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Verslag van het bestuur 

Het derde jaar van stichting Diwa is alweer voorbij. Dit jaar keken we uit naar hoe het 
project in Pakistan zich zou gaan ontwikkelen. Lukt het om de kinderen elke dag naar 
school te krijgen? Zien de ouders hoe belangrijk hun rol is om het project te doen 
slagen? Aan het einde van dit jaar kunnen we dankbaar terugblikken.  

Ook konden we in 2012 in Nederland veel nieuwe mensen kennis laten maken met het 
werk van stichting Diwa. Daarbij was er ruimschoots gelegenheid om de positieve 
aspecten van de Pakistaanse cultuur onder de aandacht te brengen. We zijn blij wanneer 
we zien dat mensen zich spontaan aanmelden, om mee te werken aan de zo belangrijke 
promotie en fondsenwerving voor stichting Diwa. 

 

2012: vervolg van het steenbakkers onderwijsproject 

Stichting Diwa steunt sinds begin 2011 het Steenbakkers Onderwijs Project van PSTA, 
onze lokale partner in Pakistan. Tien basisscholen zijn gestart, materialen werden 
aangeschaft en 415 kinderen uit steenbakkersgezinnen in de leeftijd van 5 tot 13 jaar 
gingen voor het eerst naar school. In 2012 heeft Diwa opnieuw de scholen van PSTA 
gesteund. Het was spannend, zou het onderwijs slagen? Zijn de nodige mensen en 
middelen beschikbaar?  

Terugkijkend op 2012 zien we dat Steenbakkers Onderwijs Project daadwerkelijk vorm 
heeft gekregen en dat de ouders en de leerlingen enthousiast en trots zijn op hun 
scholen. Voor de zomervakantie deden de kinderen van de tien steenbakkersscholen 
examen en zijn overgegaan naar het volgende niveau. Eind 2012 gingen er rond de 350 
leerlingen actief naar school. Er waren ook kinderen die het eerste jaar op school niet 
hebben afgemaakt en de school hebben verlaten.  Dit blijft een continue zorg. De 
oudercomités van de scholen en de leraren proberen deze kinderen aan te moedigen om 
weer terug naar school te gaan. Onder toezicht van de veldwerker van PSTA zijn er 
regelmatig ontmoetingen met de ouders bij de scholen en bij de kinderen thuis. De 
veldwerker zelf bezoekt ook regelmatig de scholen en bekijkt de resultaten van de 
leerlingen. In mei dit jaar zijn er 'ouderavonden' georganiseerd om de resultaten van de 
leerlingen op de scholen te bespreken.  

In 2012 zijn er weer nieuwe boeken, schriften en schrijfmateriaal uitgedeeld aan de 
leerlingen. Op dit moment is het project nog geheel afhankelijk van de ondersteuning 
door Stichting Diwa. Vanaf 2013 wordt van de ouders een kleine bijdrage verwacht, 100 
roepies per kind (dat is €0,80). Hierdoor wordt een stap gezet in het zelf financieren van 
het onderwijs door de ouders. 
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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 2012 

In 2012 vonden er een aantal bijzondere activiteiten plaats om het werk van stichting 
Diwa te promoten. Eén daarvan was het Pakistan zomerfeest, dat in juli 2012 werd 
georganiseerd door studenten van de Hogeschool Rotterdam. Ook heel bijzonder was het 
bezoek aan het project dat Karin en Jaco in oktober brachten, gecombineerd met een reis 
door een mooi deel van Pakistan. De reis stond was opgenomen in het reisaanbod van 
Avanta Reizen. Acht deelnemers gingen mee, waardoor het werk van Diwa ook bij hen 
onder de aandacht gebracht kon worden. Daarnaast mochten we weer een presentatie en 
collectes houden in de Scots International Church en de Evangelisch-Lutherse gemeente 
te Rotterdam.  
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Pakistan zomerfeest  

Op 12 juli 2012 was er het Pakistan Zomerfeest in de mooie, net gerenoveerde tuin van 
de Zweedse Kerk in Rotterdam. Het feest werd als stage georganiseerd door studenten 
van de opleiding vrijetijdsmanagement van de Hogeschool Rotterdam. Zij deden 
vooronderzoek naar de Pakistaanse cultuur in Pakistan en in Nederland, gingen op zoek 
naar een geschikte locatie, naar mogelijke sponsoren en verzorgden het feest zelf.  

Het was een feest met Pakistaanse muziek, dans en barbecue. De doelstelling en ambitie 
om het een feest van Pakistanen en Nederlanders te maken bleek lastiger dan gedacht. 
Er waren nauwelijks Pakistanen op het feest. Wat wel leuk was dat de studenten hun 
vrienden en kennissenkring hadden uitgenodigd. Hierdoor werd toch een mooi feest en 
werd een hele nieuwe groep mensen bereikt! 

Na het feest was er een evaluatie en kregen we goede feedback van de leerlingen. Deze 
samenwerking was voor ons als stichting nieuw en we hebben hier ook zelf veel van 
geleerd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projectbezoek / Avantareis naar Pakistan 

In de maand oktober bezochten voorzitter Karin Kreijkes en penningmeester Jaco 
Groenewoud de schooltjes van het Steenbakkers Onderwijs Project in Gurjanwala. De 
reis was georganiseerd door Karin in opdracht van reisorganisatie Avanta 
(http://www.avantareizen.nl). Op deze manier konden ook belangstellenden de 
schooltjes bezoeken. De groep maakte ook kennis met de rijkdom van Pakistan, op het 
gebied van cultuur en natuur, o.a. door een avontuurlijke tocht door de bergen.  
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Uit het reisverslag  

“Na het weekend in Lahore, staat op maandag het bezoek aan het project op ons 
programma. Samen met de mannen van PSTA, de partnerorganisatie, vertrekken we 
richting de stad Gujranwala, zo’n 1,5 uur rijden vanaf Lahore. Hier begint het 
projectgebied. 

We bezoeken een aantal schooltjes die door Diwa in dit gebied financieel gesteund 
worden. In de klaslokaaltjes, die klein zijn, zo’n 20m2, krijgen zo’n 40 kinderen van 
verschillende leeftijden tegelijk les. Zij zitten met z’n 5-en op een bankje, dicht tegen 
elkaar, zowel jongens als meisjes.In de eerste klas die we bezoeken, zijn er 2 jonge 
leraressen die de lessen geven. De leraressen vinden het erg leuk met ons te praten, zij 
zijn erg trots om iets van hun werk te laten zien. De kinderen hebben nette uniformpjes 
aan en zij hebben allemaal een eigen schriftje waaruit ze werken. Ze leren rekenen, 
lezen en schrijven. 

De kinderen vinden het heel spannend dat wij er zijn, ze kijken heel erg serieus en er is 
niemand die voor zijn beurt praat. We vragen of de kinderen een liedje voor ons kunnen 
zingen. Eén jongetje staat dapper op en zingt in het Urdu voor ons een liedje. Zijn 
vriendjes achter hem gniffelen. Dan zingt er een meisje voor ons een lied. Als ze klaar is 
komen de tranen, zo spannend vindt ze het. We zeggen dat we het heel mooi vonden en 
geven haar als eerste een cadeautje.’’ 

 

 

 

 

 

 

 

“We nemen ook even een kijkje bij de steenfabriek zelf. Op een heuvel staat een rokende 
schoorsteen en in de heuvel worden de stenen gebakken. Een paar mannen gooien 
steeds opnieuw kolen op het vuur, door de gaten in de grond. De grond is warm en er 
komt veel rook vrij bij dit werk. Het werk ziet er erg ongezond uit. De mannen van PSTA 
die bij ons zijn, hebben hart voor de kinderen en hun ouders. In onze gesprekken en in 
hoe zij met de kinderen omgaan merken wij dat. Zij geven hun energie en tijd voor deze 
kinderen. 
We vinden het bijzonder dat we de schooltjes en het werk bij de steenfabrieken nu van 
dichtbij hebben gezien. We praten nog na over de kinderen, hoe serieus zij met het 
schoolwerk bezig zijn en hoe blij ze zijn met een klein cadeautje. We hebben veel geleerd 
bij dit bezoek. We hebben ook gezien dat er veel kinderen zijn, die nog niet naar school 
gaan. Het werk voor de steenbakkindertjes is en blijft een belangrijk en noodzakelijk 
werk.’’ 
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“De rest van de week zien we een heel ander deel van Pakistan. We zijn in de bergen. 
We komen in de dorpjes Shogran en Naran in de Kaghan vallei, aan de voet van de 
Himalaya. Het is hier heel mooi. De vallei kenmerkt zich door diepe, door rivieren 
uitgesneden dalen. Er ligt sneeuw en dat maakt het uitzicht soms adembenemend. 
Vooral bij het IJsmeer, Saif ulMalook, is het schitterend. De plek is ook zeer fotogeniek! 
Ook de tocht met de jeeps er naar toe is een belevenis.’’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Collectes 

Op 10 november mocht Diwa collecteren voor het steenbakkers onderwijsproject op de 
vijfentwintigjarige bruiloft van Peter en Ans Schouten. We zijn heel dankbaar voor dit 
mooie gebaar. 

Ook dit jaar heeft mochten we weer een presentatie geven over ons werk in de Scots 
International Church. Aansluitend was er een collecte. Ook in de Evangelisch Lutherse 
kerk is een collecte gehouden. We waarderen het bijzonder dat de Schotse en 
Evangelisch Lutherse kerk zich elk jaar weer aan Diwa verbinden en we hopen dat dit 
nog lang zo kan blijven. 

 

Financiële kerncijfers 

In totaal is € 16 117,- aan donaties ontvangen. Een mooi bedrag, waarmee meer is 
opgehaald dan ooit tevoren. Hiermee hebben we weer voldoende middelen om het 
Steenbakkersproject voort te zetten, maar ook om nieuwe projecten op te starten. 

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 in 2012 uiteindelijk 
uitgekomen op een realisatie van 4,8%.  
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Vooruitblik 2013 

In het nieuwe jaar hoopt Diwa weer verschillende activiteiten te organiseren. We willen 
meer samenwerken/aanhaken bij anderen die ook een activiteit willen organiseren, zoals 
scholen en kerken, maar ook bijvoorbeeld als er iets te vieren is, zoals een 25 jarig 
jubileum. Als Diwa willen we graag iets bijdragen. Dat kan op allerlei manieren, door 
bijvoorbeeld Pakistaanse hapjes te maken, of iets met muziek te doen, een workshop 
voor kinderen, of een presentatie over het werk van Diwa. Op deze manier kunnen we 
elkaar helpen en kunnen we meer betekenen voor meer mensen in Nederland en in 
Pakistan.  

In  2013 zullen we weer 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 
2013 de vergoeding met 25% verminderd wordt.   

Daarnaast zijn er in 2013 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. Het plan dat hiervoor is opgesteld zal in samenwerking met 
PSTA en in co-financiering met Wilde Ganzen worden uitgevoerd.  

Ook zullen we ons oriënteren op samenwerking met andere lokale partners. Tijdens de 
reis naar Pakistan hebben Karin en Jaco kennisgemaakt met mensen van de organisatie 
RDCF (Resource Development Center Francisabad). Zij hebben een projectvoorstel aan 
geboden, betreffende de opstart van een computercentrum in Francisabad. In 2013 
zullen we de mogelijkheden om dit project met deze organisatie te steunen verder 
onderzoeken. 

We zijn blij dat de Hervormde gemeentes van Eethen en Drongelen hebben aangegeven 
het Steenbakkersproject de komende twee jaar te willen ondersteunen. 

We hopen in 2013 weer verschillende activiteiten te ondernemen om het werk van Diwa 
onder de aandacht te brengen. Op de website en via nieuwsbrieven zullen deze 
activiteiten worden aangekondigd.   

Afsluitend willen we al onze donoren en belangstellenden 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 2012 

 
 31-12-2012  31-12-2011 
Activa 

 
€  € 

Vaste activa 
 

€ 0  € 0 

Vlottende activa 
 

   

Liquide middelen (bank) 
 

€ 20 369  € 11 679 

Totaal activa 
 

€ 20 369   € 11 679 

Passiva 
 

   

Reserves    
Continuïteitsreserve 
Reserve nieuwe projecten 
 

€ 1 500 
€ 3 320 

 € 1 500 
€ 3 873 

Bestemmingsfonds  
Steenbakkers 
onderwijsproject 
Overige projecten 

 
 
€ 4 857 
€ 10 692 

  
 
€ 6 306 

 
Totaal passiva 

 
€ 20 369 

  
€ 11 679 
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Toelichting op de balans 

  31-12-12  31-12-11 

Vlottende activa  € 20 369  € 11 679 

Liquide middelen     

Banktegoeden  € 20 369     € 11 679  

     

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

    

Reserves en fondsen    

Continuïteitsreserve     

Stand 1 januari   € 1 500   € 1 107  

Toevoeging uit resultaat 0   € 393  

Onttrekkingen  0   0  

Stand 31 december  € 1 500    € 1 500  

      

• 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% van de geraamde 
inkomsten van het volgende jaar (2013: € 15 000). 
 

      

Reserve nieuwe 
activiteiten     

Stand 1 januari  € 3 873  € 0 

Toevoeging uit resultaat  0  € 3 873 

Onttrekkingen  -€ 553  € 0 

Stand 31 december  € 3 320  € 3 873 

      

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

• De kosten voor culturele activiteiten in 2012 komen ten laste van deze reserve. 



stichting DIWA                                                  Coolhaven 148a 
3024 AL Rotterdam 

	  
	  

9	  
	  

   31-12-12  31-12-11 

Bestemmingsfondsen     

Steenbakkers 
onderwijsproject € 4 857   € 6 306  

Overige projecten € 10 693  - 

      

Verloopoverzicht steenbakkers onderwijsproject  

Stand 1 januari   € 6 306   € 9 602  

Ontvangen giften voor dit 
project 0    € 6 547  

Toevoeging uit algemene 
giften € 4 992    0 

Onttrekking t.b.v. 
organisatie (7%) -€ 349   -€ 456 

Bestedingen  -€ 6 092   -€ 9 387  

Stand 31 december  € 4 857    € 6 306  

      

Verloopoverzicht overige projecten  

Stand 1 januari  0  0 

Ontvangen giften voor 
projecten € 11 497  0 

Toevoeging uit algemene 
giften 0  0 

Onttrekking t.b.v. 
organisatie (7%) -€ 805  0 

Bestedingen  0  0 

Stand 31 december  € 10 692  0 
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• 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 2012.  

• De omvang van het bestemmingsfonds voor overige projecten bestaat uit het voor 
projecten geoormerkte giften (na aftrek van 7% kosten). Dit bestemmingsfonds kan 
aangewend worden projecten gericht op verbetering van de levensstandaard van de 
allerarmsten in Pakistan (doelstelling 1). 

• Stichting Diwa is niet met vreemd vermogen gefinancierd. 
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Staat van baten en lasten  
 
 2012 realisatie  2012 budget 

 
Baten 
 

   

Baten uit eigen fondswerving € 16 117  € 15 000 
t.b.v. doelstellingen 
algemeen  
(doelstelling 1 en 2) 

€ 4 620  € 7 500  

t.b.v. projecten 
(doelstelling 1) 

€ 11 497  € 7 500 

Totaal baten € 16 117 
  

 € 15 000 
  

Lasten 
 

   

besteed aan doelstelling 1  
(onderwijsproject) 

€ 6 092  € 13 800 

besteed aan doelstelling 2 
(culturele activiteiten) 

€ 553  € 700 

 
Totaal besteed aan 
doelstelling 

 
€ 6 645 

  
€ 14 500 

 
Kosten eigen fondswerving 

 
€ 581 

  
€ 900 

 
Kosten beheer en 
administratie 

 
€ 200 

  
€ 400  

 
Totaal lasten 

 
€ 7 427 

  
€ 15 800 

 
Resultaat 

 
€ 8 690  

 

  
-€ 800 

 
 
Toevoeging/onttrekking 
aan 

   

 
Continuïteitsreserve 
Reserve nieuwe activiteiten 
Bestemmingsfonds 
Steenbakkers onderwijs- 
project 
Bestemmingsfonds overige 
projecten 

 
€ - 
-€ 553 
 
-€ 1 449 
 
€ 10 693 

  
€ - 
€ 5 506 
 
-€ 6 306 

 
Totaal 

 
€ 8 690  

  
- € 800 
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Toelichting op de staat van baten en lasten 

Baten   2012 

    

Baten uit eigen fondswerving  

Collecten   0 

Donaties en giften  € 16 117 

Activiteiten  0 

Overige    0 

Totale baten   € 16 117  

    

• In totaal is in 2012 het mooie bedrag van € 16 117 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 opbrengsten 
van acties zoals het Pakistan zomerfeest.  

• Het grootste deel van deze giften (€ 11 497) is opgehaald ten behoeve van projecten in 
pakistan.  

    

Lasten    

Besteed aan doelstelling 1 

Uitgaven steenbakkers 
onderwijsproject 

€ 6 092 

   

• De afgesproken bijdrage voor het steenbakkers onderwijsproject is in 2012 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.  

• In 2012 was in principe voorzien in een nieuw project (verbetering bestaande lokalen en 
bouwen toiletten). Doordat de voorbereiding meer tijd kostte, is dit project pas in 2013 
van start gegaan. De besteding aan projecten is in 2012 daarom lager dan voorzien bij 
de begroting. 
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Besteed aan doelstelling 2 

Pakistan zomerfeest   € 553  

    

• 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). Het Pakistan zomerfeest was een activiteit die voor de helft 
fondswerving als doel hadden en voor de andere helft gericht waren op doelstelling 2. 
De kosten voor deze activiteit is daarom voor 50% aan doelstelling 2 toegerekend.  

    

Kosten eigen fondswerving  

Pakistan zomerfeest  € 553 

Overige kosten   € 28   

Totaal    € 581  

    

• De post kosten eigen fondswerving bevat de kosten voor het Pakistan zomerfeest en de 
kosten voor materiaal voor diwa’s (lampjes), die verkocht worden bij Diwa activiteiten. 

    

Kosten beheer en 
administratie  

Bankkosten   € 200  

Overige kosten   0  

Totaal    € 200  

    

• De post kosten voor beheer en administratie bevat de kosten voor de bankrekening en 
de jaarlijkse kosten voor de Kamer van Koophandel (niet gedeclareerd dit jaar). 

 
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. 
 


