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“You must be the change  
you wish to see in the world.” 
- Mahatma Gandhi
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Voorwoord 
 

 
 
 
Voor u ligt het eerste jaarverslag van Stichting Pani. 2011 en 2012 waren 
de startjaren van onze stichting. We bedanken iedereen die ons geholpen 
heeft met donaties, motiverende woorden, acties en die simpelweg in ons 
geloofde.  
 
De eerste twee jaar van Stichting Pani heeft ons veel geleerd. Niet in de 
eerste plaats wat er komt kijken bij het opzetten van een goed doel, maar 
ook over samenwerkingspartners, fundraising, subsidieverstrekkers, 
regelgeving en projectopbouw.  
 
Op onze website beschrijven we uitgebreid wat Stichting Pani doet. 
Daarom houden we het jaarverslag kort en krachtig.  
 
We hebben mooie stappen kunnen zetten en zijn gemotiveerd om in 2013 
meer resultaat te behalen, meer mensen te kunnen helpen en mooie 
donaties te bereiken.  
 
 

- Leonn Sekender, Hilde van Dijk, Ali Sekender en Marjan van Dijk  
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Stichting Pani 
Wat maakt Pani anders? 
 
 
 

De Pani aanpak 
Pani richt zich op één gebied, de provincie Rangpur, Bangladesh. Wij 
kiezen bewust voor een gebied in plaats van een probleembestrijding. Wij 
geloven dat alleen als meerdere problemen worden bestreden, mensen 
daadwerkelijk de kans krijgen uit de spiraal van armoede te komen. Denk 
bijvoorbeeld aan noodzakelijke basisvoorzieningen als schoon drinkwater, 
hygiëne en voedsel om te kunnen overleven. Om op lange termijn deze 
basisvoorziening zeker te stellen, zijn educatie, emancipatie en 
economische zelfstandigheid essentieel.  
 

Kernwaarden van Pani 
• Lange termijn blik  
• Ondernemende aanpak  
• Eerlijke communicatie  
• Directe, korte lijnen  
• Streven naar zelfstandigheid  
• Positieve benadering  
• Inzichtelijk resultaat 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Pani bestrijdt armoede in Rangpur door verschillende millenniumdoelen na 
te streven: 

 

Millenniumdoel 1 Iedereen fatsoenlijk werk  
Minder armoede kan alleen worden bereikt als meer mensen 
aan een fatsoenlijke baan worden  
geholpen. 
 

 

Millenniumdoel 2 Iedereen minimaal basisonderwijs 
Geef kinderen de kans om zich verder te ontwikkelen 
waardoor hun kansen in het leven toenemen. 
 

 

Millenniumdoel 4 Minder kindersterfte  
Veel kinderen overlijden aan ziektes die voorkomen of 
genezen hadden kunnen worden, zoals diarree. Toegang tot 
medicijnen, vaccinaties, een goede hygiëne en een goede 
gezondheidszorg is noodzakelijk om deze ziekten te helpen 
bestrijden. 
 

 

Millenniumdoel 7 Meer mensen in een duurzaam 
leefmilieu 
Voldoende en schoon drinkwater en voldoende hygiëne 
liggen aan de basis van een goede gezondheid. 

 
 ￼ 
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Organisatie 
 
 
 
 
 
 

Stichting Pani in Nederland  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Stichting Pani in Bangladesh  
 
Voor de Ambachtsschool maakt Pani gebruik van de aanwezigheid van 
onze familie ter plaatse. Hierdoor hebben we gewaarborgd dat ook zonder 
aanwezigheid van Nederlandse stichtingsleden, het project op een 
duurzame en eerlijke manier vorm krijgt. 
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Terugblik en voorkijken 
Waar staan we en waar gaan we heen? 
 
 
 
 
 
Elke stap die Stichting Pani zet houden we bij op onze website. Hier staan talloze blogpost met daarin uitleg over onze plannen, welke sponsoren we hebben 
aangetrokken, hoe de projecten verlopen, welke up’s en welke down’s we meemaken. Hieronder hebben we een foto-tijdlijn opgenomen van de periode 2010 
tot 2012. Elke link verwijst naar de bijbehorende blogpost.  
 
 

Najaar 2010 December 2010 Januari 2011 Maart 2011 April 2011 

     

 

    
• Onderzoek naar goede 

doelen 
 

• bezoek Bangladesh 
• 100 dekens uitgedeeld 

 

• besluit: We richten Stichting 
Pani op  

 

• Stichting oprichten 
• Statuten schrijven 

 

• Starten met 1e project: 
inzamelen voor 
schoolspullen 

 
 
 
 
 

http://www.stichtingpani.nl/
http://stichtingpani.nl/2011/03/10/zien-is-geloven-geloven-is-doen/
http://stichtingpani.nl/2011/03/10/121/
http://stichtingpani.nl/2011/03/10/waarom-pani/
http://stichtingpani.nl/2011/03/10/waarom-pani/
http://stichtingpani.nl/2011/03/28/bij-de-notaris/
http://stichtingpani.nl/wp-content/uploads/2011/03/Kopie_statuten_stichtingPani.pdf
http://stichtingpani.nl/2011/04/01/sparen/
http://stichtingpani.nl/2011/04/01/sparen/
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Juni 2011 Juli 2011 Augustus 2011 September 2011 Oktober 2011 

     

  
 

  
• Fundraising: Pani 

zomerfeest  
• Fundraising: 

Vaderdagevent Sonsbeek 
park  

• Onderzoek naar 
mogelijkheden bamboe 
fietsen 

• Bezoek aan professor 
ontwikkelingshulp van de 
Columbia University  

• Start met onderzoek en 
schrijven projectplan 
Ambachtsschool  

 

• 1e project: schoolspullen 
gedoneerd aan 
damesschool 

 

 

November 2011 December 2011 Januari 2012 Februari 2012 Maart 2012 
     

   
 

 
• Samenwerking met 

PraubashBaungau 
(Belgische studenten)  

• Pani’s eerste jaar afsluiten 
met prachtige donaties  

• Projectplan afronden en 
subsidieaanvragen 
schrijven  

• Google gunt Pani Google 
Grants – gratis online 
adverteren  

• Fundraising: Bengaalse 
kookcursus  

 

http://stichtingpani.nl/2011/06/07/fotos_pani_zomerfeest/
http://stichtingpani.nl/2011/06/07/fotos_pani_zomerfeest/
http://stichtingpani.nl/2011/07/01/ballen-vangen-voor-stichting-pani/
http://stichtingpani.nl/2011/07/01/ballen-vangen-voor-stichting-pani/
http://stichtingpani.nl/2011/07/28/bamboe-fietsen/
http://stichtingpani.nl/2011/07/28/bamboe-fietsen/
http://stichtingpani.nl/2011/09/15/een-ontmoeting-in-new-york/
http://stichtingpani.nl/2011/09/15/een-ontmoeting-in-new-york/
http://stichtingpani.nl/2011/09/15/een-ontmoeting-in-new-york/
http://stichtingpani.nl/ambachtsschool/
http://stichtingpani.nl/ambachtsschool/
http://stichtingpani.nl/2011/10/31/panis-eerste-stapjes/
http://stichtingpani.nl/2011/10/31/panis-eerste-stapjes/
http://stichtingpani.nl/2011/10/31/panis-eerste-stapjes/
http://stichtingpani.nl/2011/11/09/belgische-studentenstichting-kiest-voor-stichting-pani/
http://stichtingpani.nl/2011/11/09/belgische-studentenstichting-kiest-voor-stichting-pani/
http://stichtingpani.nl/2011/11/09/belgische-studentenstichting-kiest-voor-stichting-pani/
http://stichtingpani.nl/2011/12/10/met-een-prachtig-resultaat-het-nieuwe-jaar-in/
http://stichtingpani.nl/2011/12/10/met-een-prachtig-resultaat-het-nieuwe-jaar-in/
http://stichtingpani.nl/2012/01/23/projectplan-ambachtsschool-klaar/
http://stichtingpani.nl/2012/01/23/projectplan-ambachtsschool-klaar/
http://stichtingpani.nl/2012/01/23/projectplan-ambachtsschool-klaar/
http://stichtingpani.nl/2012/02/01/geselecteerd-door-google/
http://stichtingpani.nl/2012/02/01/geselecteerd-door-google/
http://stichtingpani.nl/2012/02/01/geselecteerd-door-google/
http://stichtingpani.nl/2012/02/01/fotos-bengaalse-kookcursus/
http://stichtingpani.nl/2012/02/01/fotos-bengaalse-kookcursus/
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Maart 2012 April 2012 Mei 2012 Juli 2012 Augustus 2012 
     

  

 

 
 

 

 

• Start bouw 
Ambachtsschool: grond 
egaliseren   

• Fundraising: Bengaalse 
kookcursus #2  

• 1e grote sponsor: Pani 
uitgekozen door 
Stadsgewest Haaglanden  

• Praubash gaat naar 
Bangladesh voor bouw 
Ambachtsschool … 

• en besluit na 1 week met 
het project te stoppen.   

• Nieuwe sponsor: Fair 
Changes met Fair Poetry 

 

September 2012 Oktober 2012 December 2012 
   

 

 

 

 
• Ontmoeting met architecten 

Gerrit & Hill – zij gaan de 
Ambachtsschool ontwerpen  

• Nieuwe sponsor: Triodos 
Foundation 

• Actie van Haaglanden 
levert € 4.476 op 

Ambachtschool 
De weg naar een zelfstandig bestaan. 

 

http://stichtingpani.nl/2012/03/08/pani-bouw-van-start/
http://stichtingpani.nl/2012/03/08/pani-bouw-van-start/
http://stichtingpani.nl/2012/04/25/fotos-bengaalse-kookcursus-2/
http://stichtingpani.nl/2012/04/25/fotos-bengaalse-kookcursus-2/
http://stichtingpani.nl/2012/04/26/de-eerste-grote-sponsor-van-stichting-pani-is-een-feit/
http://stichtingpani.nl/2012/04/26/de-eerste-grote-sponsor-van-stichting-pani-is-een-feit/
http://stichtingpani.nl/2012/04/26/de-eerste-grote-sponsor-van-stichting-pani-is-een-feit/
http://stichtingpani.nl/2012/07/04/spannende-maand/
http://stichtingpani.nl/2012/07/04/spannende-maand/
http://stichtingpani.nl/2012/07/04/spannende-maand/
http://stichtingpani.nl/2012/07/24/verbazingwekkend-nieuws/
http://stichtingpani.nl/2012/07/24/verbazingwekkend-nieuws/
http://stichtingpani.nl/2012/08/01/nieuwe-sponsor-bengaalse-gedichtjes/
http://stichtingpani.nl/2012/08/01/nieuwe-sponsor-bengaalse-gedichtjes/
http://stichtingpani.nl/2013/01/23/ontwerp-ambachtsschool-klaar/
http://stichtingpani.nl/2012/10/09/triodos-foundation-steunt-pani/
http://stichtingpani.nl/2012/10/09/triodos-foundation-steunt-pani/
http://stichtingpani.nl/2012/12/03/895-000-km-gefietst-e-4-476-voor-pani/
http://stichtingpani.nl/2012/12/03/895-000-km-gefietst-e-4-476-voor-pani/
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Doel van de Ambachtsschool  
We willen kansarmen in de omgeving van Rajarhat helpen met een 
ambachtsopleiding, maar ook meteen met inkomsten zodat ze kunnen 
zorgen voor hun gezin. De Ambachtsschool moet uiteindelijk haar eigen 
geld verdienen met de verkoop van producten. Op die manier zorgen we 
ervoor dat de Ambachtsschool op termijn op eigen benen kan staan, 
zonder funding uit Nederland. De werknemers hebben hiermee blijvend 
werk.  
 

 
figuur 1: de Ambachtsschool voorziet in werkgelegenheid, maakt innovatieve 
producten, zorgt voor basiseducatie en voorziet in hygiëne en schoon drinkwater. 
 

Huidige Stand van Zaken  
In 2013 is begonnen met het bouwen van de Ambachtsschool. De 
Nederlandse architecten Gerrit Schilder en Hill Scholte hebben vrijwillig 
een prachtig ontwerp gemaakt. Bij de bouw wordt uitsluitend gewerkt met 
lokale werknemers die op die manier direct inkomen verdienen en opgeleid 
worden door lokale aannemers, timmerlieden en werkvoorbereiders.  
 

 

 
 

Vervolg 
De verwachting is dat de bouw van de Ambachtsschool eind 2013 kan 
worden afgerond. Vervolgens begint het opzetten van de organisatie, het 
inrichten van de werkplaats, het opzetten van de basisschool, het 
aannemen van werknemers en het promoten van de Ambachtsschool en 
haar producten.    
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Jaarrekening  

Balans 2012 & 2011 

 

ACTIVA 2012 2011 

Liquide middelen   €   13.087   €   4.428  

Kas  €        962   €      783  

Totaal activa  €   14.049   €   5.211  
 
 

PASSIVA 2012 2011 

Bestemmingsreserve  €   14.049   €   5.211  

Schulden   €          -     €         -    

Totaal passiva  €   14.049   €   5.211  
 
Toelichting balans 
Bestemmingsreserve wordt aangewend om de stichtingsdoelstelling te 
realiseren.  
 

 
 
 

Baten en lasten 2012 & 2011 
 

Baten en lasten  
2012 / 2011 

LASTEN BATEN 

2012 2011 2012 2011 
bestedingen aan 
doelstellingen          
Project Dameschool 
Rajarhat - 327  -  -  
Project Ambachtschool 3.150  -    -  -  
Reiskosten in en naar 
Bangladesh   748  -  748  -  

     overige kosten          
Kosten fondswerving  1.286  893   1.286   1.093 
Notariskosten     -    332  -  322  
Bank- & KvK kosten 152   34  152  34  
Koers- verschillen  -1  -    -  -  
Vergoedingen bestuur   -     -    -  -  
fondswerving          
Donaties en giften -  -  11.981   5.705  
Bankrente  -  -  7  -  

 
        

fondswerving acties 
derden         
Acties derden -  -  -    -  

Totaal  €   5.336   €   1.586   € 14.174   €   7.164  
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RESULTAAT 2012 2011 

Toevoeging aan  
resultaatsbestemming  €     8.838   €   5.577  
 
Toelichting baten & lasten 
Project Ambachtschool, dit betreffen kosten voor de bouw en exploitatie 
van de ambachtschool.  

Reiskosten in en naar Bangladesh, kosten die in het buitenland gemaakt 
worden zoals reis- en verblijfskosten voor projectmanagement en controle 
door de organisatie worden door de projectleden, vrijwilligers en 
bestuurders zelf gedragen. 

Kosten fondswerving, het bestuur draagt alle kosten die in Nederland 
gemaakt worden voor acties en fondswerving. 

Vergoedingen bestuur, het bestuur ontvangt geen onkostenvergoeding. 

Donaties en giften zijn als volgt verdeeld.  

DONATIES & GIFTEN  2012 2011 
Prive giften  €     4.273   €   4.812  
Crouwdfunding  €     2.031   €         -    
Zakelijke donaties  €     1.678   €      893  
Stichting Triodos foundation  €     4.000   €         -    
Totaal  €   11.981   €   5.705  
 
 
 
 
   

 

 

 

 

Donaties volledig naar Bangladesh 

Om een stichting in Nederland te hebben, moeten 
er kosten gemaakt worden. Denk bijvoorbeeld 
aan notaris, KVK en bankkosten. Maar ook voor 
fundraising. Alle kosten die we moeten maken in 
Nederland betaalt het bestuur zelf. De donaties 
gaan volledig naar de projecten in Bangladesh.  

Om de projecten succesvol te maken, is het van 
groot belang dat we controle houden en 
regelmatig naar Bangladesh gaan. Ook deze 
kosten betaalt het bestuur zelf en worden niet van 
de donaties afgetrokken. 
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Colofon 
 
 
 
24 juli 2013, Arnhem  
 
Stichting Pani  
Hommelseweg 244 
6821 LS Arnhem  
 
KvK: 52359352 
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