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Voorwoord door de secretaris  
 

Vanuit het bestuur richt ik een kort voorwoord tot de lezer. In 2019 heeft de stichting actief 

doorgewerkt aan het bereiken van haar doelstellingen. In dit verslag zullen wij onder andere 

uitleggen welke activiteiten zijn uitgevoerd het afgelopen jaar. Wij nodigen u uit om hier meer 

over te lezen en ook door middel van foto’s de ontwikkelingen te zien die zich in het verre India 

afspelen. Het is positief nieuws dat we ook dit jaar weer een stijgende lijn zien in de 

werkzaamheden en het in beeld brengen van onze stichting. Zonder alle donaties die wij ook het 

afgelopen jaar weer van u hebben mogen ontvangen, was dit allemaal niet mogelijk geweest. Wij 

zijn u daar ontzettend dankbaar voor.  

Wat beslist niet uit het voorwoord kan ontbreken is onze dank uiten naar Marleen en Bezalel, de 

oprichters van de stichting. Het uitvoeren van hun idealen, door mensen in staat te stellen om 

milieuvriendelijke en kostenverlagende huizen te bouwen in één van de armste regio’s van India 

is bewonderingswaardig. Hierin worden zij gesterkt en gesteund door familie en vrienden vanuit 

verschillende delen van de wereld.  

 

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

Fianne Hoogendoorn 

 

Soest, mei 2020 
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Hoofdstuk 1 – Verslag over 2019 
Wij kunnen terugkijken op een productief en succesvol 2019!  

In het jaarverslag van 2018 schreef ik dat er in 2019 een aardestenen huis gebouwd zou worden 

voor een gezin met vier kinderen. Maar de vader van dit gezin bleek druk met andere 

verantwoordelijkheden, waardoor hij zich niet bezighield met de bouw van zijn huis.  Een aantal 

klaslokalen van de Liangnah School had echter dringend stenen muren nodig in plaats van de 

bamboe wandjes die er stonden. In het begin van het jaar is er daarom besloten om de Liangnah 

School, de school van mijn schoonfamilie te helpen met de bouw van de muren van twee 

klaslokalen. 

De Liangnah School (LS) is opgericht door mijn schoonvader in 1996. Mijn schoonvader zag dat 

veel kinderen uit arme gezinnen en afgelegen dorpjes geen goed of helemaal geen onderwijs 

kregen, en probeerde met het oprichten van deze school zijn steentje bij te dragen. En dit is zeker 

gelukt! Is hij begonnen met een tiental kinderen, in 2019 telde de school 210 leerlingen. Echter, 

financieel kan er maar net elk jaar rondgekomen worden. Een groot gedeelte van de leerlingen  

wordt gesponsord  door de school zelf. Dit geld wordt nu bij elkaar verzameld door het schoolgeld 

wat de andere leerlingen betalen. En hiervan moeten ook elke maand de salarissen van de docenten 

en ander personeel worden uitbetaald. Er blijft dus geen geld over voor het renoveren of bouwen 

van (nieuwe) klaslokalen. Vandaar ons besluit tot ondersteuning van de school door het leveren 

van aardestenen en het bouwen van de muren met deze aardestenen.   
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Tevens is  er hard gewerkt aan het eerste aardestenen huis van de stichting. Een gezin uit het 

bergdorpje Machengluang had dringend een ander huis nodig. Hun oude huis, gemaakt van 

bamboe, klei en hout, staat op instorten. Het gezin bestaat uit vader (Dinbuibou), moeder en vijf 

kinderen van schoolgaande leeftijd. Dinbuibou is eigenaar van een oude pick-up. Door het 

vervoeren van mensen en/of goederen, verdient hij hierdoor wat geld.  Helaas heeft zijn vrouw een 

slechte gezondheid, wat medische kosten met zich meebrengt. Met het geld wat Dinbuibou 

verdient, hebben ze net genoeg om deze kosten en al het schoolgeld te betalen. En door onze hulp  

heeft dit gezin nu een degelijk aardestenen huis dat bijna af is. Voor het plaatsen van de ramen en 

het dak is het gezin verantwoordelijk.  

In het najaar van 2019 kregen wij de kans een tweede  familie te ondersteunen in de bouw van hun 

huis. Deze familie, woonachtig in Piuleckluang, bestaat uit grootouders, zoon, op dit  moment 

zwangere schoondochter en hun vijfjarige zoon. Ze hebben niet de  middelen om een stenen huis 

helemaal zelf te financieren. Alleen de schoondochter heeft een salaris, zij werkt als docente op de 

school van mijn schoonfamilie. Haar man Mainganlungbou werkt op het land, net zoals oma. Ze 

eten van hetgeen ze verbouwen. Helaas heeft opa een zwakke gezondheid, waardoor hij niet meer 

mee kan werken op het land.  De zoon gaat het nieuwe huis bouwen. Hij heeft al een  begin gemaakt 

met het uitgraven van de fundering en het (laten) plaatsen van de betonnen pilaren. 

Naast het bouwen van de muren van de klaslokalen en de bouw van de muren van het huis van de 

familie van Dinbuibou, is er dit jaar  ook hard gewerkt aan de bouw van een opbergschuur naast 

de aardestenen machine. Een schuur om al het gereedschap in op te bergen wat nodig is om 

aardestenen te maken. De scheppen, emmers e.d.  lagen nog altijd achter een muurtje.  Om een 

nieuwe techniek van bouwen met aarde te promoten, is deze schuur gemaakt met ‘rammed earth’.  

Het resultaat mag er zijn! Deze schuur is het allereerste gebouw in deze omgeving wat gebouwd 

is met ‘rammed earth’. Het is een goede promotie voor de inwoners van Tamei en de omliggende 

dorpjes.    
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Gedurende ons verblijf in Tamei 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 in 2018 met het initiatief om hierover workshops te gaan geven. Er heeft 

toen in november een workshop ‘Building with earth’ plaatsgevonden. Dit was een groot succes 

en we zijn er daarom in 2019 mee doorgegaan. Om zoveel mogelijk mensen te kunnen bereiken, 

proberen we elk jaar drie dorpjes aan te doen, waar we de workshop geven. Zo zijn we in 2019 in 

Machengluang, Kualuang en Nheng geweest. Omdat deze dorpjes op tenminste een half uur rijden 

van Tamei liggen, is het niet mogelijk om het praktische deel van de workshop te doen, namelijk 

het maken van aardestenen.  Het proces van het maken van aardestenen, wordt nu aan de hand van 

een video vertoond. In plaats van ‘workshop’ noemen we het nu een seminar. Tevens  hebben we 

de naam veranderd, namelijk; ‘Earth; a sustainable building material’. Alle drie de seminars waren 

een groot succes! De seminars worden gehouden in de kerk van het dorp en vinden plaats op een 

zondag. Dit is namelijk de enige dag in de week, dat de dorpelingen niet werken en veelal thuis 

zijn. 
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Tijdens de laatste maanden van 2019 zijn er wel 2500 stenen gemaakt! Meerdere keren is er aarde 

uitgegraven uit een berg vlakbij Tamei en naar de machine plek vervoerd. Ook zijn er ladingen 

met zand gebracht en  vele zakken cement uit Tamenglong, een wat grotere plaats op twee uur 

rijden van Tamei vandaan.  

Kortom, we hebben in 2019 onze plannen kunnen uitvoeren,  waar wij ontzettend dankbaar voor 

zijn! Nog even kort onder elkaar: 

- Een aantal kinderen van de Liangnah school krijgt nu les in klaslokalen met stenen muren, 

waardoor ze minder last hebben van wind, regen, tocht en geluid.  

- Het eerste aardestenen huis  is bijna af, waardoor het hele gezin van Dinbuibou straks eindelijk 

veilig in een degelijk en duurzaam huis woont. 

- En er is een begin gemaakt met de bouw van het tweede aardestenen huis. Dit huis is voor de 

familie uit Piuleckluang.  

- Er zijn 2500 stenen gemaakt, voldoende voor de bouw van dit tweede aardestenen huis. 

-  Steeds meer dorpelingen worden zich bewust van het bouwen met aarde. De seminars worden 

goed bezocht en ook de nieuwsgierigheid is gewekt door de bouw van de opbergschuur met 

‘rammed earth’.   

Deze projecten hebben alleen maar plaats kunnen vinden door de vele (maandelijkse) donaties die 

de stichting ook weer in 2019 heeft mogen ontvangen!  
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Ook heeft er een activiteit plaatsgevonden in Nederland voor het werven van geld voor de stichting. 

Tijdens Koningsdag zijn er handgeweven tassen verkocht op de vrijmarkt in Soest. Deze tassen 

zijn met de hand geweven door mijn schoonmoeder. Er zijn meerdere tassen verkocht, voor het 

bedrag van 7,50 euro per stuk. Naast het geld wat hiermee opgehaald is, was het ook een goede 

promotie voor de stichting.  

 

 

Hoofdstuk 2 – Activiteiten in beeld 
 

De bouw van de muren van de klaslokalen 
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Bouw van het huis van het gezin van Dinbuibou 

 



10 
 

 

 

  



11 
 

Een aardestenen huis voor het gezin uit Piuleckluang in 2020 
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De bouw van de opbergschuur met ‘rammed earth’ 
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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  is vanaf 13 september 2019 aangemerkt als ANBI.  

  

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 

woonden van januari 2016 tot januari 2020 samen met hun twee kinderen in het werkgebied van 

de stichting. Sinds 9 januari 2020 wonen zij in Soest.  

 

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.  

 

Marleen Newmei 

Soest,  mei 2020 
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Hoofdstuk 4 – Jaarrekening 2019 
 

 

 

  

BALANS Stichting de Groene Habitat voor India 2019

31-12- 2019 31-12- 2018

ACTIVA

Vaste activa 0 0

Vlottende activa

Vooruitbetaalde kosten 2492 2026

Nog te ontvangen 165

Debiteuren 0 0

Liquide middelen 5575 5402

Totaal Vlottende activa 8232 7428

Totaal activa 8232 7428

PASSIVA

Eigen vermogen

Continuïteitsreserve 0 0

Bestemmingsreserve* 675 450

Vrije reserve 7557 6978

Totaal Eigen vermogen 8232 7428

Crediteuren 0 0

Totaal passiva 8232 7428

alle bedragen in euro

* Bestemmingsreserve is bestemd voor de aanschaf van nieuwe machines



16 
 

 

STAAT VAN BATEN EN LASTEN Stichting de Groene Habitat voor India 2019

       realisatie      begroting       realisatie

2019 2019 2018

BATEN

Donaties 3.943 3.330 2.915

Eenmalige giften 165 0 370

Acties 53 75 0

Overig 0 0 0

Afgeschreven crediteuren 0 0 0

Totaal baten 4.160 3.405 3.285

LASTEN

Besteed aan doelstelling

Aanschaf machines en gereedschap 332 3.950

Bouw van opbergschuur 340 340

Bouw van huizen 962 3.001 472

Bouw van klaslokalen 944

Organisatie seminars voor dorpelingen in India 353 484 161

Onderhoud materialen 103 130 30

Totaal Besteed aan doelstelling 3.034 7.904 663

Kosten werving baten

Kosten donateurswerving 29 125 0

Kosten acties 0 0 0

Totaal Kosten werving baten 29 125 0

Kosten algemeen beheer en bestuur

Kosten website 88 100 100

Advieskosten 69 100 0

Bankkosten 136 165 136

Kosten bestuur 0 50 20

Totaal Kosten algemeen beheer en bestuur 293 415 256

Afgeschreven debiteuren 0 0 0

Totaal lasten 3.356 8.444 919

RESULTAAT 804 -5.039 2.366

Resultaatsbestemming

Toevoeging/onttrekking aan:

- Continuïteitsreserve 0 0 0

- Bestemmingsreserve* 225 340 225

- Vrije reserve 579 -5.379 2.141

804 -5.039 2.366

alle bedragen in euro

* Bestemmingsreserve is bestemd voor de aanschaf van nieuwe machines


