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Voorwoord

Van het bestuur
Op het laatste blad van deze uit-
gave vindt u een samenvatting van 
onze jaarstukken 2010. Het volle-
dige jaarverslag kunt u vinden op 
de website onder “Wat is Yojana.” 
Ook dit jaar zijn de jaarstukken door 
Ernst & Young van een goedkeurende 
accountantsverklaring voorzien. Onze 
boeken werden voor de zesde en 
helaas laatste keer uitgebreid door 
dit gerenommeerde accountantskan-
toor gecontroleerd en dat gebeurde 
ook nog zonder een rekening te stu-
ren. Dit was een afspraak voor een 
beperkte periode, die twee keer ruim-
hartig werd verlengd, maar nu zijn we 
echt aan het einde. We zijn Ernst & 
Young als kantoor en de medewer-
kers waarmee we mochten werken 
zeer erkentelijk voor hun bijdragen 
aan ons werk.In de rubriek “Een minuutje met...” is onlangs in het dagblad Metro een interview 

gepubliceerd met Feyenoordspeler Ron Vlaar. Hij sprak daarin over zijn ambassadeur-
schap van Yojana Projecthulp. Hieronder de tekst van het artikel. 

Waarom zei je meteen ja? 
Ik kende Yojana al van toen ik zelf nog op school zat. Wij hebben vroeger nog actie 
gevoerd voor ze. Het is een kleine organisatie die in de kop van Noord-Holland heel 
actief is. Maar natuurlijk heb ik me toch nog even verdiept voordat ik ja zei. Toen bleek 
dat Yojana harstikke goed werk doet voor de kinderen van India. In dorpjes waar vroe-
ger 50% van de kinderen naar school ging, zit nu 90% op school. 

Ben je al op bezoek geweest in India? 
Dat is nog even een droom. Ik wil heel graag, maar als voetballer kun je alleen in de 
zomer weg. Dan is het eigenlijk geen doen. Maar zodra ik de kans krijg ga ik toch. Het 
lijkt me goed als ik ook kan vertellen wat ik met eigen ogen heb gezien. 

Wat vertel je de mensen nu?
In elk geval hoe belangrijk het is te beseffen dat onderwijs niet vanzelfsprekend is, 
terwijl  het de basis is. En dat het dus het minste is wat je kunt doen, zorgen dat elk 
kind onderwijs krijgt. Ik vertel ook altijd hoe Yojana dat in India doet. Hun geheim is 
overtuigen en heel dicht op de huid zitten. Ze beginnen bij de ouders. Als je die mee 
hebt, heb je de helft gewonnen. 

Een minuutje met...



Donateursacties
Ook dit jaar hebben alweer veel men-
sen zich ingespannen voor Yojana 
Projecthulp. Klik hier voor een actueel 
overzicht op onze website. 

Rajashri Tukaram Mane (19) was zwan-
ger van haar eerste kindje en stond op 
het punt te bevallen. Rond middernacht 
zette de bevalling zich in, waarbij zij werd 
bijgestaan door haar moeder. Al snel 
traden er ernstige complicaties op, met 
als gevolg dat de conditie van de dochter 
snel verslechterde. Een deskundige was 
niet aanwezig. De moeder besloot toen 
via de buurman naar het dorp te bellen 
voor medische hulp. Gelukkig zag men de 
ernst van de situatie in heeft onze partner 
YPS snel de ambulance gestuurd om de 
vrouw naar de kraamkliniek te brengen. 
Daar is ze uiteindelijk bevallen van een 
gezonde baby.
De doktoren in de kraamkliniek hebben 
naderhand bevestigd dat zowel moeder 
als kind het waarschijnlijk niet overleefd  
hadden als zij niet zo snel met de ambu-
lance naar de kraamkliniek zouden zijn 
gebracht.

Ambulance redt mensenlevens

Een trotse Rajashri Tukaram Mane met 
haar baby

Deputy Sarpanch, de plaatsvervangend 
dorpsleider, beluistert de testuitzending

De montageploeg in touw

Onze partner YPS is druk in de weer 
om een FM radiostation te starten. 
De bedoeling is om vooral voorlich-
ting te geven: gezondheid; hygiëne; 
landbouw; onderwijs. We proberen 
voor de 22 dorpen aantrekkelijke pro-
gramma’s in de ether te brengen. Met 
de ontwikkeling daarvan zijn we nog 
volop bezig.

YPS heeft een groep vrijwilligers bereid 
gevonden om het leeuwendeel van het 
werk te verrichten. De opnames wor-
den in de studio in Sangli gemaakt en 
uitgezonden in Jalihal. YPS is een van 
de eerste ontwikkelingsorganisaties die 
toestemming heeft gekregen om eigen 
radioprogramma’s uit te zenden. 
Vorige week hees de installateur de zen-
der in de mast. Het touw brak. Er waren 
gelukkig geen gewonden, maar er was 
wel schade. Intussen is de zender op de 
juiste hoogte aangebracht. Het werkt! 

Yerala Vani (de stem van Yerala)

Als onderdeel van het gezondheidsproject van YSP, heeft Yojana Projecthulp 
vorig jaar een ambulance ter beschikking gesteld. Yojana Lipane, die voor YPS 
het gezondheidsproject en het moestuinproject in Jalihal leidt, wil graag onder-
staande ervaring met de ambulance delen.  
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St Jozefschool 't Zand loopt voor scholen
Vrijdag 1 juli hebben de leerlingen van de 
St. Jozefbasisschool ‘t Zand N.H een 
sponsorloop gehouden voor Yojana. Meer >

Kind-huwelijk voorkomen
fr.Kuriakose van Bosco stuurde ons het volgende bericht: 
"Ik wil jullie graag vertellen over een historisch en 
indrukwekkend optreden van de leden van één van de 
Child Rights Clubs. Meer >

Fietstoer N.Niedorp en HHW de Noord
De leerlingen van de R.K. Anthoniusschool 
Nieuwe Niedorp en de Sint Josephschool 
Heerhugowaard de Noord hebben de 
jaarlijkse fietstocht gehouden. Meer >

Judo en korfbal
Maart 2011 - In Kerwadi bij projectpartner SEDT zijn de 
judo- en korfbaltrainingen een groot succes. 
Meer >

Rabobank Alkmaar e.o. adopteert project
Samen met de Stichting Yojana heeft de 
bank zich ingezet om nog meer meisjes en 
jongens te kunnen laten judoën. Meer >

Jeep voor Dreamland
Onze partner SEDT heeft na 12 jaar eindelijk een goeie 
wagen kunnen aanschaffen om de vele dorpen in hun 
gebeid te kunnen bereiken. Meer >

Sponsorplons Enkhuizen
Op zaterdag 5 februari 2011 werd in 
zwembad Enkhuizerzand in Enkhuizen weer 
gezwommen tijdens de Sponsorplons. Meer
>

Trainingen staf projectpartners
In november 2010 zijn onderwijsdeskundigen Prof. Dr. 
Jaap Schouten en Drs. Erny Smeets in India geweest 
voor een serie trainingen. Meer >
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Al een paar jaar proberen we onze 
Indiase vrienden ervan te overtuigen 
dat de groeiende Indiase economie 
gelegenheid biedt om ook in India geld 
te werven voor de projectactiviteiten. 
Dat vraagt om een omslag in het den-
ken. 

“Cees,” zei één van de partners toen 
ik het onderwerp weer eens ter sprake 
bracht, “dit voegt zich niet met mijn karak-
ter.” Nou had ik die in Nederland ook wel 
eens gehoord, dus ik kon mijn lachen 
inhouden. “Natuurlijk is geld vragen voor 
jullie projecten geen bedelen,” zei mijn 
vriend Arvind toen we over dit voorval 
praatten nadat hij was uitgelachen over 
de Indiase reactie.

Maar toch is het een nieuwe tak van sport 
voor onze vrienden in India en dus helpen 
we ze graag bij de training. We steunen 
het gemengd sporten en dat leidt tot leuke 
resultaten. Doorgaan dus, maar de kin-
deren moeten sportkleding hebben en er 
moeten wat materialen komen. De ouders 

dragen wel wat bij, maar kunnen gewoon 
niet de hele rekening betalen. 
We stelden dus voor om wat geld binnen 
te halen met shirtsponsoring door Indiase 
bedrijven. Maar die stonden niet te trap-
pelen want waarom zou je investeren 
in een gebied waar de PR je niets zal 
opleveren? We gaan ervan uit dat ook 
hier een goed voorbeeld goed doet vol-
gen en vonden de Nederlandse bedrijven 
Koppert Cress B.V., Hollindia International 
B.V. en Oud Direct Mail B.V. bereid om 
in de sportactiviteiten te investeren. Een 
voorbeeld voor de Indiase ondernemers 
en een investering in een beetje sek-
segelijkheid want - schreef SEDT’s Sulu 
Kulkarni ons - seksegelijkheid was een 
nieuw woord voor de dorpsbewoners. Het 
is intussen een belangrijk gespreksonder-
werp geworden. Die ongelijkheid bestaat 
al heel lang en jongens en meisjes leef-
den bijna in gescheiden werelden. 

We besloten de aanpak voor meer gelijk-
heid te beginnen bij schoolkinderen. We 
stellen ze in de gelegenheid om twee 

sporten samen, dus gemengd te spelen. 
Dat zijn judo en korfbal. Nu genieten de 
kinderen in 36 dorpen al met volle teugen 
van dit gemengde sporten. De resultaten 
mogen er zijn:

De kinderen hebben ervaren dat je  ►
dingen samen kan doen.
Ouders praten nu over dit voorheen  ►
onbespreekbare onderwerp.
Meisjes en jongens praten met  ►
elkaar.
Ze tonen ook wederzijds respect. ►
Meer en meer raken de ouders betrok- ►
ken en waar mogelijk steunen ze de 
activiteiten.

De houding van de ouders naar meisjes is 
veranderd. Voorheen was het meisjes en 
jongens verboden om samen te spelen. 
Maar nu vinden de ouders het zelfs goed 
als hun dochters aan een meerdaagse 
training buiten de deur meedoen. 

Cees Tompot

Shirtsponsoring

Een aantal jaren geleden hebben wij 
samen met onze partner YPS een 
school op de rails gezet. Wij zijn blij 
dat ons initiatief inmiddels zijn vruch-
ten afwerpt. Van onze contactpersoon 
Raja ontvingen wij een enthousiaste 
e-mail over de studieresultaten. 

“Met trots kunnen wij melden dat alle stu-
denten van het secondary level hun exa-
men hebben gehaald! Dat betekent dat 
SCOPE (School of Progressive Education) 
een 100% score heeft behaald, waar wij 
enorm trots op zijn. In onze staat doet 
slechts 3,6% van de scholen ons dit na. 
Dit resultaat is te meer speciaal, omdat 
bijna alle studenten uit arme families 
komen die normaal gesproken geen geld 
hebben om hun kinderen te kunnen laten 
leren. Om deze reden overnachten veel 
studenten op school omdat ze thuis geen 
licht (elektriciteit) hebben om hun huis-
werk te maken. 
De kinderen hebben veel profijt gehad 
van het digitale lesmateriaal. Wij zijn 
ervan overtuigd dat dit een belangrijke 

bijdrage heeft geleverd tot het hoge sla-
gingspercentage. Door het speciaal voor 
dit project ontwikkelde les- en beeldmate-
riaal waren de kinderen in staat de lesstof 

veel beter op te pikken. Tegelijkertijd zijn 
zij bekend geraakt met het gebruik van 
computers, wat een belangrijke stap is 
voor hun toekomst.” 

Iedereen geslaagd! 
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 Werkelijk Begroot Werkelijk 
 2010 2010 2009 
       

 ! ! ! 

 
Voorlichting / bewustmaking:  
¥ Druk- en verzendkosten 143 1.500 143 
        

Totaal besteed aan doelstelling 195.633 175.000 182.678 
 
Werving baten 
Kosten eigen fondsenwerving: 
¥ Kosten Yojana-tourdag 415  416 
¥ Overige kosten 480  465 
        

Totaal kosten eigen fondsenwerving 895 1.000 881 
 
Som der lasten 196.528 176.000 183.559 
        

Resultaat 18.950 - 4.606 
       

 
Saldo toegevoegd / onttrokken aan: 
¥ Bestemmingsreserve projecten (6.058)        4.837 
¥ Bestemmingsfonds Edukans 26.142  
¥ Fonds “Vrienden van Yojana”           (1.134)  (231) 
       
       

   18.950  4.606    
        

 

Colofon
Voorzitter: Wiebe Douma
Penningmeester: Marja v.d. Gulik
Secretaris: Cees Tompot
Bestuurslid: Ellen Kenter
Redacteur Mariëth Kunis

Oudelandsdijkje 14
1711 SB Hensbroek
tel. 0226-452074
e-mail info@yojana.nl

www.yojana.nl

Giften 
Yojana garandeert dat  

iedere gift zonder inhouding 
van kosten ten goede komt 

aan de projecten.

giro  63 18 753
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2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER HET BOEKJAAR 2010 

   
  
  
 Werkelijk Begroot Werkelijk  
 2010 2010 2009 
       

 ! ! ! 

Fondsenwerving 
Baten uit eigen fondsenwerving: 
¥ Projectdeelnemers 9.200  7.693 
¥ Giften  150.420  175.124 
¥ Opbrengst Yojana-tour 1.698  2.539 
        

Totaal baten uit eigen fondsenwerving 161.318  185.356 
 
Baten uit acties van derden  
¥ Impulsis 52.283  - 
 
Rentebaten 1.877  2.809 
        

Som der baten  215.478 176.000 188.165 
        

 
Besteed aan doelstelling 
Structurele hulp: 
¥ Edu-Key, onderwijsprojecten 115.085 88.000 64.478 
¥ Discovery centra -  728 
¥ Projecten voor vrouwen 756  1.323 
¥ Dreamland project leerkrachten 3.548  2.512 
¥ Rehabilitatie kindarbeiders 13.653 10.000 9.541 
¥ Project Kinderarbeid ijzermijnen 12.530 10.000 22.902 
¥ Straatkinderen Mysore 6.257 5.000 4.632 
¥ Gezondheidsproject Jalihal 17.975 18.600 22.721 
¥ Groenteproject Jalihal 13.197 11.200 10.462 
¥ Bron voor tehuis Hospet -  5.413 
¥ Agrischool  3.697 7.200 12.800 
¥ Voorlezen kinderen -  75 
¥ Food Processing Unit -  10.705 
¥ Kantoorruimte Poona -  6.014 
¥ Verpakkingsmachine melkfabriek -  7.077 
¥ Diverse eenmalige projecten 8.792 23.500 1.152 
        

   195.490 173.500 182.535 

Jaarverslag 2010 
goedgekeurd

Accountantskantoor Ernst & Young heeft 
goedkeuring verleend aan het jaarverslag 
2010. 

Op deze pagina hebben wij de Staat van 
baten en lasten over het boekjaar 2010 
afgedrukt. Het complete jaarverslag vindt 
u hier. 

http://www.yojana.nl/PDF/Yojana_jaarverslag2010_LR.pdf

