
 

 

Stichting Maha Mata Nederland 
 
Hallo beste mensen, 
 
Allereerst een goed en gezond Nieuwjaar gewenst voor jullie allen! 
Wij ontvingen diverse kaarten en e-mails met jullie goede wensen. Daarnaast waren de feestdagen 
voor een aantal van jullie blijkbaar een goed moment om ons met een extra donatie te verblijden. Heel 
hartelijk bedankt voor dit alles! 
 
We gaan verder met nieuws betreffende de organisatie. 
 
Bestuursfunctie 
Tot op heden hebben wij geen geschikte kandidaat gevonden om Hanneke Klootwijk te vervangen. Er 
is echter geen directe noodzaak om iemand aan te trekken, temeer daar Hanneke heeft toegezegd als 
vrijwilligster een aantal taken (organisatie vrijwilligersmarkt - en collecte Rozenburg) te blijven 
uitvoeren. Wij overwegen nu om met een kleiner bestuur verder te gaan. 
 
ANBI 
ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Sinds 1 januari 2006 zijn goede doelen, die 
gerangschikt  zijn door de Belastingdienst als ANBI organisatie, geheel vrijgesteld van schenking - en 
successierechten. Er zijn echter nieuwe maatregelen genomen om de goede doelen beter te 
controleren die gebruik maken van de fiscale faciliteiten. Op 1 februari 2007 heeft het ministerie van 
Financiën in een besluit de eisen gepubliceerd waaraan charitatieve instellingen moeten voldoen voor 
de toepassing van de fiscale faciliteiten vanaf 1 januari 2008. Dit betekende, dat wij als stichting deze 
ANBI registratie opnieuw moesten aanvragen. Inmiddels hebben wij bericht gekregen van de 
belastingdienst, dat wij deze toegekend hebben gekregen. Goed nieuws, want dit betekent dus ook, 
dat giften aan onze stichting aftrekbaar blijven voor de belasting. 
 
En dan nu de Projecten: 
 
Contactcentrum 
Het is al weer een half jaar geleden, dat het contactcentrum op feestelijke wijze in gebruik is genomen. 
Na een oproep in de buurtschappen rondom het kinderhuis en de school, kwamen er 60 
aanmeldingen binnen van arme ouders met kinderen die niet naar school konden. Hier waren ook wel 
wat oudere meisjes bij, want qua scholing vallen die als eerste buiten de boot. 
   
Na een screening zijn er in eerste instantie 35 kinderen geselecteerd. Inmiddels draait het schooltje op 
volle toeren en het voldoet prima. Binnenkort zal er begonnen worden met fase 2 van de nieuwbouw, 
het Kindertehuis zelf. Opnieuw hebben de Wilde Ganzen aan dit project een MeerWaarde premie 
toegekend.  
Omdat dit gebouw straks ook geschikt zal zijn voor de huisvesting van een aantal gehandicapte 
kinderen wordt op dit moment onderzocht of er voor onze stichting ook nog “werk aan de winkel“ is. 
 
Studiebeurzen 
Zoals wij reeds eerder hebben gemeld, komt het studiebeurzenproject maar slecht van de grond.  
De eerste 3 studiebeurzen, die wij voor drie jongeren bij Shanti ter beschikking hadden gesteld, 
hebben tot niets geleid. Twee van de jongens bleken toch niet voldoende geschikt (of gemotiveerd) 
om aan de studie te beginnen en nummer drie was ineens getrouwd en woont zelfs niet meer bij 
Shanti. Dat viel ons én jullie, natuurlijk flink tegen. Maar wij hebben er veel van geleerd. 
Voor het toekennen van studiebeurzen heb je blijkbaar een organisatie ter plaatse nodig, die een goed 
voortraject heeft om selecties te kunnen maken. Bij Shanti is daarvan, helaas, geen sprake.  



Overigens blijkt dat, ook zonder onze tussenkomst, de jongeren bij Shanti wel naar school blijven 
gaan, dus daarover hoeven wij ons geen zorgen te maken. 
 
Wij zijn dus op zoek gegaan naar nieuwe mogelijkheden voor wat betreft de studiebeurzen. Het blijkt 
dat zich bij René Veldt (Contactcentrum, Kindertehuis Sankhu) heel veel mensen melden, die op 
velerlei gebied hulp zouden kunnen gebruiken. Zo ook op het gebied van scholing. Er zijn veel 
kinderen die, vaak al vanaf de lagere school leeftijd, door geldgebrek, scheiding of het overlijden van 
(één van) de ouders niet naar school kunnen. Van deze kinderen wordt een dossier gemaakt met 
uitgebreide informatie over hun familie en sociale achtergrond. Indien nodig financieren wij de meest 
schrijnende gevallen voor een korte periode middels onze “Crisishulp”.  
Er wordt vervolgens zo snel mogelijk naar een definitieve sponsor voor de kinderen gezocht. Voor 
jongeren, die een beroepsopleiding willen volgen, maar waar de ouders dat niet van kunnen betalen, 
willen wij zeker onderzoeken of wij die opleiding geheel, of ten dele kunnen bekostigen.  
 
Eén van onze donateurs – Dula Plöenes - maakt kettingen, die zij verkoopt om geld bij elkaar te 
krijgen t.b.v. de verpleegstersstudie van een meisje. Iedere ketting is uniek en wordt vaak met 
bijpassende oorbellen en/of armband gemaakt. Leuk om cadeau te geven (en wellicht ook voor 
jezelf?). Mocht je interesse hebben in de kettingen laat het dan weten, wij overwegen om – bij 
voldoende interesse - een “koopmiddag” te organiseren. 
 
Inmiddels heeft Dula al bijna de helft van het benodigde geld bij elkaar. Wij hebben als stichting 
toegezegd, voor de rest van het studiegeld garant te zullen staan, zodat Sarmila binnenkort aan haar 
studie voor verpleegster kan gaan beginnen en Dula rustig verder kan sparen. Ook Sarmila is 
geselecteerd met hulp van René Veldt en we hopen natuurlijk, dat zij het heel goed gaat doen! 
 
Keitjes Project 
In november heeft Ans Callemeijn – onze penningmeester – diverse werkbezoeken in Nepal afgelegd. 
Eén van de belangrijkste bezoeken betrof het keitjesproject. Na een voorlichtingsbijeenkomst in het 
kantoor van Concern- onze Nepalese partner – bracht Ans een bezoek aan diverse locaties waar 
steentjes werden gehakt. Het zware, stoffige,geestdodende werk aan de rivier maakte diepe indruk op 
Ans. De noodzaak van onze hulpverlening werd hier nog eens extra door benadrukt. 

 
Maar er is ook goed nieuws over dit onderwerp te melden, want Ans ging tevens op bezoek bij diverse 
onderdelen van het project, die onlangs zijn opgestart; zoals een schooltje, crèche en kinderclub. 
Ans vond het verbazingwekkend, dat er in korte tijd al zoveel was gerealiseerd. En zo goed. Wij zijn 
blij dat wij, mede dankzij jullie, onderdeel uit kunnen maken van zo’n mooi project en waren ook wel 
een beetje trots, toen wij onze naam én ons logo op het bord met deelnemende organisaties zagen 
staan. 
Aan het eind van de dag was er nog een belangrijke taak voor Ans weggelegd: het ondertekenen van 
het contract, dat ons voor minimaal drie jaar aan dit project verbindt.  

               
Laten we hopen, dat er goede resultaten zullen worden geboekt en er in de toekomst voldoende 
redenen zullen zijn om het contract te verlengen.  
 
SHBN (Stichting Holland Building Nederland) 
In juli 2007 werd ons bestuur benaderd door Co en Corrie Reijnders. Zij zetten zich in voor kinderen 
met Celebrale Parese (spasticiteit) in Nepal. Zij hebben voor deze kinderen een fysiotherapeutisch 
centrum opgericht en op dit moment wordt er een school gebouwd, waar de kinderen aangepast 
onderwijs zullen kunnen gaan volgen. De financiering van het sanitair en de watertank t.b.v. de 
watervoorziening van dit schoolgebouw was in juli 2007 nog niet rond.  
Het bestuur van SHBN benaderde ons met het verzoek of wij hen daar wellicht mee konden helpen. 
 
De bereidheid om te helpen is er altijd, maar Stichting Maha Mata Nederland gaat, zoals jullie weten, 
 niet over 1 nacht ijs. Dus besloten wij met het bestuur, dat Ans tijdens haar bezoek aan Nepal in 
november, een werkbezoek aan het SHBN zou brengen. Naar aanleiding van dit bezoek en Ans' 
verslag hierover, zou een besluit worden genomen.  
 
Op 13 november j.l. brachten Ans en haar man John, samen met Corrie en Co Reijnders, een bezoek 
aan het Cerebral Palsy Centrum. 



Het Centrum is 22 jaar geleden opgericht en biedt hulp aan kinderen met CP en hun ouders, zonder 
enige vorm van subsidie van de regering. Sinds maart 2006 staat er door de inspanningen van de 
stichting Holland Building Nepal een schitterend gebouw, op de heuvels in Godawari, om kinderen 
allerlei soorten therapie te geven. Momenteel wordt het gebouw tijdelijk ook gebruikt als 
schoolgebouw waar een groep van ca. 36 kinderen speciaal aangepast onderwijs en therapie krijgt en 
tevens diverse vaardigheden leert. Ans en John kregen uitgebreid informatie over het werk in het 
SGCP (Selfhelp Group Cerebral Palsy). Naast het werk in het centrum is er o.a. ook het zogenaamde 
“Out Reach” programma. Dit programma heeft tot doel in afgelegen gebieden kinderen met CP op te 
sporen en ter plaatse hulp te bieden. Omdat sponsors hun hulp voor 2008 niet meer hebben 
toegezegd dreigen vele kinderen, die op deze manier worden geholpen, deze hulp nu kwijt te raken. 
Het geeft stof tot nadenken. Enorm onder de indruk van alle informatie en het werk bezochten Ans en 
John na de lunch het, naast het Holland House Building (therapiecentrum) gelegen, in aanbouw zijnde 
schoolgebouw.  
 
 

 
                   

     Entree Holland House building          Aangepast onderwijs                        School in aanbouw 
 
Aannemer, architect en loodgieters waren aanwezig om Ans en John, desgewenst, van verdere uitleg 
te voorzien. Het schoolgebouw zal in de toekomst onderdak gaan bieden aan 36 kinderen en zal 
bestaan uit vier klaslokalen, die met elkaar worden verbonden door twee sanitaire ruimtes, een 
keuken en gemeenschapsruimte. Hierdoor kan het Holland House Building in de toekomst volledig 
dienst gaan doen als therapiecentrum. Alles is zeer goed overdacht en er worden duurzame 
materialen toegepast. In de twee sanitaire units worden naast een westers zittoilet, een urinoir en 
wasgelegenheid (wastafel) ook een douche aangebracht waar men de mogelijkheid heeft iemand ook 
zittend of liggend te douchen. Alles zal worden betegeld (wanden tot raamhoogte) Tevens worden er 
aan de beide buitenzijden van de sanitaire units wastafels (totaal 4 stuks) geplaatst zodat de kinderen 
ook leren hygiënisch te handelen door hun handen te wassen. 
Boven op de keuken zal de watertank worden geplaatst. 
 
Inmiddels heeft het bestuur, naar aanleiding van dit bezoek en een positief advies van Ans, besloten 
om de financiering van sanitair en watertank voor haar rekening te nemen. Dit betreft een totaalbedrag 
van € 9.231,00 
 
Omdat wij het uiterst belangrijk vinden, dat de activiteiten van het Out-Reach-Programma ook kunnen 
worden voortgezet, hebben wij tevens besloten om - voor 1 jaar - de kosten t.b.v. 3 districten (het zijn 
er totaal 6) voor onze rekening te nemen. Totale kosten € 4.899,00. Hierbij hebben wij wel de 
kanttekening geplaatst, dat wij hopen, dat het SHBN een sponsor blijft zoeken, die deze kosten 
permanent voor zijn/haar rekening wil nemen. 
 
In de loop van 2008 hoopt men het schoolgebouw te kunnen voltooien. Wellicht een mooi project om 
te bezoeken tijdens de donateurreis van 2009. 
 
Uitgebreide toelichting op het keitjes project, SHBN en verslagen van de werkbezoeken van Ans zijn 
te vinden op onze website onder het hoofdstuk Projecten. 
Klik vervolgens op werkbezoeken. 
 
Prakash Panday 
Als laatste nieuws willen wij jullie nog graag vertellen hoe het gaat met Prakash Panday, de jongeman 
die vorig jaar een prothese van ons heeft gekregen. Hij stuurt ons regelmatig berichten per email en 
het is fijn om te kunnen melden, dat het veel beter met hem gaat dan vorig jaar. Na een aantal 
maanden, waarin Prakash echt heeft moeten wennen aan zijn nieuwe been, kan hij steeds beter en 



langer lopen zonder krukken. Inmiddels al meer dan 4 uur achter elkaar. Dit geeft hem veel meer 
vrijheid én veel meer zelfvertrouwen. Met veel enthousiasme en energie is hij onlangs (op eigen 
initiatief en eigen draagkracht) aan een nieuwe studie begonnen en boekt hij goede resultaten. Zijn 
mailtjes worden steeds positiever en vrolijker en dat leek ons prachtig nieuws om aan jullie te melden. 
 
Tot slot: 
Stichting Maha Mata Nederland is altijd volop in beweging! 
Voor een overzicht van onze activiteiten - het hele jaar door - kunt u terecht op onze website: 
www.stichtingmahamata.helpt.nl kijk bij het hoofdstuk “Agenda”  
Voor overige informatie, vragen of suggesties en/of ondersteuning bij een actie etc. kunnen jullie altijd 
contact opnemen met het bestuur. Tel. 0181-663821 of stuur een email naar: 
stichtingmahamata@helpt.nl 
 
Hartelijke groet namens het bestuur, 
 
Linda Scheppink 
voorzitter 

 

 

 
 


