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Jaarverslag Stichting Pani  
2013  
 
“Wat men moet leren doen,  
leert men door het te doen.” 
- Aristoteles
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Voorwoord	  
 
 
Voor u ligt het tweede jaarverslag van Stichting Pani. 2013 was ons 
bouwjaar. Zowel in letterlijke als figuurlijke zin. In Februari reisde het 
bestuur naar Bangladesh om daar samen met de architect de eerste paal 
in de grond te slaan voor de Ambachtsschool.  
 
Naast de bouw van onze Ambachtsschool werd een stevige fundering 
gelegd onder de organisatie van Stichting Pani. Structurele donateurs 
boden zich aan, meer vrijwilligers zette zich in en meer en meer mensen 
kennen Stichting Pani.  
 
Op onze website beschrijven we uitgebreid wat Stichting Pani doet. 
Daarom houden we het jaarverslag kort en krachtig. De opbouw is 
hetzelfde als ons vorige jaarverslag: een beknopte introductie over onze 
stichting, hoe de organisatie is opgebouwd, een terugblik van het jaar en 
de stand van zaken van ons grote project: De Ambachttsschool.  
 
We hebben wederom mooie stappen kunnen zetten en zijn gemotiveerd 
om in 2014 meer mensen te kunnen helpen, meer mooie donaties te 
ontvangen en meer resultaat te behalen,.  
 
 

- 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	  	  
 

 
 
Een beschrijving van de bestuursleden is te vinden op ons website, 
www.stichtingani.nl  
 

 
 

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. In ons jaarverslag blikken we kort terug. Elke link verwijst naar de 
bijbehorende blogpost.  
 
Januari – Het ontwerp van de Ambachtsschool is klaar!  
In 2012 vroegen we op de 1%CLUB of er architecten waren die Pani wilde helpen met het ontwerp van de Ambachtsschool. Binnen een week kwamen we in 
contact met de zeer enthousiaste Gerrit Schilder  en Hill Scholte. En dit is het prachtige resultaat: 
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Februari   Februari  Feburari  April  Mei  

     

     
• bezoek Bangladesh door 

bestuur en architect Hill 
• De bouwgrond wordt klaar 

gemaakt   
• Eerste paal wordt geslagen. 

De bouw is begonnen 
• Pani is gekozen voor de 

1%UPDATE als 
inspiratieproject! 

• De Architecten gaan voor 
de tweede keer naar 
Bangladesh voor de bouw  

 
 

Zomer  September Oktober Oktober December  

 

 
 

 
 

     
• Eerste ideeën van het 

Arnhempje worden 
geboren.   

• Het dak zit er op!  • Pani ontvangt grootste 
donatie tot dan toe van 
Stichting RetourSchip 

• Architect Gerrit wederom 
naar Bangladesh  

• Gemeente Arnhem doneert 
5 naaimachines 
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Ambachtschool	  
De weg naar een zelfstandig bestaan. 

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. 
 
 
 

 
 
 

Gebouwd	  in	  2013	  	  
De Nederlandse architecten Gerrit Schilder en Hill Scholte hebben vrijwillig 
een prachtig ontwerp gemaakt. In 2013 is de bouw van de 
Ambachtsschool gestart en zijn Gerrit en Hill meerdere malen op eigen 
kosten naar Bangladesh gereisd om de bouw te begeleiden.  
Bij de bouw werd uitsluitend gewerkt met lokale werknemers die op die 
manier direct inkomen verdienden en opgeleid werden door lokale 
aannemers, timmerlieden en werkvoorbereiders. Tevens werd uitsluitend 
gebruik gemaakt van materiaal dat in een straal van 25 kilometer van de 
bouwplaats beschikbaar was.  
 
 

 
Foto 1: Ambachtsschool tijdens de bouw 
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Vervolg	  	  
Begin 2014 gaat het bestuur wederom naar Bangladesh om de bouw af te 
ronden. Daarnaast wordt dan gestart met de opbouw van de organisatie. 
Pani wil in 2014 twee productieprocessen starten:  

1. De Bamboe fiets  
2. Het Arnhempje  

 
 
1. De Bamboe fiets 
De Bamboe fiets wordt het belangrijkste product dat we willen produceren 
in de Ambachtsschool. Hierover vragen we hulp van de studenten die zich 
inschrijven voor de 1% Student Battle. Hun opdracht zal worden: bedenk 
een efficiënt productieproces voor de Bamboe fiets.  
Het doel voor 2014 wordt om de eerste werkende bamboe fiets te maken 
(prototype) en de eerste werknemers aan te nemen.  
 
 
2. Het Arnhempje  
Naar aanleiding van het idee ‘Arnhempje’ – een fair trade kledingstuk 
gemaakt in de Ambachtsschool – hebben twee geïnteresseerde partijen 
zich aangemeld: De Verloskundige praktijk Veenendaal en Rijnstate 
Arnhem. Beide willen een product dat ze kunnen geven aan hun 
nieuwgeborenen: Een slabbetje voor de verloskundigen en een mutsje 
voor het ziekenhuis. Pani gaat onderzoeken wat de kosten zijn om deze te 
maken. Pani hoopt in 2014 beide partijen te overtuigen tot het plaatsen van 
een order. Daarmee kan zij werkneemsters in de Ambachtsschool 
naailessen bieden en een salaris bij het maken van de mutjes en 
slabbetjes.    
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Jaarrekening	  	  

Balans	  2013	  &	  2012	  

ACTIVA 2013 2012 

Inventaris (werkplaats Bangladesh)  € 374   € -    

Liquide middelen   € 3.203   € 13.087  

Kas  € 915   € 962  

Totaal activa  € 4.492   € 14.049  

	  

PASSIVA 2013 2012 

Bestemmingsreserve  € 14.050   € 5.211  

Tekort/overschot voorgaande jaar  € -9.558   € 8.838  

Totaal passiva  € 4.492   € 14.050  
 
Toelichting balans 
Bestemmingsreserve wordt aangewend om de stichtingsdoelstelling te 
realiseren.  
Tekort/overschot voorgaande jaar. Het overschot uit 2012 door meer 
donaties dan uitgaven, is in 2013 aangewend om de bouw van de 
ambachtsschool te realiseren.  

Baten	  en	  lasten	  2013	  &	  2012	  

Baten en lasten 
2012 / 2011 

LASTEN BATEN 

2013 2012 2013 2012 
bestedingen aan 
doelstellingen          

Bouw Ambachtsschool  € 32.452   € 3.150      
Uitvoeringskosten (privé 
betaald door vrijwilligers)   € 7.770   € 748   € 7.770   € 748  
Exploitatiekosten 
Ambachtsschool  € 643        

overige kosten          
Kosten fondswerving   € 136   € 1.286         € 136  € 1.286  
Bankkosten in Nederland  € 156   € 152         € 156  € 152  
Koers- verschillen  € 3   € -1      
Vergoedingen bestuur  € -      €          

-    
    

fondswerving          
Donaties en giften      € 23.640   € 11.981  
Bankrente      € 59   € 7  
     
Totaal  € 41.162   € 5.335   € 31.605   € 14.174  

 

RESULTAAT 2013 2012 
Toevoeging/ onttrekking aan  
resultaatsbestemming  € -9.558   € 8.838  
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Donaties volledig naar Bangladesh 

Om een stichting in Nederland te hebben, moeten er kosten gemaakt 
worden. Denk bijvoorbeeld aan notaris en KVK kosten. 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.  

Reizen naar 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. 
Als expertise nodig is in Bangladesh – zoals in 2013 de expertise van de 
architecten – vragen we ook hen om op eigen kosten de reis te maken.  
 
Zo kunnen wij oprecht zeggen dat 100% van alle donaties ten goede 
komt van de mensen in Bangladesh.  

	  
Toelichting baten & lasten 
Project Ambachtsschool, dit betreffen kosten voor de bouw van de 
ambachtsschool. Hierin zijn de materiaal, transport en arbeidskosten 
opgenomen.  

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

Exploitatiekosten Ambachtsschool, de eerste activiteiten worden in de 
Ambachtsschool opgezet zoals elektriciteitskosten. Hierin zijn ook de 
kosten voor incidentiele kosten zoals medicatie en eerste hulp voor een 
klein ongeval van een arbeidskracht tijdens de bouw.  

Transactiekosten zijn de kosten die betaald moeten worden om geld op 
te nemen in Bangladesh. Om deze kosten zo laag mogelijk te houden 
heeft Pani een aparte Nederlandse rekening en wordt met een 
Nederlandse pinpas in Rajarhat geld opgenomen. Hiermee besparen we 
overboekingskoten van € 30,- per transactie naar een Bengaalse rekening. 
Een ander voordeel is dat er geen grote bedragen in Bangladesh 
beschikbaar zijn wat extra veiligheid en zekerheid biedt.  

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  2013 2012 
Prive giften  € 3.465   € 4.273  
Stucturele donaties  € 750    
Crowdfunding  € 2.484   € 2.031  
Zakelijke en stichtingen 
donaties 

 € 2.600   € 1.678  

Stichting Retourship  € 10.000    
Stadsgewest Haaglanden  € 4.476    
Stichting Triodos foundation  € -     € 4.000  
Totaal  € 23.640    € 11.981  
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Colofon	  
 
 
 
4 September 2014, Arnhem  
 
Stichting Pani  
Hommelseweg 244 
6821 LS Arnhem  
 
KvK: 52359352 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


