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Voorwoord door de voorzitter 
 

Met veel genoegen mag ik als voorzitter ook dit jaar weer een kort voorwoord aan u richten in dit 

jaarverslag. Net als in vorig jaarverslag, nemen wij u mee in de activiteiten van de stichting Groene 

Habitat voor India welke in het afgelopen jaar hebben plaats gevonden. Niet alleen in woorden, 

maar ook in beelden willen wij u als lezer een beeld geven van hoe we dankzij onze trouwe 

donateurs en alle andere betrokkenen aan de slag gaan met het bouwen. Duurzaam bouwen in en 

om Tamei. Niet alleen, maar met de bewoners uit de streek. Ook dit jaar mochten wij als bestuur 

samen met Bezalel en Marleen ons inzetten voor dit prachtige doel. Zoals u zult lezen, is het 

afgelopen jaar een vruchtbaar jaar geweest. 

 

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

Marleen en Bezalel. In uitdagende omstandigheden wisten zij ook weer in 2018 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 dichtbij 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. Bedankt! 

 

Namens het bestuur wens ik u veel plezier met het lezen van het jaarverslag 2018. Als Stichting 

Groene Habitat voor India zijn wij dankbaar en kijken wij met genoegen en dankbaarheid terug op 

2018! 

 

 

 

Soest, april 2019 
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Hoofdstuk 1 – Verslag over 2018 
 

We kunnen terugkijken op een goed 2018! 

 

Wat betreft de bouw van aardestenen huizen, hadden wij er aanvankelijk voor gekozen om de 

stichting alles wat er bij de bouw van een huis komt kijken, te laten leveren en betalen. Echter, wij 

realiseerden ons dat het veel tijd en geregel vergt om de andere materialen die voor de bouw van 

een huis nodig zijn, zoals golfplaten voor het dak, hout voor de kozijnen etc., te leveren. Tijd en 

energie, die wij liever stoppen in het maken en promoten van aardestenen. Bezalel en ik hebben 

daarom, met goedkeuring van het bestuur, besloten om voor de huizen alleen de aardestenen te 

leveren en het huis te bouwen. De eigenaren moeten zelf voor de andere materialen zorgen.  

 

In 2018 zijn we verder gegaan met het persen van aardestenen waar we in 2017 mee begonnen 

waren. In januari heeft een shovel aarde uitgegraven uit de berg tegenover de plek van de 

persmachine voor het maken van de aardestenen. De weersomstandigheden, relatief weinig 

regenval, waren in 2018 een stuk gunstiger voor het persen van de stenen dan in 2017, toen er veel 

regen viel, wat het persen van de stenen bemoeilijkte. In totaal zijn er in de eerste maanden van 

2018 meer dan 2500 stenen gemaakt!  

 

 
 

 

Helaas kon er in 2018 niet begonnen worden met de bouw van een huis gefinancierd door de 

stichting voor de familie die hiervoor aanvankelijk als eerste in aanmerking kwam. De plek waar 

het huis moet komen, is namelijk niet goed uitgegraven, met als gevolg een grote kans op een 

aardverschuiving. Het is de verantwoordelijkheid van de familie om te zorgen voor een goede plek 

voor het huis. En deze familie lijkt daar geen haast mee te hebben.  
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Toch is er wel een huis gebouwd met een gedeelte van de aardestenen. Echter geen huis wat is 

gefinancierd door de stichting, maar het huis van mijn zwager en schoonzus. Sinds maart 2018 

wonen zij nu in een huis gemaakt van aardestenen. Bezalel heeft met deze bouw goed kunnen 

oefenen en geleerd van de beginnersfouten. Een aantal weken na het bouwen van de eerste muren 

ontstonden er bijvoorbeeld scheuren in de metselspecie tussen de stenen. Wat bleek, Bezalel had 

te veel aarde in de motor gedaan. Dus bij de muren die daarna zijn gebouwd, heeft hij er minder 

aarde en iets meer cement in gedaan. Echter ook in deze muren ontstonden na een aantal weken 

scheuren in de metselspecie. Hij heeft toen de verhoudingen aarde, cement, zand en water weer 

aangepast. Al bouwende groeide zijn zelfvertrouwen! Meerdere weken na de bouw van het huis is 

hij druk geweest met het herstellen van de scheuren in de muren. 

 

 
 

Tijdens het regenseizoen, namelijk de maanden juni, juli en augustus zijn er geen stenen gemaakt. 

Het werk lag toen stil i.v.m. de regenval. In september zijn we weer verder gegaan met het maken 

van aardestenen. Begin december zijn er drie pick-up ladingen vol aarde vervoerd van het dorpje 

Piulekluang naar de machine. Deze aarde bleek namelijk beter om stenen mee te maken dan de 

aarde tegenover de machine. Vanwege privéomstandigheden is er de laatste weken van 2018 geen 

werk meer verricht voor de stichting.  
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Na het regenseizoen bleek het stuk grond van de toekomstige eigenaar van het eerste huis 

gefinancierd door de stichting nog steeds niet goed uitgegraven. Daarom hebben we toen een ander 

gezin uitgekozen, waarvoor in 2019 een aardestenen huis gebouwd gaat worden.  

Dit gezin bestaat uit een vader en moeder en vier kinderen van basisschool leeftijd. Zij wonen in 

het dorpje Piulekluang, drie kilometer vanaf Tamei. Zowel vader als moeder hebben geen betaalde 

baan. Ze wonen nu tijdelijk in een onderkomen wat van de regering is. De keuken van het nieuwe 

huis heeft de vader van het gezin al zelf gemaakt van hout. Deze keuken is tevens woonkamer. De 

stichting zorgt voor de bouw van de slaapkamers. Deze slaapkamers staan los van de keuken. Het 

stuk grond waar de slaapkamers op gebouwd gaan worden, is in orde. 

 

Gedurende het jaar merkten we steeds meer dat de dorpelingen zich weinig tot niet bewust zijn 

van de voordelen van bouwen met aarde(stenen). Ze hebben er geen idee van, of zijn er sceptisch 

over dat deze huizen niet alleen degelijk zijn, maar ook duurzaam en goedkoop. Daarom kwam 

Bezalel met het initiatief om hierover workshops te gaan geven. En de eerste workshop ‘Building 

with earth’ op 17 november was een groot succes! Twaalf werkloze dorpelingen waren aanwezig 

en waren erg geïnteresseerd. Dus zeker voor herhaling vatbaar in 2019! 

 

 

 
 

 

Helaas is het dus niet gelukt om in 2018 het eerste huis gefinancierd door de stichting te bouwen. 

Dit was wel ons plan. Echter zijn we afhankelijk van anderen en merken we dat we flexibel moeten 

zijn. Toch zijn we positief en kunnen we terugkijken op een goed 2018.  

Er zijn veel stenen geperst en ook het eerste huis van aardestenen is gebouwd! Het is dan wel niet 

een huis gefinancierd door de stichting, maar het was een goede oefening voor Bezalel. Hij is er 

nu helemaal klaar voor om straks met het ‘echte werk’ te gaan beginnen! Daarnaast heeft ook de 

eerste workshop ‘Building with earth’ plaatsgevonden. En dit was een groot succes! 
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Hoofdstuk 2 – Activiteiten in beeld 

 
Het uitgraven van aarde 

 

Uit de berg tegenover de machine heeft een shovel flink wat aarde uitgegraven.  

 

 

 
 

Het persen van aardestenen 

 

Voordat de aarde gebruikt kan worden voor het maken van de stenen, moet deze eerst gezeefd 

worden. Daarna wordt de gezeefde aarde gemixt met zand, cement en water. En vervolgens gaat 

deze mix in de machine. Het vergt veel kracht om de stenen te persen. Soms zijn daarvoor twee 

sterke jongemannen nodig. Het is geweldig om te zien hoe deze jongemannen samen werken!  
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Workshop ‘Building with earth’  

 

Op zaterdag 17 november heeft de eerste workshop ‘Building with earth’ plaatsgevonden. Een 

groep van twaalf werkloze dorpelingen kreeg die dag eerst een uur theorie, voordat ze zelf stenen 

mochten maken. Het theoretische gedeelte bestond uit het uitleggen van de voordelen van het 

bouwen van huizen met aarde. Na de presentatie hierover waren er behoorlijk wat vragen van de 

dorpelingen. Het tweede gedeelte bestond uit het uitleggen en zelf maken van aardestenen. 

Iedereen luisterde goed en deed enthousiast mee! Willen ze nu zelf een huis van aardestenen 

maken, dan mogen ze onze machine gratis gebruiken. Bezalel hoorde sommigen al met elkaar 

overleggen dat ze dan misschien samen konden werken. Al met al was deze workshop een groot 

succes. 
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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. Deze zullen we in 2019 

aanvragen. 

  

Contact 

Van Goyenlaan 144 

3764 XM Soest 

Email: groenehabitat@gmail.com 

 

3.2 Oprichters 

De oprichters van stichting Groene Habitat voor India zijn Bezalel en Marleen Newmei. Zij 

wonen met hun twee kinderen in het werkgebied van de stichting.  

 

3.3 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.  

Dit zijn de bestuursleden: 

Voorzitter:             Dhr. Klaas Vernhout 

Penningmeester:    Mevr. Mireille Baart 

Secretaris:             Mevr. Fianne Hoogendoorn 

mailto:groenehabitat@gmail.com
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3.4 Vrijwilligers 

Sinds oktober 2018 is Maritte Hoogendoorn een vrijwilliger binnen de stichting. Zij is 

verantwoordelijk voor de website en houdt de website up-to-date.  Dit houdt onder andere in dat 

zij items als de nieuwsbrieven, jaarverslagen en foto’s op de website plaatst. Wij zijn erg blij met 

haar komst, omdat het voor ons lastig is om iets op de website te plaatsen. Het internet in Tamei 

is hiervoor namelijk te traag.  

 

Marleen Newmei 

Tamei, april 2019 
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Hoofdstuk 4 – Jaarrekening 2018 
 

 

  

BALANS Stichting de Groene Habitat voor India 2018

31-12- 2018 31-12- 2017

ACTIVA

Vaste activa 0 0

Vlottende activa

Vooruitbetaalde kosten 2026 2789

Debiteuren 0 0

Liquide middelen 5402 2273

Totaal Vlottende activa 7428 5062

Totaal activa 7428 5062

PASSIVA

Eigen vermogen

Continuïteitsreserve 0 0

Bestemmingsreserve* 450 225

Vrije reserve 6978 4837

Totaal Eigen vermogen 7428 5062

Crediteuren 0 0

Totaal passiva 7428 5062

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 2018

       realisatie      begroting       realisatie

2018 2018 2017

BATEN

Donaties 2.915 760 2.003

Eenmalige giften 370 0 862

Acties 0 0 0

Overig 0 0 0

Afgeschreven crediteuren 0 0 0

Totaal baten 3.285 760 2.865

LASTEN

Besteed aan doelstelling

Bouw van huizen 472 3.278 0

Organisatie seminar voor dorpelingen in India 161 0 0

Onderhoud materialen 30 0 0

Totaal Besteed aan doelstelling 663 3.278 0

Kosten werving baten

Kosten donateurswerving 0 175 0

Kosten acties 0 0 0

Totaal Kosten werving baten 0 175 0

Kosten algemeen beheer en bestuur

Kosten website 100 23 0

Advieskosten 0 252 0

Bankkosten 136 165 140

Kosten bestuur 20 100 0

Totaal Kosten algemeen beheer en bestuur 256 540 140

Afgeschreven debiteuren 0 0 0

Totaal lasten 919 3.993 140

RESULTAAT 2.366 -3.233 2.725

Resultaatsbestemming

Toevoeging/onttrekking aan:

- Continuïteitsreserve 0 0 0

- Bestemmingsreserve* 225 225 225

- Vrije reserve 2.141 -6.733 2.500

2.366 -6.508 2.725

alle bedragen in euro

* Bestemmingsreserve is bestemd voor de aanschaf van nieuwe machines

(Aurum Press 3000 en Betonmixer)


