterdam stelde gratis de locatie ter beschikking. 
 
Het jaar is afgesloten met een actie op de Hildegaert school in Rotterdam. Jan Dirk en 
Karin zijn de klassen rondgegaan om de kinderen van alle groepen over Pakistan en 
stichting Diwa te vertellen. Veel kinderen kennen Pakistan van het nieuws, als er een 
terroristische aanslag is geweest. Gelukkig waren er ook kinderen die positieve dingen 
over Pakistan konden vertellen, bijvoorbeeld dat er hele hoge bergen zijn. Nu weten zij 
ook dat er projecten gedaan worden om arme mensen in Pakistan een kans op een 
betere toekomst te geven. Een goede actie die ook nog eens ruim € 800 euro opbracht. 
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Financiële kerncijfers 
 
In totaal is € 11 665,- aan donaties ontvangen. Een mooi bedrag, waarmee de opbrengst 
van het eerste jaar geëvenaard wordt. Stiekem hoopten we dat we zouden kunnen 
doorgroeien naar een opbrengst van € 15 000,-, maar toch zijn wel heel tevreden met dit 
stabiele resultaat. Hiermee hebben we weer voldoende middelen om nieuwe projecten op 
te starten. 
 

 
Het steenbakkers onderwijsproject:  
samenwerking met Wilde Ganzen 
 
 
In 2011 is ook het steenbakkers onderwijsproject gestart. De totale kosten 
hiervan bedroegen € 14 854. Wilde Ganzen heeft een belangrijk deel van de 
kosten bijgedragen. Als bijdrage van stichting Diwa was een bedrag afgesproken 
van € 9 602,-. Daarnaast was een bedrag van € 215,- rechtstreeks door 
donateurs overgemaakt aan Wilde Ganzen, waardoor de bijdrage van stichting 
Diwa € 9 387 bedroeg.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 7%.  
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Vooruitblik 2012 
   
In 2011 is er weer veel geld verzameld voor het steenbakkers onderwijsproject. Omdat 
we het benodigde bedrag voor het steenbakkers onderwijsproject al in 2010 bij elkaar 
hadden gespaard, kunnen we met dit geld gebruiken voor het vervolg van het project. In  
2012 zullen wij een bijdrage leveren aan de salariskosten van de leraren. Het is de 
bedoeling dat de scholen op termijn in hun eigen financiering voorzien. Hopelijk zijn over 
een aantal jaar de opbrengsten uit de eigen bijdragen van ouders en de subsidies van de 
overheid ter plaatse voldoende om de scholen self supporting te laten zijn. Stichting Diwa 
heeft met de PSTA (Pak Swedish Teachers Association) afgesproken dat in 2012 de 
salarissen van de docenten nog volledig zullen worden vergoed (kosten ca. € 6 000). 
Vanaf 2013 wordt de vergoeding in 4 jaar met 25% per jaar verminderd.   
 
Daarnaast zijn er in 2012 een aantal zaken die extra aandacht vereisen zoals de hygiëne 
op de scholen. Sommige scholen hebben geen toilet en een aantal scholen kunnen wel 
een likje verf gebruiken. Hiervoor en voor onder andere het organiseren van een 
schoolreisje voor de kinderen zijn we een programma aan het samenstellen in 
samenwerking met PSTA. 
 
Ook zullen we ons dit jaar oriënteren op samenwerking met andere locale partners. 
 
Voor 2012 staan er weer allerlei activiteiten op de planning. Er is een bijzonder project 
wat georganiseerd wordt door een groep studenten van de Hogeschool Rotterdam 
(opleiding Vrijetijdsmanagement). In de zomer organiseren zij een bijzonder evenement 
gericht op jongeren, met veel Pakistaanse muziek en dans.  
 
Op onze website www.stichtingdiwa.nl staat een actueel overzicht van onze activiteiten. 
Ook kunt u daar vinden hoe u Stichting Diwa kunt helpen door middel van een gift.  
 
Afsluitend willen we al onze donoren van harte danken voor hun steun het afgelopen 
jaar. We hopen u komend jaar (weer) 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 2011 
 
 31-12-2011  31-12-2010 
Activa 

 
€  € 

Vaste activa 
 

€ 0  € 0 

Vlottende activa 
 

   

Liquide middelen (bank) 
 

€ 11 679  € 10 709 

Totaal activa 
 

€ 11 679   € 10 709 

Passiva 
 

   

Reserves    
Continuïteitsreserve 
Reserve nieuwe projecten 
 

€ 1 500 
€ 3 873 

 € 1 107 
- 

Bestemmingsfonds  
Steenbakkers 
onderwijsproject 

 
 
€ 6 306 

  
 
€ 9 602 

 
Totaal passiva 

 
€ 11 679 

  
€ 10 709 
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Toelichting op de balans 

  31-12-11  31-12-10 

Vlottende activa  € 11 679  € 10 709 

Liquide middelen     

Banktegoeden  11 679    10 709  

     

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

    

 

Reserves en fondsen    

Continuïteitsreserve  €  € 

Stand 1 januari   1 107   0  

Toevoeging uit resultaat 393   1 107  

Onttrekkingen  0   0  

Stand 31 december  1 500    1 107  

      

• De continuïteitsreserve heeft als doel om bij een eventuele terugloop van inkomsten 
een opvang te hebben voor de doorloop van organisatiekosten. Diwa hanteert als 
norm dat de continuïteitsreserve voldoende moet zijn om de organisatiekosten van 
één jaar op te vangen. Deze wordt vastgesteld ter hoogte van 10% (Diwa norm voor 
kosten) van de geraamde inkomsten van het volgende jaar (2011: € 15 000). 
 

      

Reserve nieuwe 
activiteiten  €  € 

Stand 1 januari  0  - 

Toevoeging uit resultaat  3 873  - 

Onttrekkingen  0  - 

Stand 31 december  3873  - 

      

• De reserve nieuwe activiteiten is bedoeld om projecten in Pakistan te financieren 
(doelstelling 1) en voor culturele activiteiten (doelstelling 2).  
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   31-12-11  31-12-10 

Bestemmingsfondsen  €  € 

Steenbakkers 
onderwijsproject 6 306   9 602  

      

Verloopoverzicht steenbakkers onderwijsproject  

Stand 1 januari   9 602   0  

Ontvangen giften voor 
dit project  6 547    10 115  

Toevoeging uit algemene 
giften 0    96 

Onttrekking t.b.v. 
organisatie (7%) 456-   609- 

Bestedingen  9 387-   0  

Stand 31 december  6 306    9 602  

      

• De omvang van het bestemmingsfonds voor het steenbakkers onderwijsproject 
bestaat uit het voor dit project geoormerkte giften (na aftrek van 7% kosten), plus de 
resterende middelen na onttrekking van de bedragen benodigd voor het steenbakkers 
onderwijsproject in 2011.  

• Stichting Diwa is niet met vreemd vermogen gefinancierd. 
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Staat van baten en lasten  
 
Begroting 2011 2011 realisatie  2011 budget 

 
Baten 
 

€  € 

Baten uit eigen fondswerving € 11 665  € 15 000 
t.b.v. doelstellingen 
algemeen  
(doelstelling 1 en 2) 

€ 5 118  € 1 000  

t.b.v. onderwijsproject 
(doelstelling 1) 

€ 6 547  € 14 000 

Totaal baten € 11665 
  

 € 15 000 
  

Lasten 
 

   

besteed aan doelstelling 1  
(onderwijsproject) 

€ 9 387  € 9 602 

besteed aan doelstelling 2 
(culturele activiteiten) 

€ 495  € 900 

 
Totaal besteed aan 
doelstelling 

 
€ 9 882 

  
€ 10 502 

 
Kosten werving baten 

 
€ 697 

  
€ 1 065 

 
Kosten beheer en 
administratie 

 
€ 116 

  
€ 407  

 
Totaal lasten 

 
€ 10 695 

  
€ 11 974 

 
Resultaat 

 
€ 970  

 

  
€ 3 026 

 
 
Toevoeging/onttrekking 
aan 

   

 
Continuïteitsreserve 
Reserve nieuwe activiteiten 
Bestemmingsfonds 
(steenbakkers onderwijs- 
project) 

 
€ 393 
€ 3 873 
 
€ 3 296- 

  
€ 393 
€ 2 633 
 
€ - 

 
Totaal 

 
€ 970  

  
€ 3 026 
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Toelichting op de staat van baten en lasten 

Baten   2011 

   € 

Baten uit eigen fondswerving  

Collecten   0 

Donaties en giften  11 665 

Activiteiten  0 

Overige    0 

Totale baten   11 665  

    

• In totaal is in 2011 het mooie bedrag van € 11 665 opgehaald. Deze opbrengst bestaat 
uit giften van particulieren, collecte opbrengsten en giften van kerken (de Evangelisch 
Lutherse Andreaskerk en de Scots International Church of Rotterdam) en de stichting 
Luthers Weeshuis, collecten gehouden op de Hildegaert school in Rotterdam en tijdens 
Avanta vakantiereizen en opbrengsten van acties zoals de kookcursus, de workshop 
broodbakken bij Bert Kersten, het Zomeravondconcert en de Diwa pre X-mas party.  

• Het grootste deel van deze giften (€ 6 547) is opgehaald in het kader van het 
steenbakkers onderwijsproject.  

    

Lasten    

Besteed aan doelstelling 1 

Uitgaven steenbakkers 
onderwijsproject 9 387 

   

• De afgesproken bijdrage voor het steenbakkers onderwijsproject is in 2011 in twee 
bijdragen voldaan. De helft van het bedrag is bij aanvang van het project gestort en de 
andere helft is halverwege het jaar overgemaakt (na de eerste tussenrapportage). In 
totaal is een bijdrage van € 9 602 euro aan het steenbakkers onderwijsproject. € 9 387 
is via de bankrekening van stichting Diwa overgemaakt. € 215 euro is rechtstreeks 
overgemaakt aan Wilde Ganzen. Wilde Ganzen heeft het bedrag voor het project 
aangevuld tot € 14 854. 

   

Besteed aan doelstelling 2 

Pre X Mas party en 
Zomeravondconcert   495  
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• 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 en het Zomeravondconcert waren activiteiten 
die voor de helft fondswerving als doel hadden en voor de andere helft gericht waren op 
doelstelling 2. De kosten voor deze activiteiten zijn daarom voor 50% aan doelstelling 2 
toegerekend.  

    

Kosten eigen fondswerving  

Zomeravondconcert  314 

Pre X Mas party   181  

Overige kosten   202   

Totaal    697  

    

• De post kosten eigen fondswerving bevat de kosten voor hapjes in de Lutherse kerk, 
kosten van de Avanta reünie, de kookcursus, Diwa spaarpotten en 50% van de kosten 
van de Diwa pre X-mas party en het Zomeravondconcert. 

    

Kosten beheer en 
administratie  

Bankkosten   90  

Overige kosten   26  

Totaal    116  

    

• De post kosten voor beheer en administratie bevat de kosten voor de bankrekening en 
de jaarlijkse kosten voor de Kamer van Koophandel. 

 
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. 
 




