
 

Stichting Pani Jaarverslag 2014 1 

Jaarverslag	Stichting	Pani		
2014		
	
“Find	a	job	you	love,	and	you	will	never	have	to	work	a	day	in	your	life.”	
-	Confucius	
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Voorwoord	
	
	
Voor	u	ligt	het	derde	jaarverslag	van	Stichting	Pani.	2014	stond	in	het	teken	van	

de	opening	van	de	Learn.Work.Shop;	de	naam	die	we	samen	met	de	gebruikers	

hebben	gegeven	aan	de	Ambachtsschool.	Een	belangrijke	mijlpaal	in	2014	was	de	

start	van	het	naaiatelier.	25	vrouwen	kregen	de	kans	naailessen	te	volgen.		

	

Op	 onze	 website	 en	 facebook	 leest	 u	 uitgebreid	 waar	 Stichting	 Pani	 zich	 mee	

bezig	houdt.	Daarom	houden	we	onze	jaarverslagen	kort	en	krachtig.	De	opbouw	

is	 hetzelfde	 als	 onze	 vorige	 verslagen:	 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	Learn.Work.Shop	(LWS).		

	

We	hebben	wederom	mooie	 stappen	kunnen	zetten	en	 zijn	gemotiveerd	om	 in	

2015	 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		
	

Vrijwilligers		
In	2014	hebben	we	een	aantal	vrijwilligers	die	zich	wederom	met	grote	
toewijding	inzet	hebben	getoond	om	al	onze	resultaten	van	dit	jaar	te	mogen	
bereiken.	Deze	bestaan	uit	onze	ambassadeurs	Harry	Valen	en	Inez	van	Wetten	
en	Elise	Werkman	verantwoordelijk	voor	de	nieuwsbrieven.	Daarnaast	bestaat	
stichting	Pani	door	de	inzet	van	vrijwilligers	die	zich	inzetten	voor	de	mooie	acties	
zoals	de	Pani	kookworkshop,	Pani	High	tea,	enzovoorts.  
 

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.	

	
	

Oprichter	&	
voorzitter

Leonn	Sekender

Oprichter	&	funding	en	
communicatie

Hilde	van	Dijk

Penningmeester

Ali	Sekender

Secretaris		

Marjan	van	Dijk

Manager

Salim	Ullah	

Manager

Lutfa	Hasna	Lipi	
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Learn.Work.Shop	
De	weg	naar	een	zelfstandig	bestaan.	

Doel	van	de	LWS		
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	 LWS	 moet	 uiteindelijk	 haar	 eigen	 geld	 verdienen	 met	 de	
verkoop	van	producten.	Op	die	manier	zorgen	we	ervoor	dat	de	LWS	op	termijn	
op	eigen	benen	kan	staan,	zonder	funding	uit	Nederland.	De	werknemers	hebben	
hiermee	blijvend	werk.		
	
	

Gebouwd	in	2013	&	2014	
De	 Nederlandse	 architecten	 Gerrit	 Schilder	 en	 Hill	 Scholte	
ontwierpen	vrijwillig	een	prachtig	ontwerp.	 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.		
	
	

	
figuur	1:	de	Ambachtsschool	voorziet	in	werkgelegenheid,	maakt	innovatieve	producten,	
zorgt	voor	basiseducatie	en	voorziet	in	hygiëne	en	schoon	drinkwater.	
Foto	boven:	SchilderScholte	Architecten										|						foto’s	onder:	Stichting	Pani	
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Terugblik	
Elke	stap	die	Stichting	Pani	zet	houden	we	bij	op	onze	website	en	facebook.	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	naar	onze	hoogtepunten	van	het	jaar.		
	

Januari			 Maart		 Mei		

	 	 	

	 	 	
• Start	naailessen		

We	 besloten	 een	 mogelijkheid	 te	 bieden	 om	
vrouwen	 te	 ondersteunen	 in	 de	 omgeving.	 Het	
idee	was	 om	naailessen	 op	 te	 starten,	 zodat	 de	
vrouwen	 zelfstandig	 opdrachten	 konden	
uitvoeren.	 We	 hoopte	 op	 15	 tot	 20	
geïnteresseerden.	 Tot	 onze	 grote	 verbazing	
schreven	142	vrouwen	zich	in	voor	de	naailessen.	
Na	goed	overleg	tussen	Pani	NL	en	Pani	Bangla,	is	
een	 selectie	 gemaakt	 en	 zijn	 de	 lessen	 gestart	
voor	20	vrouwen.	Bij	de	selectie	is	gekeken	welke	
vrouwen	 het	 meest	 baat	 hadden	 /	 het	 hardst	
ondersteuning	nodig	hadden,	 in	combinatie	met	
persoonlijk	motivatie.	

• Bengaalse	Kookworkshop				
De	 traditie	 is	 een	 feit.	 Voor	 de	 derde	 keer	
organiseerde	 we	 een	 Bengaalse	 kookworkshop.	
En	omdat	het	zo	populair	werd,	moesten	we	op	
zoek	 naar	 een	 nieuwe	 locatie.	 Het	 Montessori	
College	 in	 Arnhem	 liet	 ons	 kosteloos	 gebruik	
maken	 van	 hun	 kooklokaal!	 	 Het	 bestuur	 van	
Stichting	 Pani	 sponsorde	 alles	 wat	 nodig	 was	
voor	een	voortreffelijke	Bengaalse	maaltijd	en	de	
drank.	 Zodat	 alle	 opbrengsten	 100%	 ingezet	
worden	 in	 Bangladesh.	Met	 32	 deelnemers	was	
dit	de	grootste	kookworkshop	tot	nu	toe,	wat	de	
stichting	€	790,-	opleverde!		

• Studenten	strijden	(en	winnen)	voor	Pani		
24	 mei	 2014	 winnen	 Marleen	 Wuestenenk,	 Laura	 van	
Eekelen	 en	 Alexandra	 van	 der	 Meer	 (Team	 Ladies	 in	
Engineering)	de	1%StudentBattle.	Hiermee	wonnen	ze	een	
reis	naar	Bangladesh.	
	
De	dames	 schreven	voor	Pani	 een	projectplan	hoe	we	de	
productie	 van	 bamboe	 fietsen	 op	 kunnen	 zetten.	 Tijdens	
hun	 reis	 naar	 Bangladesh	 hielpen	 ze	 ter	 plekke	 met	 de	
opzet	 van	 de	 organisatie	 om	 bamboe	 fietsen	 te	 gaan	
produceren.		
	
Ze	 spande	 zich	 ook	 in	 voor	 een	 crowdfunding	 en	 haalde	
maar	liefst	€	13.670	op	voor	Stichting	Pani!			
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Mei			 September		 Oktober		

	 	 	

	

	

	
	
	

	

	
• Reis	naar	Bangladesh			

Bestuur	reist	naar	Bangladesh	voor	het	afronden	van	
de	 bouw	 en	 de	 start	 van	 het	 naaiatelier	 en	 de	
zoektocht	 naar	 een	 fietsenmaker	 die	 wilt	 werken	
aan	de	bamboe	fietsen.		

• Workshop	High-Tea		
Ria	Dries	 en	haar	 dochter	 Elleke	organiseerden	een	
workshop	 hapjes	 maken	 voor	 Stichting	 Pani.	 Ria	
sponsorde	 alle	 materialen	 en	 van	 Jansen	 Totaal	
Wonen	 in	 Huissen	 mochten	 we	 gratis	 de	
evenementenkamer	 gebruiken.	 We	 doopten	 de	
workshop	 ‘High	 Pani’;	 Ria	 leerde	 ons	 de	 hartige	
hapjes	maken	en	Elleke	zorgde	voor	de	zoete	hapjes	
achteraf.	 De	 workshop	 werd	 vanwege	 het	 grote	
succes	in	2014	twee	keer	gegeven,	en	leverde		
€	1.249,-	op	voor	Stichting	Pani.		

• Officiële	opening	Learn.Work.Shop		
En	 dan	 is	 het	 eindelijk	 zo	 ver:	 het	 openingsfeest.	
Iedereen	ziet	er	prachtig	uit	 in	de	Bengaalse	kleren.	
We	 hebben	 300	 mensen	 uitgenodigd.	 Vooral	 alle	
mensen	 die	 aan	 het	 gebouw	 gewerkt	 hebben	 en	
omwonenden.	 Maar	 van	 heinde	 en	 ver	 kwamen	
mensen	 meevieren.	 In	 totaal	 waren	 er	 maar	 liefst	
1.500	mensen!	Men	is	trots	op	hún		
ambachtsschool.	 Tijdens	 het	 feest	 ontstonden	
spontaan	 mobiele	 winkeltjes	 en	 een	 parkeerplaats	
voor	 riksja’s.	 Voor	 de	 officiële	 opening	 ging	 de	 eer	
naar	Henrick	van	de	Nederlandse	Ambassade,	samen	
met	een	heel	trotse	Salim.		
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Jaarrekening		

Balans	2014	&	2013	
 
Activa	 2014	 2013	
		 		 		
		 		 		

Vaste	activa	
	 	Inventaris*	(werkplaats	Bangladesh)		 						 	€	374		

	 	 	Vlottende	activa	
	 	Liquide	middelen		 	€	10.497		 	€	3.203		

Kas	 	€	915		 	€	915		
		 		 		
Totaal	Activa	 	€	11.412		 	€	4.492		

 
Passiva	 2014	 2013	
		 		 		
		 		 		
Eigen	vermogen		

	 	Vrij	besteedbaar	vermogen	 	€	5.509		 	€	14.050		
Bestemmingsfonds	 	€	5.903		

	Tekort/overschot	voorgaande	jaar	
	

	€	9.558-	
		 		 		
Totaal	Activa	 	€	11.412		 	€	4.492		
	
Toelichting	balans	
Activate,	Inventaris	in	2013	was	nog	geen	splitsing	tussen	de	boekhouding	in	
Nederland	en	Bangladesh.	In	2014	is	deze	inventaris	overgezet	naar	de	
boekhouding	Bangladesh.	Vanaf	het	jaarverslag	2015	wordt	ook	een	uitsplitsing	
van	de	kosten	in	Bangladesh	beknopt	weergegeven.		
	

Bestemmingsreserve	wordt	aangewend	om	de	stichtingsdoelstelling	te	
realiseren.		
Tekort/overschot	voorgaande	jaar.	Het	overschot	in	2013	aangewend	om	de	
bouw	van	de	ambachtsschool	te	realiseren.		

Baten	en	lasten	2014	
	
Baten	en	lasten	2014	

			 LASTEN	 BATEN	
		 		 		
bestedingen	aan	doelstellingen		

	 	Bijdrage	aan	project	LWS	Bangladesh	 	€	15.278		
	Projectkosten	reis	en	verblijf		 	€	18.902		 	€	18.902		

(betaald	door	bestuurders	en	vrijwilligers	zelf)	
	

	 	overige	kosten		
	 	Kosten	fondswerving		 	€	1.301		 	€	1.301		

Bankkosten	in	Nederland	 	€	336		 	€	336		
Koers-	verschillen	 	€	78		

	Vergoedingen	bestuur	 	€	-				
	

	 	 	fondswerving		
	 	Donaties	en	giften	
	

	€	21.666		
Bankrente	

	
	€	80		

		 		 		
Totaal		 	€	35.895		 	€	42.286		

	 	 	Resultaat		 2014	 		
		 		 		
		 		 		
Toevoeging/	onttrekking	aan	
resultaatsbestemming	 	€	6.390		 		
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Donaties	100%	naar	Bangladesh	
Om	een	stichting	in	Nederland	te	hebben,	moeten	er	kosten	gemaakt	worden.	
Denk	bijvoorbeeld	aan	bank-	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	2014	de	expertise	van	de	
architecten	of	studenten	productdesign	–	vragen	we	ook	hen	om	zelf	de	kosten	
van	de	reis	te	dragen.		
Zo	kunnen	wij	oprecht	zeggen	dat	100%	van	alle	donaties	ten	goede	komt	

van	de	mensen	in	Bangladesh.	

Toelichting	baten	&	lasten	
Bijdrage	aan	project	LWS	Bangladesh,	dit	betreffen	kosten	voor	het	project	LWS	
(Learn.Work.Shop)	in	Bangladesh.	Hierin	zijn	de	kosten	opgenomen	voor	de	
bouw,	leerkrachten,	naaicursus,	begeleiding,	inventaris,	exploitatie	ed.		

Projectkosten	reis	en	verblijf,	het	bestuur	van	Stichting	Pani	reisde	in	mei	2014	
naar	Bangladesh	om	de	voortgang	van	de	bouw	van	de	LWS	te	begeleiden.	

	In	oktober	2014	reisde	het	bestuur	plus	een	team	vrijwilligers	wederom	naar	
Bangladesh.	Deze	keer	om	de	LWS	officieel	te	openen	en	de	start	van	de	
organisatie	van	de	LWS.	Onder	meer	is	tijdens	deze	reis	de	bouw	afgerond	onder	
begeleiding	van	de	architecten.	Tevens	ontwierpen	de	architecten	schoolbankjes	
die	multifunctioneel	kunnen	worden	ingezet	en	deze	werden	ter	plekke	door	
lokale	timmerlieden	gemaakt.	Voor	de	kinderen	werden	schommels	en	een	
klimrek	met	glijbaan	gemaakt	door	de	vrijwilligers.	Er	is	onderzoek	gestart	naar	
de	kwaliteit	van	onderwijs	in	de	omgeving	ter	lering	voor	de	kindergarden	in	de	
LWS.	Tot	slot	is	door	de	vrijwilligers	het	naaiatelier	begeleid,	wat	een	kwaliteit	
opleverde	van	de	producten	die	leidde	tot	een	Fair-Trade	opdracht	in	Nederland	
(hierover	meer	in	het	jaarverslag	2015).			

	Alle	kosten	voor	deze	reizen	inclusief	het	verblijf	ter	plaatse,	zijn	door	de	
bestuurders	en	vrijwilligers	zelf	betaald.		

Transactiekosten	zijn	de	kosten	die	betaald	moeten	worden	aan	de	bank	voor	de	
betaalrekening	en	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		 2014	
		 		
		 		
Prive	giften	 	€	2.200		
Stucturele	donaties	 	€	1.300		
Crowdfunding	(door	Ladies	in	Engineering)	 	€	13.670	
Zakelijke	en	stichtingen	donaties	 	€	2.008		
Inzamelingsacties	en	activiteiten		 	€	2.488		
		 		
Totaal	 	€	21.666		
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Colofon	
 
20	april	2016,	Arnhem		
	
Stichting	Pani		
Hommelseweg	244	
6821	LS	Arnhem		
	
KvK:	52359352	

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
Foto:	Bestuur	Pani,	vrijwilligers,	Ladies	in		
Engineering	en	de	Nederlandse	Ambassade	gaan	
op	de	foto	aan	het	einde	van	het	openingsfeest.		


