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Jaarverslag	Stichting	Pani		
2015		
	
“Het	lijkt	altijd	onmogelijk,	totdat	het	is	gedaan.”	

-	Nelson	Mandela		
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Voorwoord	
	
	
Voor	u	ligt	het	vierde	jaarverslag	van	Stichting	Pani.	De	tijd	vliegt	voorbij:	vanaf	het	

moment	dat	Leonn	en	Hilde	in	Bangladesh	in	december	2010	op	zoek	gingen	naar	

1	project	om	aan	mee	te	helpen,	tot	aan	vandaag	waarin	het	‘uit	de	hand	gelopen	

eigen	project’	is	uitgegroeid	tot	een	volwaardige	non-profit	stichting.		

 
Zoals	u	van	ons	gewend	bent,	is	het	reilen	en	zeilen	van	de	stichting	altijd	te	volgen	

via	onze	website,	facebookpagina	of	nieuwsbrief,	die	alle	mooie	verhalen	van	de	

stichting	 in	 beeld	 brengen	 dankzij	 de	 hulp	 van	 vrijwilliger	 Elise	 en	 bestuurder	

Marjan.	 De	 jaarverslagen	 houden	 we	 kort	 en	 krachtig,	 met	 een	 opbouw	 die	

hetzelfde	blijft	zodat	we	transparant	de	groei	van	de	stichting	kunnen	tonen.		

 
We	zijn	apentrots	op	wat	we	in	5	jaar	tijd	hebben	gerealiseerd:	kindergarden	voor	

25	leerlingen	die	elke	dag	les	krijgen,	en	35	mannen	en	vrouwen	die	een	zelfstandig	

bestaan	hebben	dankzij	hun	werk	voor	de	fair-trade	naaiopdrachten,	de	bamboe	

fietsen	of	werken	voor	de	beveiliging,	onderhoud	of	schoonmaak	van	het	gebouw.		

 
Dank	u	wel	voor	de	interesse	in	onze	stichting.	En	mocht	u	vragen	hebben,	schroom	

niet	om	contact	met	ons	op	te	nemen.		

	

-	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,	
http://stichtingpani.nl/wie-is-pani. 	
	
	

	
 

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	communicatie.	Daarnaast	bestaat	stichting	Pani	door	de	
inzet	van	alle	vrijwilligers	voor	de	mooie	acties	zoals	de	Pani	kookworkshop,	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	&	
directeur	

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.		
	
In	2015	bestond	de	LWS	uit:		

• 1	kindergarden	klas	van	25	leerlingen		
• 4	kindergarden	leerkrachten	(part-time)	
• 25	vrouwen	in	het	naaiatelier		
• 2	mannen	werken	aan	bamboe	fietsen		
• 2	vrouwen	maken	elke	dag	schoon		
• 2	mannen	bewaken	het	gebouw		

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

prachtig	 ontwerp.	 Gerrit	 en	 Hill	 gingen	meerdere	
malen	 op	 eigen	 kosten	 naar	 Bangladesh	 om	 de	
bouw	 te	 begeleiden.	 De	 bouw	 werkte	 uitsluitend	
met	 lokale	 werknemers	 die	 op	 die	 manier	 direct	
inkomen	 verdienden	 en	 opgeleid	 werden	 door	
lokale	 aannemers,	 timmerlieden	 en	 werkvoor-
bereiders.	Tevens	werd	uitsluitend	gebruik	gemaakt	
van	materiaal	dat	in	een	straal	van	25	kilometer	van	
de	bouwplaats	beschikbaar	was.		

	

	
figuur	1:	de	Ambachtsschool	biedt	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.		
	

Februari			 Februari	 Maart		

	

	
	

	
	

De	bamboe	fiets	fietst!		
Een	mijlpaal	voor	de	stichting.	Voor	het	eerst	fietst	
iemand	in	Bangladesh	op	een	bamboe	fiets.	Bekijk	
het	filmpje	via	deze	link:		
http://stichtingpani.nl/2015/02/26/onze-
bamboefiets-fietst.			

Start	kindergarden		
De	volgende	grote	mijlpaal	voor	de	LWS	volgde	snel:	in	
februari	start	de	kindergarden.	25	kinderen	in	de	
leeftijd	3	tot	5	jaar	krijgen	elke	dag	les.	Ouders	worden	
gevraagd	om	maandelijks	voor	een	‘ouderavond’	naar	
de	school	te	komen.	Zeer	ongebruikelijk	in	Bangladesh,	
maar	toch	zijn	elke	maand	alle	ouders	aanwezig.	En	de	
kinderen:	die	gaan	met	plezier	naar	school!	
	
De	uniformpjes	van	de	leerlingen	worden	gemaakt	door	
de	dames	in	het	naaiatelier.	

LWS	is	wereldwijd	nieuws					
Architecten	Gerrit	Schilder	en	Hill	Scholte	maakte	
prachtige	foto’s	van	het	gebouw	en	stuurde	deze	met	
een	persbericht	naar	verschillende	media.	Wij	waren	
natuurlijk	al	enorm	onder	de	indruk	van	het	resultaat,	
en	we	zijn	blijkbaar	niet	de	enige:	Over	de	hele	wereld	
verscheen	de	LWS	in	de	media!	
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Mei		 Juni			 Juni			

	 	 	

	 	
	

Rijnstate	kiest	voor	Pani		
Tussen	 de	 giraffen	 van	 Burgers’	 Zoo	 gaf	 Hilde	 het	
eerste	fair-trade	babymutsje	aan	JanKees	Cappon	(de	
directeur)	 van	 het	 ziekenhuis.	 Wethouder	
Duurzaamheid	Henk	Kok	was	ook	aanwezig.		
Met	de	giraffen	op	de	achtergrond	was	het	wel	een	
heel	bijzonder	moment. Bekijk het mooie filmpje op 
http://stichtingpani.nl/2015/05/20/tussen-de-
giraffen. 

Leonn	&	Hilde	fietsen	in	Rajarhat		
Leonn	 &	 Hilde	 waren	 voor	 zaken	 in	 Bangladesh	 en	
combineerde	 dit	 uiteraard	 met	 een	 bezoek	 aan	 de	
LWS.	 Voor	 het	 eerst	 konden	 zij	 zelf	 fietsen	 op	 de	
bamboe	 fiets.	 Voor	 de	 bewoners	 van	 Rajarhat	 heel	
bijzonder:	 een	 vrouw	 op	 een	 fiets,	 toeristen	 zijn	
sowieso	 al	 een	 bijzonderheid	 en	 ook	 nog	 eens	 op	
fietsen	gemaakt	van	bamboe.	Het	trok	veel	aandacht	
wat	mooie	PR	opleverde	voor	de	LWS.	 

Vaccinatie	op	de	LWS			
Op	de	LWS	komt	regelmatig	een	organisatie	langs	die	
de	kinderen	in	de	omgeving	vaccineert.	Dit	
overheidsprogramma	maakt	gebruikt	van	het	
gebouw	als	centraal	punt,	wat	een	hygiënische	
omgeving	biedt.		
Uiteraard	krijgen	de	kinderen	uit	onze	kindergarden	
ook	vaccinaties.	Tegelijkertijd	krijgen	de	leerkrachten	
medische	informatie	en	kennis	overgedragen.		
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Juni		 Oktober		 Oktober			

	 	 	

	 	 	
Donatie	zonnepaneel	Slim	Opgewekt!			
Leonn	 &	 Hilde	 zijn	 naast	 Stichting	 Pani	 ook	 de	
initiatiefnemers	 van	 het	 bedrijf	 Slim	 Opgewekt!	
Hiermee	 verduurzamen	 ze	 basisscholen	 in	
Nederland.	 En	 geheel	 toepasselijk	 doneerde	 Slim	
Opgewekt	 het	 eerste	 zonnepaneeltje	 aan	 de	 LWS	
om	in	duurzame	energie	te	voorzien.	
We	 denken	 vanuit	 de	 stichting	 na	 hoe	 we	 in	 de	
toekomst	 meer	 gebruik	 kunnen	 maken	 van	
duurzame	energie	uit	zonnepanelen.		

Live	op	Radio	1		
Hilde	 werd	 uitgenodigd	 door	 het	 Radio	 1	 programma	
Bureau	Buitenland.	Luister	het	interview	hier	terug:		
http://stichtingpani.nl/2015/10/14/interview-op-radio-1		
	
Een	korte	quote	uit	het	interview:		
“Met	heel	weinig	budget	maar	met	veel	liefde	en	vooral	
slim	nadenken	over	wat	is	je	doel….	
Met	 de	 kracht	 van	 Dutch	 Design	 en	 Bengaalse	
vakmensen….	
Met	 een	 enorm	 communicatieprobleem	 -	 tekeningen	
kunnen	ze	daar	niet	lezen….	
En	dan	toch	zo'n	gebouw	neerzetten	wat	mondiaal	mooi	
gevonden	 wordt,	 waar	 Bengalen	 trots	 op	 zijn	 en	 waar	
Nederlanders	Design	Awards	voor	willen	geven…	
Dat	is	toch	gewoon	te	gek!”		
	

Winnaar	Dutch	Design	Award			
Het	 Juryrapport:	 ‘Een	 totaalconcept	 dat	 in	 alle	
onderdelen	opvallend	goed	is	uitgevoerd,	met	grote	
impact.	 De	 multifunctionele	 Pani	 Ambachtsschool	
(LWS)	scoort	hoog	op	alle	criteria.	De	jury	waardeert	
onder	meer	dat	de	architecten	op	een	slimme	manier	
hebben	nagedacht	over	het	ontwerp,	dat	ze	konden	
realiseren	 door	 samen	 te	 werken	 met	 de	 lokale	
bevolking.	 Bewonderingswaardig	 is	 de	 manier	
waarop	 zij	 de	 bevolking	 hebben	 begeleid,	 met	
indrukwekkend	 resultaat.	 Met	 minimale	 middelen	
(eenvoudige	 materialen	 die	 ter	 plekke	 voorhanden	
waren)	wisten	ze	van	blijvende	betekenis	te	zijn	voor	
de	 gemeenschap.	De	werkwijze	 getuigt	 van	 respect	
voor	de	natuur;	het	ontwerp	is	uitgevoerd	met	gevoel	
voor	esthetiek.’	
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Oktober		 November		 November			

	 	 	

	
	 	

Nog	meer	prijzen	voor	het	gebouw				
De	 LWS	 heeft	 in	 2015	 niet	 alleen	 de	 Dutch	 Design	
award	gewonnen:		
AZ	Awards-	Winnaar	én	people’s	choice	2015		
Asia	Architecture	Award	–	zilveren	medaille	2015	
	
Een	 welverdiende	 waardering	 voor	 architecten	
SchilderScholte.		
	
Om	 hun	 prestatie	 goed	 te	 laten	 zien,	 bouwde	 de	
architecten	de	LWS	ook	een	keer	zelf.	Maar	deze	keer	
in	een	schaal	1:50	in	Nederland.	

High	Pani		
Ria	 en	 Elleke	 organiseerde	 voor	 de	 3e	 keer	 de	
workshop	High	Pani;	een	geweldige	workshop	hapjes	
maken.	Wat	was	iedereen	weer	enthousiast.	Dit	keer	
waren	 er	 60	 deelnemers,	 een	 recordaantal.	 Ook	
bedanken	we	 Jansen	 Totaal	Wonen,	 die	 de	 ruimte	
weer	 belangeloos	 ter	 beschikking	 stelde.	 De	
workshop	bracht	€	1100,-	op.	
	
Bengaalse	Kookworkshop	
Ook	werd	in	2015	voor	de	vierde	keer	de	Bengaalse	
Kookworkshop	 gehouden.	 Wederom	 mochten	 we	
gratis	gebruik	maken	van	het	Montessori	College	 in	
Arnhem.	Dit	jaar	was	de	opbrengst	een	record	van	
	€	1.534,-	

Ontmoeting	met	Bengaalse	Prime	Minister		
Hilde,	 Leonn	 en	 Ali	 werden	 uitgenodigd	 voor	 een	
bijeenkomst	 in	 Nederland	 waar	 de	 Bengaalse	
Premier	Sheikh	Hasina	aanwezig	was.	Hilde	wist	het	
moment	te	pakken	door	een	cadeau	aan	te	bieden.	
Dit	 moment	 werd	 door	 het	 landelijke	 nieuws	 in	
Bangladesh	uitgezonden.		
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Jaarrekening		

Balans	2014	&	2015	
 

Activa	 2015	 2014	
		 		 		
		 		 		
Vaste	activa	 	 	
Inventaris	 	€	-				 	€	-				
	 	 	
Vlottende	activa	 	 	
Liquide	middelen		 	€	22.084		 	€	10.497		
Kas	 	€	915		 	€	915		
		 		 		
Totaal	Activa	 	€	22.999		 	€	11.412		

 
Passiva	 2015	 2014	
		 		 		
		 		 		
Eigen	vermogen		 	 	
Vrij	besteedbaar	vermogen	 	€	11.412		 	€	5.509		
Bestemmingsfonds	 	€	11.587		 	€	5.903		
	 	 	
		 		 		
Totaal	Pasiva	 	€	22.999		 	€	11.412		

	
	
Toelichting	balans	
Bestemmingsfonds	wordt	aangewend	om	de	stichtingsdoelstelling	te	realiseren.		

Baten	en	lasten	2015	
Baten	en	lasten	 2015	
		 LASTEN	 BATEN	
		 		 		
bestedingen	aan	doelstellingen		 	 	
Bijdrage	aan	de	LWS	in	Bangladesh:	 	 	
	-	kindergarden		 	€	3.915		 	
	-	doorontwikkeling	bamboe	fiets			 	€	1.820		 	
	-	naaiatelier		 	€	6.450		 	
	-	opzet	en	inrichting	winkelruimte		 	€	367		 	
	 	 	
overige	kosten		 	 	
Kosten	fondswerving		 	€	1.050		 	€	1.050		
Bankkosten	in	Nederland	 	€	187		 	€	187		
Invoerkosten	 €	222		 €	222		
Koers-	verschillen	 	€	-				 	
Incidentele	kosten		 	€	236		 	€	236		
Vergoedingen	bestuur	 	€	-				 	
	 	 	
fondswerving		 	 	
Donaties	en	giften	 	 	€	23.214		
Bankrente	 	 	€	-				
		 		 		
Totaal		 	€	14.247		 	€	24.909		
	 	 	
Resultaat		 2015	 		
		 		 		
		 		 		
Toevoeging/	onttrekking	aan	
resultaatsbestemming	 	€	10.662		 		
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Toelichting	baten	&	lasten	
Bijdrage	Project	LWS,	dit	betreffen	kosten	voor	de	uitvoering	van	de	
projectonderdelen:	Kindergarden,	doorontwikkeling	Bamboe	fiets,	opzet	
naaiatelier	en	het	inrichten	van	een	kleine	winkel	in	de	ambachtsschool	waar	de	
zelfgemaakte	producten	kunnen	worden	verkocht	(opening	van	de	winkel	is	
januari	2016).	De	algemene	exploitatiekosten	zoals	elektra,	onderhoud	en	
management	worden	naar	rato	verdeeld	over	de	verschillende	
projectonderdelen.		

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

Invoerkosten	betreffen	de	invoerkosten	voor	het	invoeren	van	zelfgemaakte	
producten	uit	de	LWS	naar	Nederland.		

Bankkosten	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	
inBangladesh	beschikbaar	zijn	wat	extra	veiligheid	en	zekerheid	biedt.		

Incidentele	kosten	betreffen	faalkosten	bij	een	disfunctioneren	geldautomaat	in	
Bangladesh.	Het	geld	werd	wel	afgeschreven	van	de	rekening,	maar	kwam	niet	
uit	de	pinautomaat.	De	Bangladeshi	bank	heeft	dit	bedrag	niet	gecompenseerd,	
zoals	dit	in	de	vorige	gevallen	wel	gebeurde.				

Vergoedingen	bestuur,	het	bestuur	en	de	vrijwilligers	ontvangen	geen	
onkostenvergoeding.	

	

	

Donaties	en	giften	zijn	als	volgt	verdeeld:	

DONATIES	&	GIFTEN		 2015	
		 		
		 		
Prive	giften	 	€	2.560		
Stucturele	donaties	 	€	1.350		
Crowdfunding	 	€	-				
Zakelijke	en	stichtingen	donaties	 	€	6.077		
Inzamelingsacties	en	activiteiten		 	€	14.922		
		 		
Totaal	 	€	24.909		

	

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.	
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Colofon	
 
20	april	2016,	Arnhem		
	
Stichting	Pani		
Hommelseweg	244	
6821	LS	Arnhem		
	
KvK:	52359352	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
Foto:	De	leerkrachten	van	de	kindergarden	binnen	de	LWS	danken	u	voor	uw	
steun	aan	Stichting	Pani.		
(2	leerkrachten	zijn	in	januari	2016	gestart)			


