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Stichting Zanskar-sTongde Fonds (Stichting Zanskar / SZSF) is opgericht in 1999 en heeft als 
doelstelling ‘Kinderen uit Zanskar deel laten nemen aan goed onderwijs.’ Stichting Zanskar 
zorgt voor optimale primaire en secundaire leefomstandigheden voor de kinderen die zij on-
der haar hoede heeft: goede scholing, een goede, inspirerende woon- en leefomgeving, goede 
kleding, gezond voedsel, buitenschoolse activiteiten en ontspanning.  
 

Gebeurtenissen in 2014 

Voor gebeurtenissen in 2014 verwijs ik (ondergetekende) graag naar de uitvoerige Nieuws-
brief Juni 2014, aangevuld hier met enkele opmerkingen van de kinderen uit verslagen die ik 
ze met een zekere regelmaat vraag te schrijven. 

Disket  We all got promoted to the next class in this year (2014). Now, I am in 12th stan-

dard. I am looking forward to my college life, next year. 

Lobzang  Being here in Chandigarh (since April 2014) makes me very happy. Chandigarh is 

such a nice city (one of the most beautiful cities of India). What I like much about 
Chandigarh is its cleanliness, and the amount of greenery everywhere. Streets are 
bordered by leafy trees protecting us from the scorching heat during the hot sea-
son. Lush green parks are meandering throuhg the city like festive ribbons. 

Disket  Simon joined us in May and stayed for five weeks. In December Simon and Saskia 

came to celebrate Christmas and New Year (Losar) with us. The house is full of acti-
vity, hustle and bustle when they are around. Saskia is an avid cook and taught me 
how to bake cake.  

Rigzin  2014 is the year in which Lobzang and two big ‘sisters’ (Angmo and Dechen) came 

to live with us. The latter two to support Disket and Dolkar and as a replacement 
for Galden. Galden shifted to Jammu for further studies. Jimmy started living on his 
own in Sector 19, nearby his school.  

Dolkar  On the 17th of June I had an operation. A big cyste was removed from my left 

ovary. One of my real sisters (Sonam Dolma) came to look after me for about ten 
days. I was so happy to meet her, it had been such a long time we hadn’t met. 

Galden I am happy here in Jammu. As of now we have just moved in, so things are not 

settled yet. I have bought quite some material for the house, mainly for the kitchen. 
We have two rooms. One of the rooms is pretty big. Me and my friend are happy. 
There is a kind of garden in front of our room. The rooms are freshly painted and 
clean. We have a veranda as well. I will send you the pictures very soon.  

Jimmy  2014 year was a great year for me. There were a few changes in my life. I changed 

my school, there was no Arts stream in my previous school. I got admission in St. 
Soldier school in 11 standard. I shifted from sector 40 to 19 and started to live by 
myself with my friend from Ladakh (Norbu). My school was near to my new home, 
it was a smart decision to shift from sector 40. And I think, I am old enough to start 
and experience my real life. 
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De situatie na 2014 

Nu de kinderen zijn uitgebotteld tot jonge individuen, en het huis te groot wordt voor het aan-
taal inwonenden - Jimmy woont sinds augustus 2014 op kamers met een roommate; Galden 
studeert in Jammu, ook op kamers met een kamergenoot - wordt overwogen om na de zomer 
van 2015 de  huidige woning op te zeggen. De huur steeg in vijf jaar (2010—2015), met 55%: 
van 20.000 naar 31.000 INR (Indiase Rupees = 430 euro). Woonden er in 2010 nog 4 jongens 
en 3 meisjes in het huis, in 2015 wonen er officieel nog 2 jongens en 2 meisjes.  

Dit groepje werd in 2014 weliswaar versterkt met twee studentes van 25 jaar, maar dat was 
voor tijdelijk. In maart, resp. april 2015 zullen Stanzin Angmo en Dechen weer vertrekken, de 
een naar Jammu, de ander naar Nubra. (Begin 2014 voordat ze bij ‘ons’ kwamen wonen, 
woonden de twee op een kamer voor 5.000 INR (69 euro), zonder aparte keuken, maar met 
een eigen toilet/wasruimte).  

Jimmi huurde in augustus 2014 voor 6.000 INR (82 euro) samen met twee vrienden een ap-
partementje in Sector 19, Chandigarh. In januari 2015 huurt hij met weer een andere vriend 
een ander appartementje in dezelfe buurt voor ongeveer hetzelfde geld. 

Galden vond voor minder dan 6.000 INR een twee keer zo groot appartementje in Jammu.  
In de stad Jammu (in de staat Jammu & Kashmir) zijn de huren lager. Chandigarh is een van de 
duurste steden in India.  

Het nadeel van kamers delen met studenten (Jimmy) is dat die zo weer zijn vertrokken, bij-
voorbeeld naar een goedkopere kamer met andere vrienden. Dat overkwam Jimmy nadat hij 
drie maanden een appartementje deelde met twee vroegere klasgenootjes uit Shey.   
Aan het eind van het schooljaar (begin april) zeggen alle studenten sowieso hun kamers op. 
Aan het begin van het nieuwe schooljaar, twee maanden later, is er een rush op kamers en 
appartementen. Het lukt Jimmy in 2015 niet om bijtijds een kamer te vinden. De eerste optie, 
een kamer van 5.000 INR staat mij in het geheel niet aan. Het tweede, een appartement dat 
hij zou kunnen delen met twee andere studenten vind ik te duur.  

Jimmy woont sinds zijn terugkeer uit Ladakh weer bij de andere kinderen in. Het lijkt erop dat 
dit nog zal voortduren. Het scheelt de stichting in ieder geval geld. 

Onze huisbaas in Chandigarh is zich bewust van het gegeven dat het voor ons moeilijk is om 
een woning te vinden waar zowel meisjes als jongens kunnen wonen. Met hem hadden we 
geluk, omdat hij het wel toeliet. Echter, gezien de (in vijf jaar) fors gestegen huur, keken we 
wel al langer uit naar een goedkoper alternatief.  

In de zomer van 2015 kunnen we verhuizen naar de kleinere verdieping boven de woning die 
we tot dan toe hadden. De nieuwe huur bedraagt 20.000 INR dat is 11.000 INR minder per 
maand. Hiermee wordt 152 euro per maand bespaard (1.833 euro in een jaar). 

Lobzang en Jimmy ronden in 2015 hun laatste middelbare schooljaar af.  

Dolkar en Disket laten hun middelbare schooltijd achter zich en gaan studeren.  

Rigzin begint na de zomer van 2015 aan zijn derde jaar college. In 2016 zal hij dan aan zijn 
masters psychologie beginnen. 

Galden bereidt zich voor op zijn examen Bachelor of Education dat eind 2015 wordt afgeno-
men. 
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Dolkar, opleiding 

Dolkar wil hulpverpleegster en vroedvrouw worden. Een opleiding van twee jaar die je kan 
doen met diploma in alfavakken. Dolkar sprak zich uit voor de tweejarige opleiding boven de 
drieëneenhalfjarige opleiding tot verpleegster. In 2013 werd ons verteld dat die tweejarige 
opleiding uit het repertoire was genomen. 

Voor de drieëneenhalfjarige jarige opleiding moest je betavakken in je pakket hebben, was 
ons verteld, en Dolkar volgt een alfavakkenpakket. Ik bedacht het volgende: dat ze biologie als 
extra vak kon doen in 2013, chemie in 2014 en in 2015 tenslotte natuurkunde. Dan zou ze in 
2016 aan de opleiding tot verpleegster kunnen beginnen (General Nursing and Midwives).  

Eind 2014 komt Galden erachter dat er een instituut in Jammu is dat de drieëneenhalfjarige 
opleiding aanbiedt aan scholieren met een alfavakkenpakket.  

Besloten wordt om Dolkar door te laten gaan met biologie. Daarmee zou ze een voorsprong 
hebben bij de toelating tot de school en komt ze beslagen ten eis. Er zit een prijskaartje aan, 
want een gedegen coach, zoals Isha Kumar (zie foto Nieuwsbrief augustus 2015, portret 6) 
met een Bachelor in Nursing (B.Sc. Nursing), kost wat. Eind juni 2015 doet Dolkar staatsexa-
men biology.   

Begin 2015, komen we via Isha Kumar te weten dat het ook mogelijk is om de drieëneen-
halfjarige jarige opleiding in Chandigarh te doen. In overleg met Isha wordt, wegens het kwali-
teitsverschil, gekozen voor een instituut in Chandigarh. Het instituut in Chandigarh heeft de 
opleiding ingekort tot drie jaar. Wel zijn de kosten van de opleiding aan het Rattan College 
(Chandigarh) hoger dan de kosten aan het instituut in Jammu.  

In Jammu studeren heel veel Ladakhi omdat daar scholing en leven veel goedkoper zijn. Jam-
mu maakt deel uit van de staat Kashmir waar ook Ladakh bij hoort. Dolkar had graag naar 
Jammu gewild, omdat er in Chandigarh relatief weinig Ladakhi studeren. Een zus van Dolkar 
doet in Jammu Bachelor of Science Nursing. Voor Dolkar belangrijke vrienden gaan naar 
school of studeren in Jammu. Die hereniging gaat ze nu missen. 

Voor de stichting betekent het dat de groep bijeen kan blijven (Dolkar, Disket, Rigzin, Lobzang 
en Jimmy). Dat heeft voordelen. Niet alleen financieel maar ook organisatorisch, en om reden 
van het makkelijk onderhouden van de contacten.  
 

Slotopmerking 

Het bestuur en de vrijwilligers zien de toekomst en het welslagen van het gestelde doel met 
overtuiging tegemoet, gesteund door het vertrouwen dat de sponsoren in de stichting tonen 
door hun loyaliteit en vrijgevigheid.  

De samenwerking tussen de vrijwilligers en het bestuur en de kascommissie verloopt goed. 
Het bestuur heeft hart voor de stichting, is enthousiast en ondersteunend. 

Er wordt minimaal twee keer per jaar vergaderd.         
 
Simon Schagen,  
Namens het bestuur en Saskia Kunst. 
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Verschillen zijn het gevolg van cijfers achter de komma die niet worden meegenomen: 
Zoals 49.913,34 + 6.639,42 = 56.552,76, afgerond = 56.553,  
terwijl  bij afronding 49.913 + 6.639 = 56.552. 
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Alle bedragen zijn berekend tegen de valutakoers van de In-
diase roepie (INR) - euro op 31 december 2014 waarbij  77, 
2925 INR = 1 euro (http://www.oanda.com/currency/
historical-rates) 

ACTIVA 
   2014  2013 

BORG INR  518  475 

Borg woning (2010)  20.000 259  235 
Gasaansluiting 1 fles, regulator (2009)  1.400   16 
Shishu Niketan school, Jimmy (2012)  1.000 13  12 
Guru Nanak school, Disket (2013)  9.000 116  106 
Guru Nanak school, Dolkar (2013)  9.000 116  106 
Saint Soldier school, Jimmy  (2014)  1.000 13 

KASSEN   9.833  203 

Kas Algemeen Kinderen   83  110 
Kas Algemeen Simon & Saskia (India)   19  35 
Kas Opgenomen geld   9.731  58 

Kas Algemeen Kinderen:  Hoofdverantwoordelijk voor Kas 
Algemeen zijn Galden (tot juni 2014) en Rigzin (vanaf die 
tijd). Zij geven kleine en grotere sommen geld aan de andere 
kinderen om inkopen te doen, schoolgeld te betalen, enz. De 
voorschotten worden geboekt in Kas Algemeen en de sub-
kassen Kas Algemeen Voorschotten (KAV) voor ieder in huis 
zijnd kind is er een KAV. De houders van KAV leveren dage-
lijks bonnen in van de uitgaven die ze deden. De uitgaven 

worden elke avond verwerkt in het kasboek, door 
Galden, resp. Rigzin.  Daarnaast zijn er Tijdelijke 
kassen (TK), een per kind. De tijdelijke kassen wor-
den gebruikt tijdens de vakantieperiode, wanneer 
de kinderen onderweg zijn. Ze hebben een eigen 
bon-nummering. 
Galden’s tijdelijke kas (TK-Kas Galden) wordt de 
kas waarin al zijn uitgaven in Jammu worden ge-
boekt. Aan het eind van iedere maand mailt hij 
zijn kasboek naar mij in Amsterdam. De bonnen 
komen per post aan in de eerste week van elke 

maand. (KAV-Galden wordt vanaf juni gebruikt om de kosten 
van inrichting van zijn woning in Jammu op te boeken omdat 
hij daar een apart kasboekje voor bijhield, met een eigen 
nummering.) 
TK-Kas Jimmy wordt zijn vaste kasboek in de periode dat hij 
zelfstandig woont. Ook hij mailt zijn kasboek naar mij aan 
het eind van de maand. De bijhorende bonnen geeft hij aan 
Rigzin. 

Toelichting op de balans (bedragen in euro’s, tenzij anders vermeldt) 
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Kas Opgenomen geld: wanneer het weer tijd is om de kin-
deren te bezoeken wordt door het bestuur een overeenge-
komen bedrag aan mij overgemaakt. Met in kas 10.000 of 
15.000 euro kom ik (Simon) aan in India. Ik wissel dit geld 
kort na aankomst om bij een wisselkantoor in Delhi en reis 
er mee naar Chandigarh, altijd in gezelschap van een of twee 
van de jongens uit Chandigarh, die mij kwamen afhalen op 
het Indira Gandhi vliegveld. 

Bezoek ik India eind december, dan is er veel cash geld in kas 
op de laatste dag van het jaar. Dat is zoals te zien het geval 
in 2014. 

Er wordt alles aan gedaan om het geld zo snel mogelijk op de 
banken van de stichting in India te storten. In 2014 kon dat 
met 25.000 INR per keer tot drie maal per week (per bank).  
In zes a zeven weken is al het geld ondergebracht op onze 
twee Indiase bankrekeningen. 

   2014  2013 

BANKEN   42.100  49.235 

SBI Chandigarh  2034704883  2.117  3.519 
SBI Leh 30701012972  2.387  4.789 
Rabobank r.c. 1069.06.259  491  602 
Rabobank spaar 1914241510  37.106  40.324 

KORTLOPENDE VORDERINGEN  202  — 

Privé-uitgaven Simon en Saskia in India, ontvangen op 06-02-
2015 (152,12 euro), en op 02-11-2015 (50 euro). 

TE ONTVANGEN INKOMSTEN  3.900  — 

Kinddossier Jimmy, (ontvangen 02-01-2015)  2.400 
Kinddossier Disket (ontvangen 05-01-2015) 1.500 

 

PASSIVA 

In 2014 wordt 6.639 euro toegevoegd aan de reserves.  
De reserves dienen om onverwachte uitgaven en toekomstig 
verlies aan inkomsten te dekken.  

EIGEN VERMOGEN 

Eigen vermogen 2013 49.913 
Resultaat 2014 6.639 
 ———— 
Eigen vermogen 2014 56.553 
 ======= 

Vervolg Toelichting op de balans 
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INKOMSTEN 

Sinds 1999 heeft de groep vaste donateurs zich langzaam 
uitgebreid tot het bescheiden aantal van rond de vier en 
twintig. In 2014 zijn er twee donateurs afgevallen in verband 
met overlijden.  
  2014  2013 

VASTE DONATIES  4.082  4.329 

Maandonaties 3.432 
Kwartaal, halfjaarlijkse-, jaarlijkse donaties 650 

Het wegvallen van twee donateurs heeft vermindering van 
de jaarlijkse inkomsten tot gevolg. 

INCIDENTELE GIFTEN  4.425  4.277 

Giften 710 
Giften operatie Dolkar 3.715 

Als gevolg van de oproep om financiële steun voor de opera-
tie van Dolkar ontving Stichting Zanskar onverwacht veel 
giften.   

KINDDOSSIERS  12.010  12.010 

In 2008 werd begonnen met werving via kinddossiers, en 
worden sponsors gezocht die een kinddossier voor hun reke-
ning willen nemen, het liefst tot het einde van een studietra-
ject, vastgelegd bij een notaris of in een schriftelijke over-
eenkomst met Stichting Zanskar1. De kosten van de notaris 
worden door Stichting Zanskar vergoed. Deze kinddossiers 
zijn een waarborg voor de continuïteit van het doel dat 
Stichting Zanskar nastreeft. 
1Vanaf 2014 kunnen sponsors een periodieke gift op 2 manieren vastleg-
gen, namelijk: bij de notaris; of in een schriftelijke overeenkomst tussen 
sponsor en het goede doel. De belastingdienst heeft een aantal voor-
beeldformulieren gemaakt die voor de overeenkomst met het goede 
doel geschikt zijn. De periode waarvoor wordt getekend moet minimaal 
5 jaar zijn. Langer kan dus onder dezelfde voorwaarden.
(www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/campagnes/ 
landingspaginas/prive/giften/) 

Sponsoren sponsorkind start  laatste  jaarbedrag 
  sponsoring studiejaar 
   schatting    

Sponsor 1 Galden 2010 2016 2.160 
Sponsor 2 Lobzang 2010 2021 1.750 
Sponsor 3 Dolkar 2011 2018 2.200 
Sponsor 4 Rigzin 2011 2018 2.000 
Sponsor 5 Disket 2008 2020 1.500 
Sponsor 6 Jimmy 2011 2020 2.400 

 

Toelichting op de resultaatrekening (bedragen in euro’s, tenzij anders vermeldt) 
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Vervolg Toelichting op de resultaatrekening  
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  2014  2013 

DONATIES VIA PROJECTEN  4.775  — 

In 2014 hield sponoring door de 1e Openluchtschool Am-
sterdam van Stichting Zanskar definitief op. Tijdens de laat-
ste actieweek werd alsnog meer opgehaald dan verwacht 
(zie pagina 7– begroting).  

BIJDRAGE FAMILIES VAN GESPONSORDE KINDEREN  1.436  529 

Dit jaar dragen de families van vijf kinderen een bedrag bij.  
Ook wordt er meer bijgedragen. 

DIVERSE BATEN EN LASTEN  3  5 

Recycle wallah, verkoop oude boeken, kranten. 

RENTEBATEN  471  671  

Banken India 189  309 
Banken Nederland 281  362 

KOSTEN  

ONDERWIJS  3.826  2.306 

Toelatingskosten 294  268 
School-, collegegeld 1.053  1.039 
Jaarlijkse kosten, registratiekosten, examengeld,  
onderhoudsfonds 334  169 
Schoolkleding, boeken, schrijfbenodigdheden 316  285 
Busabonnement, fietsenstalling, schoollunch,  
schoolactiviteiten 30  70 
Bijlessen 1.681  476 
Kosten voetbaltraining, sportuitrusting Jimmy 118 

Het verschil in kosten voor onderwijs tussen 2013 en 2014  
is het gevolg van de vele extra bijlessen voor vijf kinderen.  
Wiskunde is de boosdoener in drie gevallen: Disket doet  
wiskunde als extra vak, Lobzang en Jimmy hebben wiskunde  
nog als verplicht vak. Dolkar, klas twaalf, krijgt bijles in  
geschiedenis en politicologie om haar einddiploma zeker te  
stellen. Daarnaast doen alle kinderen mee aan een Engels  
lesproject door Simon geïnstigeerd en jaarlijks nieuw leven  
ingeblazen. Dit jaar wordt een leraar aan huis ingezet voor  
een bepaalde periode.  
En dan is natuurlijk nog de extra post voetbaltraining Jimmy. 
Over Jimmy’s liefde voor voetbal en zijn wens om het als be-
roep uit te kunnen uitoefenen, lees Nieuwsbrief  Augustus 
2015. 
 

 

 

 

Dolkar Angmo 

Bijles! 
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Vervolg Toelichting op de resultaatrekening  
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  2014  2013 

WONEN  5.511  4.144 

Huur 4.153  3.404 
Electriciteit, gas, water 260  390 
Inrichting, huishoudelijke apparaten 789  156 
Ver- / gebruiksartikelen  112  195 
Onderhoud huis, huishoudelijke apparaten 165   
Diverse kosten 32 

Weer een forse stijging van de huur: 10 % met ingang van  
juli 2014. Daar bovenop komt het koersverchil van 10 %. 
Huur in 2014 tegen de koers op 31-12-2014: 321.000  / 
77,2925 inr. = 4.153 euro  
Huur in 2014 tegen de koers op 01-01-2014: 321.000  / 
85,04 inr.      = 3.775 euro  
De stijging van de kosten Inrichting, huishoudelijke appara-
ten: in de zomer van 2014 is het zo heet dat besloten wordt 
om vier degelijke coolers aan te schaffen. Er worden ook 
boompjes, potten en aarde gekocht voor tegen het groene 
hek om te voorkomen dat het wordt weggeblazen  
door notoire rukwinden die verspreid over het hele jaar  
Chandigahr kunnen teisteren. 
Daarnaast moet de intussen zes jaar oude Heavy Duty truck- 
batterij (bij de inverter) worden vervangen. De inverter zelf  
ondergaat ook een ingrijpende reparatie (nieuw moeder-
bord). 

LEVEN  4.011  2.953  

Diverse kosten kinderen 490  611 
Gezondheidszorg, toiletartikelen 264  132 
Operatie Dolkar 1.209 
Gasten Dechen & Angmo (ondersteuning van Disket en Dolkar) 34 
Buitenschoolse activiteiten (sportscholen) 133  168 
Huisdieren 368  529 
Reiskosten vakantieperiode 690  667 
Bibliotheek / Mediatheek 195  118 
Incidentele- / diverse kosten 59  32 
Kantoorkosten India 22  35 
Telefoon-/Internetaansluiting India, mobieltjes, simkaarten,  
beltegoed 160  208 
Telefoneren met India (2012, 2013, 2014) 46 
Transportkosten 59  30 
Transport eigen vervoer 200  127 
Speciale transportkosten (komst Lobzang) 83 

Het verschil in de kosten van Leven tussen 2013 en 2014  
heeft veel te maken met de ziekte van Dolkar (http://
stichtingzanskar.nl/01stichtingzanskar/01dolkar/

 

Disket 

cooler 
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Vervolg Toelichting op de resultaatrekening  
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SZDolkar0.htm). Gelukkig reageerden sponsors en vrienden 
van Stichting Zanskar,  op de oproep tot steun, heel erg gul, 
zodat de kosten van de  operatie ruimschoots gedekt zijn. 

Het houden van huisdieren is een kostbare aangelegenheid.  
Diervoeding is naar verhouding duur. Het hebben van een 
(ras)hond is een luxe, die Indiërs met statusgevoel zich ver-
oorloven. Dinah en Zeera komen van de straat. Ze zijn er ter 
bescherming van het honk (al zijn ze niet opgeleid tot waak-
honden) en dienen ook een opvoedkundig doel: "Het verzor-
gen van een huisdier kan kinderen nuttige vaardigheden bij-
brengen zoals het nemen van verantwoordelijkheid, opge-
ruimd zijn, punctualiteit en zelfdiscipline, bijvoorbeeld om-
dat het dier vaak op dezelfde tijd eten moet krijgen of moet 
worden uitgelaten. Deze vaardigheden kunnen zowel thuis 
als op school goed van pas komen."(*) Aan voedsel kosten ze 
0,43 euro per dag per hond.  
Jaarlijks worden ze gevaccineerd, en regelmatig worden ze 
ontwormd. 

Transport eigen vervoer. In 2007 kocht Saskia een vijf jaar 
oude Tata Sumo. De Tata wordt door Stichting Zanskar ge-
bruikt. Kosten van onderhoud zijn voor de stichting. Overige 
inbegrepen kosten: WA-verzekering, diesel, parkeergeld, tol-
heffing op wegen. 

  2014  2013 

ETENSWAREN  3.074  2.842 

Etenswaren 2.968  2.805 
Verjaardagstaarten 29 
Maaltijden buitenshuis 76  37 

Het heeft meer zin te kijken naar het verschil in de uitgaven  
tussen 2013 en 2014 in Indiase roepies, omdat de waarden  
in euro door koersverschillen ernstig vertekend worden. 
In 2014 is er minder besteed aan voedselwaren. 
Uitgaven in 2014: 237.941 inr. 
Uitgaven in 2013: 241.672 inr. 
Verschil in inr = 3.731. Tegen de koers op 31-12-2014 is dat  
48 euro minder kosten etenswaar in 2014. Het verschil in 
euro tussen 2014 en 2013 volgens de boekhouding is echter 
236 euro meer in 2014. Waaruit blijkt dat minder uitgaven 
kan leiden tot meer kosten! Door het gegeven koersverschil.  

ZELFSTANDIG WONEN 

GALDEN (6 maanden)  1.407 

Galden is in juni 2014 verhuisd naar Jammu voor een laatste  
jaar studie aan de universiteit van Jammu. Hij haalt er zijn 
lesbevoegdheid. De kosten beslaan zes maanden. Inbegre-
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Zeera 

 Mmm! 

(*) De invloed van huisdieren op de 
ontwikkeling van kinderen: 
http://www.licg.nl/2mn/praktisch/
omgaan-met-huisdieren/de-rol-van-
huisdieren/de-invloed-van-huisdieren-
op-de-ontwikkeling-van-kinderen.html 

Dinah 
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pen zijn: alle kosten van  wonen, leven, opleiding, etenswa-
ren, gemaakt tussen 1 juni t/m 31 december 2014. 

  2014  2013 

JIMMY (4 maanden)  863 

Jimmy  woont vanaf augustus 2014 zelfstandig in Chandigarh 
dicht bij zijn nieuwe school. De school heeft een eigen voet-
balteam en organiseert voetbaltoernooien.  
Over het zelfstandig wonen zegt hij: “Het was aanvankelijk 
een vreemde ervaring, maar het wende. Ik deel een klein 
appartementje (1 kamer, een keukentje, een toilet, een dou-
checel) met een andere Ladakhi die ook voetbalt. De school 
is dichtbij. En in Sector 19 wonen nog meer Ladakhi. Dat is 
een andere prettige bijkomstigheid” 

De kosten beslaan vier maanden. Inbegrepen zijn: alle kos-
ten van  wonen, leven, opleiding, etenswaren, gemaakt tus-
sen 1 augustus en 31 december 2014. 

ONKOSTEN VRIJWILLIGERS    

1. Door vrijwilligers gemaakte kosten die worden vergoed 
zijn zakelijke kosten, zoals reiskosten, boekings- en re-
serveringskosten, kosten van visa en reisdocumenten, 
bijbehorende portikosten, noodzakelijke te maken over-
nachtingskosten tijdens transfers. 

2a. Onkosten door vrijwilligers gemaakt bij bezoeken aan 
India, van maaltijden en dranken, tijdens de reizen naar 
India of binnen India, kleine dagelijkse uitgaven, maaltij-
den met de kinderen in de woning gehuurd door Stich-
ting Zanskar en andere kosten, worden berekend op 
basis van het aandeel van de vrijwilligers. 

2b. Deze categorie kostenvergoedingen zijn gemaximeerd: 
zij overschrijden de grens niet (waarboven loon- en in-
komstenbelasting geheven dient te worden: 150 euro 
per maand, maar niet meer dan 1.500 euro per jaar/
pp). (Zie het huishoudelijk reglement van Stichting Zans-
kar, artikel 6.3.) 

Onkosten vrijwilligers  2.918  1.625  
Onkosten vrijwilligers Nederland Categorie 1  2.536  1.247 
Onkosten vrijwilligers India, Categorie 1 312  297 
Onkosten vrijwilligers Nederland Categorie 2a/b  11    
Onkosten vrijwilligers India, Categrorie 2a/b 59  81 

In de kosten C1, 2014 inbegrepen: 2 vliegtickets (Simon) 
(tegenover 1 ticket in 2013), 3 visa (2 x Simon, 1 x Saskia. 
Saskia bezocht Chandigarh zonder ticketkosten), overige 
transportkosten van en naar vliegveld, internationaal rijbe-
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Jimmy 

vrijwilliger 

 Ahhh! 
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wijs, portikosten, overnachtingen in India in Delhi bij aan-
komst of voor vertrek. Zie ook staatje Onkosten vrijwilliger 
onderaan pagina 15. 

  2014  2013 

STICHTINGKOSTEN  372  386  

Website 63  28  
Juridische kosten (huurovereenkomst - notaris) 5   
Kantoorkosten 3  62 
Overige kosten   26 
Bankkosten Nederland 241  213 
Bankkosten India 18  22 
Kasverschillen 42  35 

Over Kasverschillen: alle kinderen krijgen van de schatkistbe-
waarder Galden (tot zijn vertrek in juni 2014), resp, Rigzin 
(sinds juni 2014) voorschotten om inkopen mee te doen. In 
2014 waren er acht ‘kassen’ actief (Kas Voorschotten), alle 
onderdeel van de Kas Algemeen in Chandigarh. De schatkis-
bewaarder houdt een Kasboek bij dat hij dagelijks opstuurt 
naar Simon die de uitgaven verwerkt in de boekhouding.  

Tijdens de vakantieperiode houden de kinderen de uitgaven 
bij in Tijdelijke Kassen in een schriftje. Kasverschillen zijn bij 
dit alles onvermijdelijk.  

KOERSVERSCHILLEN  -1.375  2.957 

De jaarrekening is opgesteld in euro's. De bedragen in INR 
worden omgerekend tegen de koers per balansdatum. 
Transacties in vreemde valuta gedurende de verslagperiode 
worden in de jaarrekening verwerkt tegen de koers van af-
wikkeling. De koersverschillen worden opgenomen in de 
winst- en verliesrekening.  
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Zeera 

Travel booklet 



 

Verslag Kascommissie 

Cute ! 



Jaarnarratief, financieel jaarverslag: Simon Schagen, 

onder verantwoordelijkheid van het bestuur van 
Stichting Zanskar. 

Kasboeken India: Stanzin Galden, Rigzin Norboo, Simn Schagen. 

Tijdelijke kassen: Stanzin Galden, Rigizn Norboo, Jigmet Tsetan, 

Disket Chodon, Stanzin Dolkar, Lobzang Stanzin. 

Boekhouding: Simon Schagen 

Vormgeving jaarverslag: Simon Schagen. 

Ontwerp voorpagina: Simon Schagen.  

Foto’s voorpagina: Simon Schagen (behalve de por-

tretten van Jimmy en Disket); Saskia Kunst 

(muurschildering). 

Foto’s overige pagina’s: Simon Schagen, Saskia Kunst 

(pag. 10, 15 [vrijwilliger], colofon-pagina (Simon en 

Disket), de kinderen (pag. 11, 13, 14 [Zeera], 16 [travel 

booklet]), vriend van Jimmy (pag. 15 [Jimmy]). 

Foto’s bestuur: bestuursleden. 

Illustratie Homer Simpson: Matt Groenig. 

Publicatie jaarverslag: Simon Schagen. 

Controle financieel verslag: Els Koopmans en Jos Dresens 

(kascommissie). 

Bestuur: Hans-Georg van Liempd (voorzitter),  Marijke Koggel 

(secretaris),  Rolanda van der Kooi (penningmeester),  Gerda 

Kunst,  Myra de Rooy. 

Vrijwilligers:  Simon Schagen, Saskia Kunst. 

Colofon 

Onder voorbehoud van fouten, omissies en / of onduidelijkheden. 

 

Hans-Georg van Liempd 

Marijke Koggel 

Rolanda van der Kooi 

Gerda Kunst 

Myra de Rooy 

Saskia Kunst (rechts) met Rigzin Norboo (midden) en Stanzin 
Dolkar (links). 

Simon Schagen (links) met Dinah (midden) en Disket Chodon 
(rechts). 




