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Pijnlijk genoeg zijn armoede en handicaps met
elkaar verbonden. Maar liefst 80% van de mensen
met een beperking woont in een ontwikkelingsland. Leven met een beperking in een ontwikkelingsland heeft vergaande gevolgen. Zo heeft het
overgrote deel van deze kinderen geen toegang
tot zorg en onderwijs en doen ze vaak niet mee
in de gemeenschap.
Om die reden helpt Karuna arme dorpsgemeenschappen om zorg, onderwijs en integratie te
organiseren voor kinderen met een beperking en
hun families. De lokale organisaties die daarvoor
worden opgezet en getraind, zijn na drie jaar
zelfstandig en werken dan met eigen middelen
verder aan een samenleving waarin kinderen en
volwassenen met een handicap niet achterblijven.
Maar voorkomen is beter dan genezen. Daarom
is de preventie van handicaps essentieel. De
lokaal gevormde comités dragen in samenwerking met de bestaande gezondheidszorgklinieken
zorg voor pre- en postnatale check-ups, veilige
bevallingen en voorlichting.
Het geld dat hiervoor nodig is wordt vanaf het
begin bijeengebracht door het lokale gemeentebestuur en door de inwoners van de dorpen.
Karuna draagt de eerste twee jaar financieel bij
en geeft training en coaching gedurende vier jaar.
Zij heeft een faciliterende rol.
In 2017 bestaat Karuna tien jaar. Terugblikkend
zien we dat er een sterke beweging op gang is
gekomen en veel concrete resultaten zijn
geboekt.Voor duizenden kinderen zijn hun
levensomstandigheden verbeterd, of kon een
handicap worden voorkomen.Veel dorpen namen
zelf de verantwoordelijkheid om kinderen met
een handicap als volwaardige dorpsgenoten te
omarmen. Deze gemeenschappen zijn een
inspirerend voorbeeld voor andere dorpen in
Nepal, en ook daarbuiten.
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▲ Ten (5) laat op deze foto zien dat ze een vrolijk meisje is. Sinds de operatie aan haar gehemelte
praat ze er vlotjes op los en maakt ze grapjes met haar vader.

We kunnen met trots zeggen dat deze
innovatieve en praktische aanpak, Inspire2Care
geheten, zich inmiddels bewezen heeft en ook
niet onopgemerkt is gebleven. We kregen in het
jaar 2016 internationale erkenning van meerdere
kanten. Ook is in 2016 Karuna Foundation Nepal
een lokale organisatie geworden. Dát is wat we
bij de oprichting van Karuna wilden, dat ons werk
en de organisatie zouden wortelen in Nepal zelf.
Dus door en voor de mensen in Nepal.
Daarnaast is gebleken dat de meeste dorpen
waar we zijn begonnen, de preventie- en
zorgactiviteiten onverminderd voortzetten, ook
zonder de steun en begeleiding van Karuna.
In de afgelopen tien jaar hebben we gezien hoe
we daadwerkelijk het verschil hebben kunnen
maken in de levens van kinderen en volwassenen
met een beperking. Dat inspireert ons om door
te gaan. Het is onze ambitie om de komende tien
jaar het Inspire2Care programma in Nepal met
verhoogde inzet uit te breiden, samen met
partners. Omdat de kosten laag zijn en het model
in de kern simpel, kunnen andere dorpen in
Nepal en in andere landen de activiteiten zelf
uitvoeren. Zo worden in de toekomst meer
kinderen met een beperking en hun families
bereikt en wordt een groeiend aantal geboorteafwijkingen en handicaps voorkomen.
Iedereen met wie we samenwerkten en die ons
gesteund heeft in het afgelopen jaar wil ik heel
hartelijk bedanken voor het in ons gestelde
vertrouwen. Ook in 2017 willen we samen het
verschil maken voor een groeiend aantal
kinderen.

Betteke de Gaay Fortman
Directeur
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Over Karuna

Onze doelen

Door onwetendheid en armoede worden in afgelegen en arme dorpen geen maatregelen genomen
om handicaps te voorkomen en hebben kinderen met een beperking geen toegang tot adequate zorg
en onderwijs.Vaak worden zij gediscrimineerd en buitengesloten.

Visie

Mensen ontwikkelen zichzelf.
Wij dragen bij aan gemeenschappen die zelf opstaan
om handicaps bij kinderen te
voorkomen en om kinderen
met een beperking en hun
families volwaardig te laten
meedoen. Immers, elk kind
heeft recht op een waardig
leven.

Missie

Het is ons doel om vermijdbare
handicaps bij de geboorte of in
de eerste drie kinderjaren te
voorkomen én de levens van
kinderen met een beperking op
een duurzame manier te
verbeteren. Met duurzaam
bedoelen we dat de activiteiten
onverminderd doorgaan, ook
als Karuna er niet meer bij is.

Saving children from
disability, one by one

Strategie

Karuna inspireert mensen en
gemeenschappen om zélf actie
te ondernemen en versterkt
lokale gezondheidszorgsystemen. Dit doen we door een
betrokken comité in een dorp
op te zetten. Dit comité wordt
zodanig opgeleid, dat men de
preventie- en zorgactiviteiten
binnen een paar jaar zelf kan
voortzetten met eigen
middelen.Volwassenen met een
beperking hebben een
voorbeeldfunctie en spelen een
cruciale rol in het creëren van
gemeenschappen waarin
iedereen meedoet.

Preventie van geboorteafwijkingen
en handicaps bij kinderen
70% van de aangeboren handicaps en handicaps die
ontstaan in de eerste levensjaren van een kind kunnen
worden voorkomen met simpele en (kosten)effectieve
maatregelen tijdens de zwangerschap, gedurende en
direct na de bevalling en bij kinderen onder de drie jaar.
De bestaande gezondheidszorg wordt verbeterd, zodat
kwetsbare groepen zoals kinderen met een handicap,
moeders en zuigelingen toegang krijgen tot adequate
zorg, preventiemaatregelen en voorlichting tijdens
zwangerschap, bevalling en opvoeding.

Een beter leven voor kinderen met een
handicap door betere zorg, onderwijs,
inkomen en participatie van mensen met
een beperking in de samenleving
De handicap zelf is niet het grootste probleem, wel de
houding van de omgeving en de uitsluiting die daar vaak
bij komt kijken. Karuna zet in op een holistische
benadering om de kwaliteit van leven van kinderen met
een handicap te verbeteren. De Wereldgezondheidsorganisatie noemt dit Community Based Rehabilitation,
dat zich richt op gezondheid, onderwijs, inkomen, sociale
participatie en empowerment.
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Een ontwikkelingsmodel dat duurzaam
en repliceerbaar is
Duurzaam, omdat gemeenschappen na drie tot vier jaar
zelf de activiteiten continueren, onafhankelijk van externe
hulp en financiering. Repliceerbaar, omdat het model zó
simpel en kosteneffectief is, dat het overgenomen kan
worden door een ander dorp, land of een andere
organisatie.

Ambitie

De ambitie van Karuna is om de
komende tien jaar samen met anderen
het leven van veel meer kinderen met
een beperking te verbeteren en veel
meer handicaps bij kinderen te
voorkomen. Dit doen we middels een
kosteneffectieve aanpak die repliceerbaar is. Door in te zetten op het
versterken van lokaal leiderschap en
gemeenschapsstructuren zal preventie
en rehabilitatie lokaal worden ingebed
en zullen de dorpsgemeenschappen de
verantwoordelijkheid en de zorg
succesvol zelf voortzetten.
De komende jaren willen wij
Inspire2Care opschalen naar grote
delen van Nepal, in samenwerking met
de dorpsgemeenschappen, de overheid
en een aantal fondsen. Ook willen we
onderzoeken hoe Inspire2Care in een
andere context kan werken.
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Over karuna
Principes

Track Record

Om onze doelen te realiseren zijn de volgende principes van belang:

• 2007 Oprichting Karuna Nederland en Karuna Nepal
2008 Opzet van de organisatie in Nederland en
• Nepal
en start pilot van Share&Care in vijf dorpen

Mensen ontwikkelen zichzelf
We gaan uit van de kracht van mensen en
helpen potentieel te ontwikkelen. De
verantwoordelijkheid ligt bij de mensen zelf.
Voor het bereiken van een betere kwaliteit van
leven moet de gemeenschap ook veranderen.
Acceptatie en kennis moeten verankerd zijn in
de gemeenschap. Karuna inspireert lokale
leiders om zelf verantwoordelijkheid te nemen
voor de participatie van gemarginaliseerde
mensen in hun gemeenschap. Cruciaal hierbij is
om de lokale leiders én de mensen met een
beperking te trainen en zo hun capaciteiten en
hun zelfvertrouwen te ontwikkelen, zodat zij
een voorbeeldfunctie kunnen vervullen. De rol
van Karuna Foundation Nepal is voornamelijk
die van inspirator, coach en trainer.
Dit betekent ook dat Karuna van dorpsgemeenschappen vraagt (of zelfs eist) om zélf
financiële middelen te mobiliseren. Dankzij een
grote eigen inbreng voelen leiders en andere
dorpsleden zich verantwoordelijk en zijn ze
gemotiveerd om te veranderen.
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Repliceerbaar en opschaalbaar
Onze projecten zijn zo praktisch, efficiënt en
afgestemd op de lokale draagkracht, dat ze
repliceerbaar en opschaalbaar zijn. Projecten
dienen zó simpel en goed in elkaar te zitten en
zó (kosten)effectief te worden gerealiseerd, dat
ook mensen in andere dorpen hierdoor
geïnspireerd kunnen raken en met eigen
middelen aan de slag kunnen gaan.
Een project dat repliceerbaar is, is ook eerlijker:
als we enkel op kleine schaal een weliswaar
goed maar tevens duur project opzetten, dan
zal dit niet nagevolgd kunnen worden door
andere dorpen en dat bevordert ongelijkheid.

Ondernemend
De ondernemersmentaliteit zit in het bloed
van Karuna als organisatie (lees meer bij
‘Karuna in Nederland’). Een programma moet
zo kosteneffectief mogelijk, simpel, repliceerbaar en resultaatgericht opgezet zijn.
Kenmerkend voor een ondernemende aanpak
is de sterke gerichtheid op de exit, meteen
vanaf het begin. Oftewel: gericht op zelfredzaamheid.
Daarom wordt direct bij aankomst in een dorp
onderzocht of er vanuit de leiders bereidheid
is om verantwoordelijkheid te nemen. Is die er
niet, dan is het bij voorbaat gedoemd te
mislukken. We wijzen één persoon aan die de
verantwoordelijkheid voor het programma op
zich neemt. Als blijkt dat een gemeenschap het
project niet omarmt, als de leiders geen
verantwoordelijkheid nemen, of als er niet aan
de voorwaarden wordt voldaan, dan stopt
Karuna met financiering en steun. Dan kan het
programma namelijk niet duurzaam worden
voortgezet.

• 2011 Start pilot Inspire2Care in drie dorpen
2011 Publieksprijs voor het beste leermoment in
• ontwikkelingssamenwerking:
‘Stoppen is een optie’
2012 Jobena prijs voor onze aanpak die ‘op de meest
• aansprekende
wijze invulling geeft aan zelfontwikkeling’
2008-2013 De eerste resultaten worden zichtbaar en
• we
vinden steeds nieuwe leerpunten die we telkens
direct in het programma verwerken.

2014 Onafhankelijk onderzoek door het Koninklijk
• Instituut
voor de Tropen toont aan dat Inspire2Care een
kosteneffectief programma is volgens de standaard van
de Wereldgezondheidsorganisatie

2015 Gefaseerde start opschaling Inspire2Care naar
• 50
dorpen in het district Ilam: in januari 2015 begint de
eerste fase in vijftien dorpen. Daarnaast start de
Leprastichting Inspire2Care in drie dorpen in het
district Jhapa

2015 Het Asian Pacific Centre for Development and
• Disability
wijst na een onderzoek in 37 Aziatische
landen Karuna aan als één van de vijf Best Practices.
Deze erkenning wordt in Tokyo uitgereikt

2016 Start tweede fase opschaling naar vijftien nieuwe
• dorpen
in Ilam (nu 27 dorpen) en een dorp in Jhapa
(nu vier dorpen)

Do no harm
Altijd wordt het do-no-harm-principe in acht
genomen: schade ten gevolge van onderbroken
projecten, onbenutte scholen of klinieken is
groter dan algemeen wordt gedacht. Hiermee
wordt het vertrouwen in ontwikkeling
geschaad. Doorgaan wanneer niet aan de
voorwaarden wordt voldaan kan uiteindelijk
schadelijker zijn dan stoppen.

2016 Op het Wereldcongres over Community Based
• Rehabilitation
in Kuala Lumpur wordt Inspire2Care
geselecteerd als ‘goed voorbeeld van een duurzame
en innovatieve methode’

2017 Tijdens de Zero Project Conference in Wenen in
• februari
2017 krijgt Karuna een Award voor
‘Best Global Practices in Entrepreneurship’

2017 Ontwikkeling van plannen verdere uitbreiding
• van
de aanpak en modellen
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Karuna in Nepal

Karuna’s modellen
Inspire2Care en Share&Care
Rasuwa

Sunsari

Projectgebieden
in Nepal
Rasuwa | 45.000 INWONERS

• Inspire2Care pilot in 4 dorpen
• Noodhulp en wederopbouw na de
aardbeving van 2015 met o.a.
UNICEF en Reach Out Too

Sunsari | 650.000 INWONERS

• Inspire2Care pilot in 3 dorpen
• Share and Care pilot in 4 dorpen
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Ilam

In de afgelopen tien jaar heeft Karuna
twee duurzame community-programma’s ontwikkeld en pilots uitgevoerd in
elf dorpen om op duurzame wijze
kinderen met een handicap te
ondersteunen en preventie van
handicaps bij kinderen te realiseren. De
opschaling van Inspire2Care naar een
heel district is in volle gang.

Het wordt steeds duidelijker dat door
onze aanpak - kind voor kind, dorp
voor dorp - uiteindelijk het gehele
zorgsysteem blijvend positief verandert
en gedragsverandering teweegbrengt.

Jhapa
Ilam | 290.000 INWONERS
Opschaling Inspire2Care
• Fase 1 -2015- 12 dorpen
• Fase 2 -2016- 15 dorpen
• Fase 3 -2017- 23 dorpen

Jhapa | 812.650 INWONERS

4 dorpen door de Leprastichting
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Karuna’s modellen
Inspire2Care
Het Inspire2Care model stuurt op ontwikkeling
en verantwoordelijkheid van de gehele
gemeenschap, al vóór de start. Dit inspireert en
leert dorpsleiders en gezondheidswerkers om de
integrale en preventieve zorg voor en integratie
van kinderen met een handicap en hun gezinnen
goed te organiseren. Daarnaast wordt de toegang
tot onderwijs, sociale activiteiten, werk en
inkomen en het bestaande zorgsysteem
verbeterd.
Inspire2Care is een duurzaam lokaal community-model waarbij de aandacht ligt op het lokaal
verankeren van preventie en rehabilitatie en het
mobiliseren van lokale financieringsbronnen.
Het is een bewezen Community Based
Rehabilitation programma. Na een succesvolle
pilot (2011-2015) is besloten het programma op
te schalen naar een volledig district in Nepal.
Daardoor kan dit district voor de Nepalese
overheid als voorbeeld dienen voor een adequate

Bewijsvoering modellen*
implementatie van het Verdrag voor de Rechten
van Mensen met een Handicap van de Verenigde
Naties. De komende tien jaar willen we ons
samen met gelijkgestemde partners richten op
verdere uitrol van Inspire2Care in heel Nepal. Zo
kunnen vele kinderen en volwassenen met een
beperking de steun krijgen die ze nodig hebben
om volop mee te kunnen doen in de samenleving.

Share&Care

Share&Care is vergelijkbaar met Inspire2Care,
maar heeft een extra component: een coöperatieve gezondheidszorgverzekering. In die
verzekering zijn preventie van handicaps en
integrale zorg voor kinderen met een handicap
opgenomen. Share&Care wordt op dit moment
niet opgeschaald in Nepal, omdat de Nepalese
regering een centraal georganiseerde gezondheidszorgverzekering is begonnen in een aantal
districten, waarin de community based aanpak
van Karuna niet past.

Op de Zero Project Conference in Wenen in
• februari
2017 werd Karuna gekozen tot een

van de Best Global Practices in Entrepreneurship. Tijdens de conferentie werden de
resultaten gepresenteerd van een internationale
studie naar de implementatie van het Verenigde
Naties Verdrag inzake de rechten van mensen
met een handicap.

Impact studie Sunsari. In april 2017 vond een
• grondige
eindevaluatie plaats naar de impact

van Share&Care en Inspire2Care in de zes pilot
dorpen in Sunsari. In zes pilot dorpen zijn
Share&Care en Inspire2Care met dezelfde
kwaliteit gecontinueerd zonder steun van
Karuna. Deze dorpen financieren de activiteiten
al zelf sinds 2014. In 2016 zijn ze ook
organisatorisch sterk genoeg om op eigen
kracht verder te gaan. De taak van Karuna
aldaar zit erop.

De organisatie van het Wereldcongres
• Community
Based Rehabilitation (september

2016 in Kuala Lumpur) selecteerde
Inspire2Care als een vernieuwend en duurzaam
model en vroeg Karuna Nepal om twee
presentaties te geven tijdens het congres.

Asian Pacific Centre for Development and
• Disability
stelt na een onderzoek in 37

Aziatische landen vast dat Karuna een van de
vijf Best Practices is in het integreren van
mensen met een handicap in hun eigen gemeenschap. Eind 2015 presenteerde Karuna in Tokyo
haar resultaten tijdens een internationaal
congres van de Wereldgezondheidsorganisatie.

Onafhankelijk onderzoek in 2014 van het
• Koninklijk
Instituut voor de Tropen heeft

uitgewezen dat Inspire2Care ‘erg kosteneffectief’ is. Dit onderzoek naar de kosteneffectiviteit en repliceerbaarheid van het model is
uitgevoerd door Health Economist Kelsey
Vaughan en is in 2016 gepubliceerd.
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* De rapporten en meer informatie kunt u op onze
website vinden, www.karunafoundation.nl
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Resultaten
Impact 2007-2016
Kwaliteit van leven

Intussen ervaren 1.250 kinderen met
een handicap een beter leven dankzij
Inspire2Care. Ze doen mee, hebben
toegang tot onderwijs en (specialistische) zorg. Arme gezinnen hebben een
hoger inkomen en kunnen beter voor
hun gehandicapte kind zorgen.
84 kinderen ervaren door de
Inspire2Care interventies
geen beperking meer.

Onze resultaten in 2016
Preventie

Het is nooit met zekerheid
te bepalen bij hoeveel
kinderen een handicap
voorkomen kon worden.
Echter, op grond van
berekeningen zijn naar
schatting bij 1.000
kinderen beperkingen
voorkomen dankzij betere
moeder- en kindzorg in
de afgelopen
tien jaar.

Duurzaam & repliceerbaar model

Door de zichtbare resultaten in de Inspire2Care
dorpen is de lokale overheidsfinanciering voor
mensen met een handicap en preventiemaatregelen verachtvoudigd (gemiddeld 4.000 euro per
dorp per jaar). Dit is voldoende om de activiteiten
langlopend te kunnen blijven financieren.

Middelen & organisatie

In de eerste tien jaar heeft Karuna een investering gedaan van 2,5 miljoen euro.
Dit leverde 3,5 miljoen euro op aan investeringen van lokale overheden en andere organisaties.
12

In het jaarverslag van 2015 beschreven we vier ‘verwachte mijlpalen 2016’. In het afgelopen
jaar hebben we op die vier punten het volgende bereikt.

De bestaande Share&Care en
Inspire2Care dorpen gaan ook na
2016 zelfstandig verder

nu in totaal in 27 dorpen in Ilam wordt
uitgevoerd. Karuna Nepal werkt in deze
opschaling (48 dorpen in het hele district,
Het jaar 2016 was cruciaal voor de verankering
290.000 mensen) samen met andere vermogensvan Inspire2Care en Share&Care. In zes van de
fondsen. In Jhapa wordt Inspire2Care in vier
acht pilot dorpen in Sunsari is het programma
dorpen uitgevoerd door de Leprastichting.
tijdens een feestelijk moment overgedragen aan
De kwaliteit van preventie en rehabilitatie in Ilam
de dorpsleiders in aanwezigheid van alle
wordt steeds beter. De moeder-en-kind
belangrijke betrokkenen (burgemeester,
gezondheidszorgindicatoren gaan omhoog, en er
districtsautoriteiten, gezondheidszorgwerkers,
is binnen een jaar al een verbetering van de
kinderen met een handicap en hun ouders). Het
kwaliteit van leven van de nieuwe kinderen van
moment van de officiële overdracht van
Fase 2. Daarnaast zijn de lokaal gegenereerde
Share&Care en Inspire2Care was in elk dorp
middelen voor Inspire2Care in Ilam gegroeid van
bijzonder. Toch deden deze zes dorpen het al ruim € 28.000 in 2015 naar € 55.000 in 2016.
twee jaar zonder de financiële steun van Karuna.
In de drie dorpen in het door de aardbeving
getroffen district Rasuwa is Inspire2Care
onderdeel van een wederopbouwprogramma.
Daar zal het nog ruim een jaar duren voordat
Inspire2Care zelfstandig wordt voortgezet door
de gemeenschap.
In de eindevaluatie naar de impact in Sunsari,
uitgevoerd in april 2017, komt naar voren dat
Inspire2Care en Share&Care voor een significant
positieve verandering in het leven van een paar
honderd kinderen hebben gezorgd. Dorpsleiders
en gezondheidswerkers leerden het vertrouwen
van de inwoners van hun dorp te winnen en zich
effectief te organiseren. Kinderen die eerst niet
bij hun naam maar bijvoorbeeld ‘blinde’ werden
genoemd, zijn nu dankzij aandacht, zorg,
bewustwording en goede aanpassingen in de
gemeenschap een rolmodel voor het hele dorp
geworden. Het volledige rapport staat medio
juli 2017 op www.karunafoundation.nl

Karuna Nepal is nu een lokale
organisatie

Karuna Nepal heeft sinds 1 januari 2016 een
krachtig lokaal bestuur en zet haar werk
succesvol voort. Een transitieperiode brengt veel
nieuwe mogelijkheden en gaat ook gepaard met
uitdagingen. Toch kunnen we met trots zeggen
dat de transitie succesvol is verlopen. De ervaren
directeuren van Karuna Nepal, Deepak Raj
Sapkota en Yogendra Giri, geven op competente
en bezielende wijze leiding aan de projecten en
de organisatie.

Haalbaarheidsonderzoek in Myanmar,
Bangladesh, Bhutan en Cambodia naar
replicatie Inspire2Care en Share&Care
Er is een literatuuronderzoek gedaan naar
Inspire2Care in Myanmar, Bhutan, Cambodia
en Bangladesh. Daarnaast is er een veldbezoek
geweest naar Myanmar. Het starten van een pilot
in Bhutan wordt in 2017 nader onderzocht.

De verdere verbetering van kwaliteit
van Inspire2Care in Ilam

Inspire2Care is in 2016 begonnen in vijftien
nieuwe dorpen in Ilam, waarmee het programma
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Resultaten opschaling
Wat zijn de resultaten van fase 1 en 2?

Inspire2Care wordt in de opschaling in 27 dorpen uitgevoerd en er wordt vooruitgang geboekt.
Onderstaande cijfers en feiten over preventie, kwaliteit van leven en lokale middelen tonen dat aan.

Hoe verloopt het proces?

▼ De dorpen zijn op weg naar financiële zelfstandigheid.
Gemiddeld is 2.000 euro per dorp aan lokale middelen
gegenereerd in het jaar 2016. Dit bedrag groeit in het
vierde jaar naar 4.000 euro, wat kostendekkend is.

In 2014 wordt een joint venture
• gestart
met het Liliane Fonds, de
◀ In de vijftien nieuwe dorpen zijn
wederom 273 nieuwe kinderen met
een beperking op weg naar een beter
leven. In totaal kregen 907 kinderen
met een beperking en hun families in
2016 de benodigde zorg en steun op
het gebied van gezondheid, onderwijs,
inkomen, participatie en integratie.
▼ Met het Best Wishes zwangerschapstraject van Inspire2Care zijn in 2016 2.071 zwangere vrouwen
begeleid. Een groei van 1.359 vrouwen ten opzichte van het jaar ervoor. Iedere zwangere vrouw gaat
naar de voorgeschreven prenatale controles, krijgt voorlichting over gezondheid en voeding, bevalt
onder begeleiding en haar baby wordt intensief gevolgd. Dit verhoogt de kans op het krijgen van een
gezond kind sterk.

Nederlandse Leprastichting en
Karuna Nederland om de start
van Inspire2Care in vijftien
dorpen voor te bereiden.

- Fase 1 van de opschaling:
• in2015
vijftien dorpen wordt

Inspire2 Care gestart met steun
van de Ineke Feitz Stichting.
In het district Ilam start
Inspire2Care in twaalf dorpen,
uitgevoerd door Karuna
Foundation Nepal. In het district
Jhapa start Inspire2Care in drie
dorpen, uitgevoerd door de
Leprastichting.

- Fase 2 van de opschaling:
• in2016
Ilam wordt in vijftien dorpen

met Inspire2Care gestart,
uitgevoerd door Karuna Nepal
en gefinancierd door UBS
Optimus Foundation en True
Blue. Ook wordt Inspire2Care
in een dorp in Jhapa gestart
door de Leprastichting.
De Inspire2Care dorpen van
fase 2 richten zich ook op de
bescherming van kwetsbare
kinderen tegen (huiselijk) geweld,
seksueel misbruik en kinderhandel. Hiervoor zijn trainingen op
het gebied van Skillfull Parenting
gegeven door de Nederlandse
organisatie ICS.

Medio 2017 - Start fase 3:
• opschaling
in het district Ilam

met Makoto Maki Foundation,
Ineke Feitz Stichting en
Stichting ‘t Bosje.
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Preventie
zwangere vrouwen nemen jaarlijks deel aan het
• 2.071
Best Wishes zwangerschapstraject van Inspire2Care
van de bevallingen gebeurt onder professionele
• 60%
begeleiding t.o.v. 3% vóór Inspire2Care
bestaande gezondheidszorgklinieken van de overheid
• 31
zijn verbeterd qua infrastructuur, medische apparatuur

en diensten, met name in moeder-en-kind zorg. Ook zijn
108 bestaande outreach klinieken, in afgelegen gebieden
waar basiszorg wordt gegeven, versterkt

mensen zijn bereikt met gezondheidsvoorlichting
• 18.000
en bewustwordingsprogramma’s
vrouwelijke gezondheidsvrijwilligers, die voorlichting
• 345
geven en zwangere vrouwen begeleiden, zijn getraind in
de preventie van handicaps
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Kwaliteit van leven

In de huidige 31 Inspire2Care dorpen wonen 572 kinderen
met een handicap en ruim 1.600 volwassenen met een
handicap. In de eerste twee jaar van Inspire2Care werkten
de dorpen zelf aan het creëren van randvoorwaarden voor
een beter leven en een inclusieve gemeenschap.
mensen met een handicap hebben nu een identiteits• 482
kaart waardoor ze recht hebben op bepaalde voorzieningen of toelages van de overheid. Ook zorgt het
dorpscomité dat zij krijgen waar ze recht op hebben,
iets wat voorheen nauwelijks werd gecontroleerd

• 581 mensen hebben een medische behandeling gehad
• 452 mensen hebben een hulpmiddel ontvangen
mensen met een handicap volgden een beroepsop• 317
leiding en kregen een lening voor het starten van een
business, 104 van hen hebben al een goed lopend
bedrijfje

leden uit Child Friendly Local Governance
• 231
Committees in alle dorpen volgden trainingen in

kinderrechten, kinderbescherming en preventie van
geweld tegen kinderen

clubs zijn getraind en nu ook actief in het geven
• 15vanYouth
voorlichting over kinderrechten, gezond gedrag en
preventie van (huiselijk) geweld

leraren zijn getraind in het geven van onderwijs aan
• 574
kinderen met een beperking. Ook hebben 124 leraren
vaardigheden ontwikkeld in het hanteren van positieve
discipline in de klas

scholen zijn nu volledig toegankelijk voor alle
• 19
kinderen
nieuwe kinderen met een handicap gaan nu naar
• 53
school en 58 kinderen met complexe handicaps, die niet
naar school kunnen, krijgen thuis onderwijs
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Dhana

Dhana Devi (32) woont in Amchowk, in het district Ilam.
Zij heeft een gezonde zoon van zes en verwacht haar tweede
kind. Dhana is nu in de zevende maand van haar zwangerschap. “Samen met andere zwangere vrouwen hier in de
buurt volg ik het Best Wishes zwangerschapstraject van
Inspire2Care. Het geeft ons veel praktische informatie en
steun. Zo weet ik nu dat het best risico’s geeft als ik thuis
zonder deskundige hulp zou bevallen.
Dus heb ik ervoor gekozen om straks te bevallen onder
begeleiding van een verloskundige. Elke keer als ik voor een
controle naar het gezondheidscentrum ga, leer ik weer
nieuwe dingen. Over de beste voeding tijdens de zwangerschap, over de noodzaak van controles voor en na de
bevalling.” Ze laat de Best Wishes Card zien waarop de
uitgerekende datum staat, de datum van de volgende
prenatale controle en een aantal adviezen voor aanstaande
en jonge moeders.
“Ik kan niet wachten tot mijn Prasansha geboren is! Nog
maar een paar weken. Vind je haar naam niet prachtig?”
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Organisatie
Karuna in Nederland
Karuna Foundation Nepal

Het jaar 2016 was voor Karuna Foundation
Nepal een cruciaal jaar. Het was het jaar van de
overgang van een internationale non-gouvernementele organisatie naar een lokale organisatie.
Het lokale bestuur bestaat uit gerenommeerde
Nepalese deskundigen. De directie bestaat uit
Deepak Raj Sapkota (directeur) en Yogendra Giri
(Programma Directeur). Op bezielende wijze
geven zij leiding aan een team van 45 gedreven en
competente professionals, waarvan er vijftien in
Kathmandu werken, twintig in het district Ilam,
zeven in Rasuwa en drie in Sunsari.
Karuna Foundation ambieert zo veel mogelijk
kinderen met een beperking op weg te helpen
naar een beter leven met zo min mogelijk
middelen in een zo kort mogelijke periode. Wij
zijn ervan overtuigd dat het hiervoor essentieel is

te investeren in mensen. De operationele kosten
voor Inspire2Care moeten grotendeels door de
dorpen zelf gedragen worden. Je hebt goede
mensen nodig om de zelfredzaamheid en
gedragsverandering van gemeenschappen ten
aanzien van kinderen met een beperking te
bewerkstelligen. Om die reden ondersteunt
Karuna Nederland de lokale organisatie Karuna
Nepal met name in het aantrekken en trainen van
goede professionals, in innovatie en in het lerend
vermogen van de organisatie. Karuna Nepal en
Karuna Nederland trekken samen op om de
verdere opschaling van Inspire2Care in Nepal en
in andere landen verder voor te bereiden.
Kijk voor meer informatie op de website
van Karuna Nepal: www.karunanepal.org

‘Het is een uitdaging om vanuit
mijn eigen ervaring als ondernemer
een bijdrage te leveren aan ons doel:
het verminderen van vermijdbare
handicaps en een beter leven
voor kinderen met een handicap
en hun families.’
René aan de Stegge, voorzitter Karuna Foundation

Karuna is in 2007 opgericht door
ondernemer René aan de Stegge.
Hij is directeur en eigenaar van
GiesbersGroep en voorzitter van
het bestuur van Karuna Foundation.
GiesbersGroep is onze belangrijkste
sponsor en inspirator. De holding
van GiesbersGroep en Karuna
Foundation zijn gehuisvest in
hetzelfde pand in Arnhem. Afgezien
van onze kantoorfaciliteiten, delen
wij als twee verschillende organisaties, de een profit en de ander
non-profit, dezelfde principes,
waaronder decentrale structuur, een
ondernemende en mensgerichte
aanpak en voortdurende verbetering.
Het onbezoldigde bestuur bestaat
naast voorzitter R.T.T. aan de Stegge
uit secretaris A. Kasdorp en
penningmeester H. Timmer. De
Nederlandse organisatie heeft één
betaalde fulltime kracht, directeur
Betteke de Gaay Fortman. In 2016
heeft zij, zowel betaald als vrijwillig,
advies en ondersteuning ontvangen
van Merel Schreurs, Annemarie
Nederhoed, Caroline van Slobbe en
Hans Lohuis.

Netwerken

Vermogensfondsen netwerken
• The European Venture
Philanthropy Association
(EVPA) – lid sinds 2014
• Fondsen in Nederland
(FIN) – lid sinds 2010

Kennis en lobby netwerken

• Dutch Coalition on Disability &
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▲ Karuna Nepal heeft sinds 1 januari 2016 een krachtig lokaal bestuur en zet haar werk succesvol
voort. Deepak Raj Sapkota (rechts) en Yogendra Giri (links) geven op bezielende wijze leiding aan de
projecten en de organisatie.

Development – lid sinds 2008
• Partos – lid sinds 2008
• Disability thematic group van
European Foundation Centre
(EFC) – sinds 2016
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Financiële verantwoording
Uitgaven

Inkomsten

De totale begroting voor 2016 was € 416.603.
Karuna Foundation heeft in totaal € 399.607
uitgegeven, 4% minder dan de begroting.

Het totaal aan verwachte inkomsten in 2016 was
€ 419.000. In 2016 is een totaal van € 384.464
aan donaties ontvangen. Substantiële donaties
kwamen van GiesbersGroep (€ 278.000),
Cornelia Stichting (€ 50.000) en Weeshuis der
Doopsgezinden (€ 25.000).

Het bedrag van € 399.607 besteedde
Karuna Foundation Nederland in 2016 aan:
€ 332.815
Doelstelling
(83%)
€ 38.996
Promotie
(10%)
€ 27.796
Management
(7%)

Van de verwachte bijdragen van andere
vermogensfondsen is de helft minder ontvangen.
Dit heeft te maken met het feit dat een groot deel
van de promotie-inspanningen direct ten gunste is
gekomen van het vinden van partners voor Karuna
Nepal in de opschaling van Inspire2Care.

Kosten per bereikt persoon in 2016:
Kosten integrale zorg per kind met een handicap*:
Kosten van preventieprogramma per bereikte vrouw:
Kosten per bereikt persoon**:

De Stichting heeft gedurende negen jaar een
Het jaar 2016 is afgesloten met een negatief
vergelijkbaar beeld laten zien van inkomsten en
resultaat van € 15.143. Dit bedrag is onttrokken uitgaven. Dit duidt op een stabiele financiële
aan de continuïteitsreserve. Het stichtingsverbeheersing van de organisatie. Er is nauwelijks
mogen bedraagt per 31 december € 10.345.
sprake van een verschil in begroting en realisatie.

De kosten per kind voor de integrale zorg gedurende de looptijd van Inspire2Care in Ilam (4,5 jaar) zijn 1.116 euro.
Na het derde jaar worden deze kosten 100% lokaal gefinancierd, wat neerkomt op ongeveer 70 euro per kind per jaar.
** Optelsom van in 2016 bereikte kinderen met een handicap en volwassenen met een handicap en hun gezinnen, zwangere
vrouwen, jonge vrouwen, kinderen onder de 5 jaar, verzekerde leden in Share&Care.

35%

25%

Inspire2Care budget
verdeling (Nepal)
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n Beter leven voor kinderen met een
handicap middels onderwijs, gezondheid,
sociale contacten en familieinkomen
n Preventie van handicaps middels betere
moeder- en kindzorg en voorlichting
n Versterken community structuren voor
duurzaam systeem in de dorpen

10%
7%
83%

Naast Inspire2Care heeft Karuna Nepal na de
aardbeving van 2015 noodhulp en wederop-bouwprojecten op zich genomen. Hiervoor
zijn directe partnerschappen aangegaan met
UNICEF, Light for the World, Reach Out Too,
Terres des Hommes, GIZ en Liliane Fonds voor
een totaalbedrag van € 954.556.

Uitkomst staat van baten en laten

€ 273
€9
€7

*

40%

Er is in Inspire2Care ook een bedrag geïnvesteerd
van € 564.070 vanuit andere fondsen waaronder
Ineke Feitz Stichting en True Blue in Nederland,
UBS Optimus Foundation uit Zwitserland en
Makoto Maki Foundation uit Japan.

28%
72%

Uitgaven (NL)

Inkomsten (NL)

n Doelstelling
n Promotie
n Management

n GiesbersGroep
n Vermogensfondsen
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Toekomst

Geplande inkomsten 2017 in euro’s

Vooruitblik 2017

In 2017 hebben we drie aandachtsgebieden:
• Samen met partners de derde fase van
opschaling van Inspire2Care in Ilam mogelijk
maken (22 nieuwe dorpen)
• Voorbereiding verdere uitbreiding van
Inspire2Care met betrekking tot inhoud,
aanpak en benodigde middelen
• Kwaliteitsverbetering van Inspire2Care in Ilam

Lange termijn impact
De ambitie van Karuna Nederland is
om de komende jaren samen met
anderen het leven van nog veel meer
kinderen met een beperking te
verbeteren en handicaps bij kinderen
te voorkomen. Dit zullen we doen
door meer dorpsgemeenschappen en
(lokale) overheden op te leiden en te
coachen. Zo kunnen zij van het begin
af aan zelf succesvol de verantwoordelijkheid voor de zorg op zich
nemen. De komende jaren doen we
dat door Inspire2Care op te schalen
naar grote delen van Nepal en
daarbuiten. Onze doelstelling is dat
het aantal bereikte kinderen met een
beperking de komende jaren stijgt
naar 25.000.

GiesbersGroep

248.000

Vermogensfondsen

115.000

TOTAAL

363.000

Op naar 2025! Verdere opschaling van Inspire2Care in Nepal

2011-2015
2015-2020
2018-2025

Dorpen,
gemeenschappen

Jonge vrouwen en
kinderen < 5 jaar

Kinderen met
een beperking

7 pilot
50 opschaling district
1.000 opschaling toekomst

24.000
120.000
1.000.000

250
1.000
25.000

Het budget dat in 2017 is gereserveerd voor de
doelstelling is € 305.880.
De verwachte inkomsten zijn geschat op € 363.000,
waarvan € 248.000 van GiesbersGroep (68%).
Budget 2017 in euro’s
Gereserveerd voor doelstelling
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305.880

Gereserveerd voor promotie

33.920

Gereserveerd voor management

20.200

TOTAAL

360.000

Verwachte Mijlpalen:

• Efficiëntie- en effectiviteitsverbetering van Inspire2Care,
zodat verdere opschaling
mogelijk is
• Vorming van nieuwe samenwerkingsrelaties om deze opschaling
mogelijk te maken en te laten
versnellen
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Jaarrekening
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Jaarrekening
Stichting Karuna te Arnhem

Stichting Karuna te Arnhem

Balans per 31 december 2016
(na resultaatbestemming)

Staat van baten en lasten over 2016

Activa

31 december 2016
€

Vlottende activa
Vorderingen
Leningen u/g
Overige vorderingen en
overlopende activa

Liquide middelen

€

31 december 2015
€

8.500

-

3

20.857

68.581
68.581

3.122

1.979

70.560

Passiva

Kortlopende schulden
Crediteuren
Belastingen en premies sociale
verzekeringen
Overige schulden en
overlopende passiva
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5
6

7

10.345

Werkelijk 2015
€
€

384.464

419.000

417.800

332.815

359.473

339.364

Werving baten
Kosten PR

38.996

31.330

45.044

Beheer en administratie
Kosten beheer en administratie

27.796

25.800

32.884

Som der lasten

399.607

416.603

417.292

Saldo baten minus lasten

- 15.143

2.397

508

Baten
Baten uit eigen fondsenwerving

29.357

32.479

Reserves en fondsen
Continuïteitsreserve

Begroot 2016
€
€

€

1
2

4

Werkelijk 2016
€
€

Lasten
Besteed aan doelstelling

10
11

25.488
10.345

25.488

1.325

124

8

3.507

3.241

9

17.302

41.707

Bestemming saldo baten
minus lasten 2016
Onttrekking aan:
- continuïteitsreserve

22.134

45.072

32.479

70.560

15.143
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Jaarrekening
Stichting Karuna te Arnhem

Stichting Karuna te Arnhem

Kasstroomoverzicht

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

2016
€
Resultaat
Verandering in werkkapitaal:
Vorderingen
Kortlopende schulden

€

2015
€

39.224
- 22.938

Kasstroom uit operationele
activiteiten

De jaarrekening is opgesteld conform de Richtlijn 650 Fondsenwervende Instellingen.

€

- 15.143

Algemeen

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister

508

Stichting Karuna is feitelijk en statutair gevestigd op Zijpendaalseweg 53a, 6814 CD te Arnhem
en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 09098154.
Activiteiten

- 32.033
27.127
16.286

- 4.906

De activiteiten van Stichting Karuna bestaan uit het ondersteunen, al dan niet financieel, van
activiteiten, programma's en projecten ter verbetering van de kwaliteit van leven van de
kwetsbaren in onze wereld, met name kinderen met een handicap en hun families in
ontwikkelingslanden.

1.143

- 4.398

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening
De jaarrekening is opgesteld conform algemeen in Nederland aanvaarde grondslagen.

Resultaatbestemming
Mutatie continuïteitsreserve
Kasstroom uit
financieringsactiviteiten1

15.143
- 15.143

- 508
508

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis
van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost
anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

-

-

1.143

- 4.398

Stand per 1 januari
Mutatie boekjaar

1.979
1.143

6.377
- 4.398

Stand per 31 december

3.122

1.979

Toename geldmiddelen

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Baten
worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en
mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in
acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Het verloop van de geldmiddelen is als volgt:
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Jaarrekening
Stichting Karuna te Arnhem

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de
tegenprestatie, inclusief de transactiekosten. Vorderingen worden na eerste verwerking
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden
in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

Stichting Karuna te Arnhem
Toelichting op de balans

Vlottende activa
1

Vorderingen

31-12-2016
€

31-12-2015
€

8.500

-

Continuïteitsreserve

2 Leningen u/g
Lening Yogendra Giri

De continuïteitsreserve is bedoeld om in voorkomend geval gewenst door het Bestuur de
verplichtingen naar derden en naar eigen personeel te kunnen nakomen. De
continuïteitsreserve dient als “buffer” bij tegenvallende inkomsten of onverwachte calamiteiten
om zo het activiteitenniveau gedurende enige tijd te kunnen handhaven. De omvang van de
continuïteitsreserve wordt jaarlijks door het Bestuur vastgesteld.

De lening groot € 8.500 is op 20 december 2016 verstrekt aan Yogendra Giri voor een periode
van 1 jaar en zal uiterlijk in januari 2018 volledig worden afgelost. Over deze lening wordt geen
rente berekend.

1

31-12-2016
€

31-12-2015
€

1

20.857
-

3.581
65.000

3

20.857

68.581

1
1

3.012
110

1.869
110

3

3.122

1.979

Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde.
Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde
kostprijs, rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is
meestal de nominale waarde.

3

Overige vorderingen en overlopende activa

Vooruitbetaalde kosten
Nog te ontvangen donaties

4

Liquide middelen

Rabobank, verenigingspakket
ASN Bank, sparen

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting.
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Jaarrekening
Stichting Karuna te Arnhem
5

6

Stichting Karuna te Arnhem

Reserves en fondsen
€

Continuïteitsreserve

Stand per 1 januari
Uit bestemming saldo baten minus lasten
Stand per 31 december

7

8

€

2015

25.488
- 15.143

24.980
508

10.345

25.488

31-12-2016
€

31-12-2015
€

3.507

3.241

Kortlopende schulden

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Loonheffing
9

2016

1

Overige schulden en overlopende passiva

Te betalen kosten Karuna Nepal
Vakantiegeldverplichting
Accountantskosten
Overige

1
1
1

10.596
3.506
3.200
-

33.906
3.503
3.200
1.098

8

17.302

41.707

Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen
Huurverplichting
De huurverplichting aan derden per 31 december 2016 bedraagt € 15.980 op jaarbasis,
waarvan € 11.364 wordt doorberekend aan derden.
Resultaatverwerking
Het negatieve saldo van baten minus lasten over 2016 ad € 15.143 is conform het overzicht in
de Staat van baten en lasten onttrokken aan de continuïteitsreserve.

Toelichting op de staat van baten en lasten

10 Baten uit eigen fondsenwerving
Neder Rijn Holding B.V. / Giesbers Groep B.V.
Cornelia Stichting
Weeshuis der Doopsgezinden
Stichting Marthe van Rijswijck
Impulsis/ ICCO
Stichting Burger Nieuwe Weeshuizen
Light for the World
Stichting Beter ter Been
Overige vermogensfondsen en particulieren

Begroting
2016
€

Werkelijk
2015
€

278.000
50.000
25.000
9.090
22.374

200.000
25.000
25.000
10.000
20.000
139.000

264.000
12.500
50.000
26.000
20.000
8.750
36.550

384.464

419.000

417.800

Karuna Nederland heeft door middel van haar investering in Inspire2Care een veelvoud aan
middelen gegenereerd in Nepal dat grotendeels rechtstreeks gedoneerd is aan Karuna
Foundation Nepal. Deze geldstromen zijn voor een groot deel niet via de rekening van Karuna
Nederland gelopen, maar wel door Karuna Nederland tot stand gebracht.
Aandeel van derden ten behoeve van Inspire2Care-Karuna
Nepal

1 Inspire2Care Fase 1 - Ineke Feitz Stichting en Liliane Fonds
2 Inspire2Care Fase 2 - UBS Optimus Foundation
3 Inspire2Care Fase 2 - Stichting True Blue
4 Mobiele telefoon data verzameling in het Best Wishes Programma
- Medic Mobile
5 Speciale zorg en ondersteuning voortgezet onderwijs voor
kinderen met een handicap - Weeshuis der Doopsgezinden
6 Realisatie van rolstoel toegankelijke openbaar toilet in Ilam Stichting 75 jaar NBB
7 Preventie en behandelkamp voor baarmoederverzakkingen –
Stichting Vrouwen voor Vrouwen
8 Renovatie van gezondheidszorgklinieken in Ilam - Makoto Maki
Foundation
TOTAAL
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Werkelijk
2016
€

Rupees

Euros

33.030.350
17.173.000

€ 287.220
€ 149.330

1.725.000

€ 15.000

495.415

€ 4.308

1.725.000

€ 15.000

1.150.000

€ 10.000

3.353.887

€ 29.164

5.870.524

€ 51.048

64.523.176

€ 561.070
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Jaarrekening
Stichting Karuna te Arnhem

Stichting Karuna te Arnhem

11 Lasten

Gemiddeld aantal werknemers
Gedurende het jaar 2016 was er gemiddeld 1 werknemer in dienst op basis van een volledig
dienstverband (2015: 1).

Bestemming

Besteed
aan doelstelling

kosten
PR

€

€

Karuna Nepal
161.719
Afwikkeling projecten
Voorgaand jaar
28.794
Ondersteuning Karuna
Nepal en Nederland
19.511
Wederopbouw Reach-Out 11.486
Voorbereiding nieuwe
projecten
9.349
Joint Venture Inspire2Care
Project DCDD en overige
projecten
2.610
Lidmaatschapskosten
4.909
PR kosten
Reis- en verblijfkosten
16.379
Personeelskosten
78.058
Huisvestingskosten
Administratie- en
accountantskosten
Kantoorkosten
Telefoon, fax, internet
Bankkosten
Overige organisatiekosten
332.815
De kostenpercentages zijn als volgt:
Doelstelling
83%
PR
12%
Beheer en administratie
7%
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Beheer en
administratie
€

Totaal
2016

Begroting
2016

€

€

Totaal
2015.

De salariskosten van de directeur zijn als volgt gespecificeerd:

€

€

-

-

161.719

179.403

183.098

-

-

28.794

30.000

-

15.200
-

-

34.711
11.486

32.500
23.000

44.336
-

-

-

9.349
-

10.000
-

69.238

11.992
2.047
9.757
-

2.048
9.758
4.761

2.610
4.909
11.992
20.474
97.573
4.761

5.000
5.000
6.000
15.000
96.000
4.500

4.080
2.444
4.101
16.496
73.253
4.940

-

6.600
1.301
962
469
1.897

6.600
1.301
962
469
1.897

6.500
900
1.400
1.000
400

5.765
2.818
781
803
5.139

38.996

27.796

399.607

416.603

417.292

2016

€

2015

Bruto salaris
Sociale lasten
Pensioenpremie

1
1
1

81.552
10.004
6.017

81.078
9.260
7.380

Totale salariskosten
Doorbelast i.v.m. beheer en organisatie
van project Aardbeving Nepal

8

97.573

97.718

-

- 24.465

97.573

73.253

Opgenomen onder personeelskosten

De personeelskosten van de directeur zijn toegewezen op basis van bestede tijd aan de
doelstelling, fondsenwerving en beheer en administratie. De verdeling luidt als volgt:
 Doelstelling
80%
 Beheer en administratie
10%
 PR
10%
Toelichting: de personeelskosten zijn als volgt verdeeld. De directeur heeft 80% van haar tijd
besteed aan borging van de kwaliteit van de programma’s – waaronder de Joint Venture
Inspire2Care - alsmede aan het verhogen van de repliceerbaarheid van de programma’s en
daarmee aan het bereiken van de doelstelling en het realiseren van impact. Aan PR heeft zij
15% van haar tijd besteed en dan met name aan het vinden van partners voor Karuna
Foundation Nepal. Door de relatief kleine en daardoor goed beheersbare organisatie is slechts
10% besteed aan beheer en administratie van de organisatie en het programma.
Percentage kosten besteed aan de doelstelling t.o.v. totale baten
Het percentage kosten besteed aan de doelstelling over 2016 bedraagt 86,6% (2015: 81,2%).
Kostenpercentage PR
Het kostenpercentage totale PR kosten over 2016 bedraagt 9,8% (2015: 10,8%).
Kosten beheer en administratie
Kosten van beheer en administratie zijn die kosten die de stichting maakt in het kader van de
administratievoering, huisvesting en interne beheersing en niet worden toegerekend aan de
doelstelling of werving van baten.
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Jaarrekening
Stichting Karuna te Arnhem
Arnhem, 15 juni 2017
Stichting Karuna
Was getekend

drs. E.L. de Gaay Fortman, directeur
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Jaarrekening
De directie van
Stichting Karuna
Zijpendaalseweg 53a
6814 CD ARNHEM
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Verklaring betreffende de jaarrekening
Wij hebben de in dit rapport op pagina 26 tot en met 36 opgenomen jaarrekening 2016 van Stichting
Karuna te Arnhem gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2016 en
de staat van baten en lasten over 2016 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van
de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

Oordeel betreffende de jaarrekening
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het
vermogen van Stichting Karuna per 31 december 2016 en van het resultaat over 2016 in
overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving Fondsenwervende Instellingen (RJ 650).
Verklaring betreffende het jaarverslag
Tevens vermelden wij dat het jaarverslag is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijn voor de
jaarverslaggeving Fondsenwervende Instellingen (RJ 650) en voor zover wij dat kunnen beoordelen,
verenigbaar is met de jaarrekening.
Twello, 15 juni 2017

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het
vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het
jaarverslag, beide in overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving Fondsenwervende
Instellingen (RJ 650).

Namens deze
Origineel getekend door J.A. Schutte RA

Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht
om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als
gevolg van fraude of fouten.
Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze
controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de
Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische
voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van
zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.
Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de
bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk
van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de
risico's dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.
Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in
aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld
daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden.
Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de
effectiviteit van de interne beheersing van de stichting. Een controle omvat tevens het evalueren van
de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid
van de door het bestuur van de stichting gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het
algehele beeld van de jaarrekening.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een
onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

38

39

Karunafoundation

Karuna Foundation Nederland
www.karunafoundation.nl
Betteke de Gaay Fortman,
directeur

E | bdgf@karunafoundation.nl
T | +31263553198
M | +31630610077
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