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Voorwoord door de voorzitter 
 

Voor u ligt het jaarverslag over het jaar 2017 van de stichting Groene Habitat voor India. Als 

voorzitter van het bestuur heb ik het genoegen om een kort voorwoord tot u te richten. In dit 

jaarverslag doen wij u verslag van de activiteiten van onze stichting en proberen wij een beter 

beeld van de context te schetsen waarbinnen de werkzaamheden worden verricht. Met name voor 

al onze donateurs en anderen betrokken die ons werk binnen de stichting mogelijk maken. Ondanks 

dat ik als voorzitter vanuit Nederland ‘meekijk’ naar wat zich ontwikkelt in India, ben ik net als 

onze secretaris en penningmeester nauw betrokken en ook trots op wat wij tot nu toe hebben mogen 

bereiken. De geleidelijke start van het bouwen van duurzame huizen in de omgeving van Manipur, 

een zeer arm gebied in India.  

 

Uiteraard gaat namens het bestuur allereerst onze dank uit naar de oprichters van de stichting, 

Marleen en Bezalel. In uitdagende omstandigheden weten zij met geduld, inzet en sturing waar 

nodig zo goed mogelijk uitvoering te geven aan hun idealen. Hierin worden zij gesteund door 

familie en vrienden in Tamei en onze dank gaat dan ook uit naar al de mensen die daar dicht bij 

hun staan. Dichter bij huis wil ik graag van deze mogelijkheid gebruik maken om al onze donateurs 

en ambassadeurs hartelijk te danken voor hun bijdrage. Al deze ontvangen support maakt het voor 

ons mogelijk om concrete vorm te geven aan onze idealen.  

 

Niet in de minste plaats onze dank aan de familie en vrienden die ons adviseren, steunen en ook 

bemoedigen op momenten dat het even tegen zit.  

 

Graag wil ik dit voorwoord afsluiten met een persoonlijke noot. Als voorzitter van de stichting en 

tevens broer van Marleen ben ik enorm trots op de opofferingen, moed en vastberadenheid 

waarmee zij met haar man en kinderen in de meest eenvoudige omstandigheden zich inzet voor de 

armste onder de armste. Door er alles aan te doen om hen te voorzien in de meest basale 

levensbehoefte, namelijk een stevig dak boven het hoofd.  

 

Namens het bestuur van Stichting Groene habitat voor India wens ik u veel leesplezier! 

 

Soest, 3 november 2018 
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Hoofdstuk 1 – Verslag over 2017 

 
In januari 2017 ben ik, samen met mijn man Bezalel en onze twee kinderen Mathijs en Eleanor 

verhuisd naar Tamei, het geboortedorp van Bezalel. Tamei is een zeer afgelegen bergdorpje in de 

staat Manipur, het noordoosten van India.  Tamei ligt in een van de armste streken van India. 

  

                                    
 

 

Het waar maken van onze droom, namelijk zorgen voor degelijke en duurzame huizen voor de 

lokale bevolking van de bergdorpjes van Manipur, is onze belangrijkste motivatie om hier te 

verblijven. Het is dus ook dit jaar (2017), dat de activiteiten van de stichting zijn begonnen. 

 

 In 2016 hebben wij ons voornamelijk beziggehouden met het maken van een beleidsplan. Ons 

plan was destijds om de lokale bevolking op te leiden in het persen van aardestenen en het maken 

van huizen met deze stenen. Deze - voornamelijk theoretische - cursus zou een week duren. De 

inhoud van deze cursus werd gedetailleerd beschreven in het beleidsplan. We hoopten deze cursus 

in 2017 al in twee dorpjes gegeven te hebben. Echter, de praktijk bleek anders.  

 

In Tamei aangekomen, realiseerden wij ons dat het geven van theoretische cursussen aan de lokale 

bevolking ingewikkelder is dan wij dachten. Men is hier veel meer van de praktijk en maakt of 

kan geen tijd vrijmaken voor een theoretische cursus. Ook is men hier van ‘eerst zien, dan 

geloven.’ In april 2017 hebben we ons beleid daarom aangepast. In plaats van het geven van 

cursussen, wordt er in het huidige beleidsplan gelijk begonnen met het persen van aardestenen en 

het bouwen van een huis. In 2017 zou dan een begin gemaakt worden met de bouw van het eerste 

huis. Helaas bleken de weersomstandigheden onverwachts ongunstig en moest de bouw uitgesteld 

worden. 

 

Voor het persen van aardestenen is droog weer namelijk een vereiste. Aardestenen bestaan 

voornamelijk uit aarde en deze aarde moet droog zijn om uitgegraven te kunnen worden. Normaal 

gesproken heeft het gebied waar wij wonen een regenseizoen. Dit seizoen bestaat uit de maanden 

juni, juli en augustus. Tijdens deze maanden kan het weken achter elkaar regenen. Hier hadden 

wij ook rekening mee gehouden in ons beleidsplan. Deze periode zouden er geen stenen geperst 

kunnen worden en was het dus ook lastig om een huis te bouwen. Echter het regenseizoen begon 

dit jaar al in februari. Gedurende het hele jaar 2017 heeft het heel veel geregend. In de eerste 

maanden na onze aankomst hebben we maar een paar droge dagen gehad. Hierdoor kon Bezalel 
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geen aarde uitgraven en konden er dus geen stenen geperst geworden. Wel hebben we goed kunnen 

nadenken over het beleid en is dit toen aangepast aan de context hier.  

En tijdens de enkele droge dagen in mei, heeft Bezalel toch de eerste stenen kunnen maken! Een 

klein aantal, maar hij was zeer tevreden met het resultaat! 

 

In het aangepaste beleidsplan gingen we er eigenlijk van uit dat het de maanden na het 

regenseizoen droog zou zijn. Maar helaas. Ook in september, oktober en de eerste helft van de 

maand november heeft het heel veel geregend. Door deze onverwachte regenval buiten het 

regenseizoen, hebben we tot de tweede helft van November 2017 geen stenen kunnen maken. Het 

is dus ook niet gelukt om te beginnen met de bouw van het eerste huis. 

 

Maar er is gelukkig toch ook nog wat goed nieuws! Doordat we de tweede helft van november een 

paar droge weken hadden, kon er eindelijk doorgegaan worden met het persen van stenen.  En dit 

hopen we voort te zetten in 2018. 

Tevens is er ondanks de vele regen   wel veel noodzakelijk voorbereidingswerk gedaan.  Hier leest 

u meer over in het volgende hoofdstuk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

Hoofdstuk 2 – Activiteiten 

 
2.1 Activiteiten 2017 

 

Ondanks de vele regen gedurende 2017 is het wel gelukt om in de maanden april, mei en juni het 

noodzakelijke voorbereidingswerk te doen en om de eerste stenen te persen:  

 

Voorbereidingswerk: 

 

1. Het maken van een betonnen ondergrond waar de machine op komt te staan.  

Tijdens het persen van de stenen komt er veel druk op de machine te staan. Het is dus 

noodzakelijk dat de machine goed wordt vastgezet in de grond.  

 

2. Het renoveren en verhogen van het golfplaten afdak waar de machine onderstaat.  

Het dak moest verhoogd worden, omdat de bovenkant van de machine tegen het afdak 

aankwam. Er zijn tijdens deze verhoging, ook een aantal oude golfplaten vervangen.  

 

3. Het maken van een afdak waar de aarde onder ligt van bamboe en golfplaten.  

Naast het afdak waar de machine onderstaat, is er ook een afdak gemaakt, waar de 

uitgegraven aarde onder ligt. Deze aarde blijft hierdoor droog.  

 

 

 
Figure 1 Met vereende kracht is men aan het werk 
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Het persen van de eerste stenen: 

 

 Naast al dit voorbereidingswerk heeft Bezalel ook de eerste stenen gemaakt! Gelukkig had het 

een paar dagen niet of nauwelijks geregend en zo heeft hij wat aarde vlakbij de machine kunnen 

uitgraven.  Hij was zeer tevreden met het resultaat. 

 

 

 
Figure 2 De allereerste stenen! 

 

 

 

2.2 Kosten van de activiteiten 

 
In het jaar 2017 heeft de stichting geen geld uitgegeven aan de activiteiten die zijn genoemd in 

paragraaf 1.2. Bezalel deed dit werk pro deo. En de materialen die nodig waren voor het 

voorbereidingswerk en de eerste stenen waren gratis aanwezig. Deze materialen waren: 

Bamboe, golfplaten, aarde, cement en zand.  

 

 
- . 
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Hoofdstuk 3 – Organisatie 

 
3.1 Gegevens 

 
 Kamer van Koophandel  

 

Het K.v.K. nummer. van Stichting Groene Habitat voor India is 855310352. 

 
ANBI-status 

 

Stichting Groene Habitat voor India heeft nog geen ANBI-status. 

  

Contact 

Van Goyenlaan 144 

3764 XM Soest 

Email: groenehabitat@gmail.com 

 

3.2 Bestuur 
 

Het bestuur van Stichting Groene Habitat voor India bestaat uit een voorzitter, een 

penningmeester en een secretaris. Alle bestuurders zijn benoemd voor onbepaalde tijd. De 

bestuurders ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Wel hebben zij recht op 

onkostenvergoeding.  

Eind 2017 hebben wij afscheid moeten nemen van onze secretaris Wikje Held-Brandsma. Fianne 

Hoogendoorn heeft haar functie als secretaris op zich genomen.  

Dit zijn de bestuursleden: 

Voorzitter: Dhr. Klaas Vernhout 

Penningmeester: Mevr. Mireille Baart 

Secretaris: Mevr. Fianne Hoogendoorn 

 

 

mailto:groenehabitat@gmail.com
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3.3 Vrijwilligers 

In 2017 heeft de stichting geen gebruik gemaakt van vrijwilligers.  

 

Hoofdstuk 4 – Jaarrekening 2017 
 

 

 

 

 

BALANS Stichting de Groene Habitat voor India 2017

31-12- 2017 31-12- 2016

ACTIVA

Vaste activa 0 0

Vlottende activa

Vooruitbetaalde kosten 2789 0

Debiteuren 0 0

Liquide middelen 2273 2916

Totaal Vlottende activa 5062 2916

Totaal activa 5062 2916

PASSIVA

Eigen vermogen

Continuïteitsreserve 0 0

Bestemmingsreserve* 225 0

Vrije reserve 4837 2337

Totaal Eigen vermogen 5062 2337

Crediteuren 0 579

Totaal passiva 5062 2916

alle bedragen in euro

* Bestemmingsreserve is bestemd voor de aanschaf van nieuwe machines

(Aurum Press 3000 en Betonmixer)
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN Stichting de Groene Habitat voor India 2017

BATEN

Donaties 2.003

Eenmalige giften 862

Acties 0

Overig 0

Afgeschreven crediteuren 0

Totaal baten 2.865

LASTEN

Besteed aan doelstelling 0

Kosten werving baten

Kosten donateurswerving 0

Kosten acties 0

Totaal Kosten werving baten 0

Kosten algemeen beheer en bestuur

Kosten website 0

Advieskosten 0

Bankkosten 140

Kosten bestuur 0

Totaal Kosten algemeen beheer en bestuur 140

Afgeschreven debiteuren 0

Totaal lasten 140

RESULTAAT 2.725

Resultaatsbestemming

Toevoeging/onttrekking aan:

- Continuïteitsreserve 0

- Bestemmingsreserve* 225

- Vrije reserve 2.500

2.725

alle bedragen in euro

* Bestemmingsreserve is bestemd voor de aanschaf van nieuwe machines

(Aurum Press 3000 en Betonmixer)


