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Doe een gift

Project info

De missie van Sahaya International.eu
Beter onderwijs voor arme, achtergestelde kinderen door de oprichting van goede kleuter- en basisscholen in achtergestelde gebieden. Financiële steun aan kinderen om te kunnen
studeren.
Socio-economische ontwikkeling en emancipatie van vrouwen door o.a. het oprichten van vrouwenzelfhulpgroepen, verstrekken van microkredieten en het geven van beroepsopleidingen.
Rehabilitatie-programma’s en beroepsopleidingen voor gehandicapte kinderen en volwassenen.
Gezondheid van de plattelandsbevolking verbeteren door betere hygiëne/sanitatie, voorlichting en medische programma’s.
In Europa het bewustzijn t.o.v. ontwikkelingssamenwerking te vergroten.

Wat doet Sahaya International.eu?
Sahaya International.eu zamelt fondsen in om de levensomstandigheden van arme mensen in ontwikkelingslanden te verbeteren. De vzw is momenteel actief in Zuid-India, ze werkt er samen
met Sahaya International Inc.(USA) en de plaatselijke organisatie READ (Rural Education and Action Development). Sahaya International.eu werkt uitsluitend met vrijwilligers. Ze volgt de
besteding van de middelen in Zuid-India goed op: jaarlijks gaat een bestuurder gedurende een maand naar READ om de projecten op te volgen, de boekhouding na te zien, en nieuwe noden te
bespreken.
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Onderwijs
Kindersponsoring: voor zeer arme, achtergestelde kinderen, zodat ze naar school kunnen gaan. De vzw helpt op deze manier ook veel
meisjes die normaal gesproken minder kansen dan jongens krijgen, door middel van extra steun om via een goede opvoeding een betere
toekomst te kunnen geven.
Het Vasanthi fonds: steeds meer sponsorkinderen voltooien het middelbaar onderwijs en willen hogere studies doen. Omdat niet alle
sponsors de extra ﬁnanciële onkosten kunnen dragen, heeft de vzw een speciaal fonds opgericht. Het fonds werd genoemd naar een jonge
vrouw die dankzij de studiesteun van de vzw nu als verpleegster anderen in nood helpt.
Bouw van eigen basisscholen, opleiding van leerkrachten: zo voorziet de vzw scholen van een goede uitrusting en beter opgeleide
leerkrachten.
Gehandicapte kinderen: scholen voor mentaal gehandicapte kinderen; fysiotherapie voor fysiek gehandicapten.
Beroepsopleidingen (naaien, wenskaarten maken, computer) voor gehandicapte en valide jeugd.

Socio-economische ontwikkeling en emancipatie van vrouwen
Door de werking van vrouwenzelfhulpgroepen te ondersteunen, leren vrouwen zich te organiseren en eigen bedrijfjes op te richten. Om dit
te helpen financieren, verleent de vzw microkredieten.

Gezondheid en hygiëne
Bouw van waterputten om aan de vraag naar drinkbaar water te kunnen voldoen.
HIV/AIDS-preventie en behandeling, medisch onderzoek in de scholen van de vzw.
Zie ook: https://www.youtube.com/watch?v=w1SD_I8gSiY

Hoe kan jij Sahaya International.eu helpen?
Financiële steun
Voor de Mother Teresa School - Periyakrishnapuram (ism READ) en de Jawahar Matriculation School – Andimadam (ism READ): voor
algemene onkosten (o.a. onderhoud, salaris van leerkrachten) en voor de aankoop van schoolmaterialen;
Sponsorprogramma van weeskinderen en Hiv-geïnfecteerde kinderen in India: inzameling voor 70-tal huidige Sponsorkinderen. Per kind is
de kost 26 euro/maand.
Vasanthi–beurs voor hogere opleidingen: de vzw zoekt extra sponsors om alle jongeren in hun hogere studies te steunen.
Vaardigheidsopleidingen en Beroepsopleidingen voor jonge vrouwen (ism READ): opleiding van jonge vrouwen. Deze vrouwen leren een
aantal beroepsactiviteiten zoals bvb naaien, computertraining of typen.
Anbagam Special Schools te Andimadam en Perambalur (ism READ): dit zijn 2 scholen voor gehandicapte kinderen. Financiële steun is
nodig voor de herintegratie en ondersteuning van fysisch en mentaal gehandicapte volwassen, voor algemene onkosten (o.a. onderhoud,
salaris van leerkrachten) en voor de aankoop van schoolmaterialen.
Microkredietfonds: READ helpt kleine ondernemers onafhankelijk te worden en in hun eigen levensonderhoud te voorzien, met uitzicht op
een betere toekomst voor hun families. In bepaalde gevallen worden hiervoor microkredieten toegekend uit een fonds.

Vrijwilligers in België
logistieke hulp (campagnes, evenementen)
animatie, informatie, sensibilisering
fondsenwerving
vertalingen (van Engels naar Nederlands: nieuwsbrieven,website )

Vrijwilligers in het buitenland
Onderwijs en stages: Hogescholen of universiteiten die een stage kunnen laten uitvoeren in India, een leerkracht Engels voor de lagere
school en knutselen voor de kleuterklas.

Algemene info
Raad van bestuur

Koen Van Rompay (voorzitter), Paul Verlodt (vicevoorzitter), An Van Rompay (penningmeester
en secretaris), René Mariën, Nicolaas Soethout

Dagelijkse leiding

An Van Rompay

Opgericht in

2009

Gemiddeld aantal werknemers in voltijdse equivalenten (VTE)

0

Aantal vrijwilligers

6

Commentaar over vrijwilligers/medewerkers/bestuurders

De bestuurders worden niet vergoed

Rekeningnummer(s)

BE94 9794 3113 6814 - BIC ARSPBE22 (geen fiscaal attest) - met vermelding ‘via donorinfo.be’

Fiscaal attest

Wordt uitgereikt voor giften die, binnen het kalenderjaar, een gecumuleerd bedrag van 40 €
bereiken en gestort worden op rekeningnummer 'BE64 6451 4309 6152 - BIC JVBABE22' van
'SAWES vzw ' met vermelding 'Sahaya.eu'

Nieuwsbrief

driemaandelijks + extra kersteditie
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Financiële info

2017
Audit info : Deze cijfers zijn afgeleid van de jaarrekening die door Fisco Zone bvba-sprl, fiduciaire BIBF-IPCF 70042484, zal worden gecontroleerd.

Kosten 2017

Opbrengsten 2017

Totaal = 31.307 € (100%)

Totaal = 28.033 € (100%)

Projecten, activiteiten excl. bezoldigingen60/61

30.000 €

Fondsenwervingskosten excl. bezoldigingen60/61

0€
60/61

Legaten73

28.033 €
0€

73

Lidmaatschapsbijdragen

0€

1.307 €

Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen70

0€

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen62

0€

Opbrengsten uit dienstverleningen aan de begunstigden70

0€

Afschrijvingen en waardeverminderingen630/634

0€

Overheidssubsidies73

0€
0€

Informatie, sensibilisering en educatie excl. bezoldigingen
Algemene kosten excl. bezoldigingen61

Voorzieningen voor risico's en kosten635/638

0€

Particuliere giften en bedrijfsmecenaat 73

0€

Tombola 70

Andere bedrijfskosten, belastingen64/67

0€

Andere bedrijfsopbrengsten74

0€

Financiële kosten65

0€

Financiële opbrengsten75

0€

Uitzonderlijke kosten66

0€

Uitzonderlijke opbrengsten76

0€

Totaal kosten 2017

31.307 €

Totaal opbrengsten 2017

28.033 €

Saldo van het boekjaar : -3.274 €

Activa 2017
Vaste activa 20/28

Passiva 2017
0€

Eigen vermogen10/15

Vlottende activa 29/58

9.274 €

Schulden en voorzieningen16/49

Totaal activa 2017

9.274 €

Totaal passiva 2017

9.274 €
0€

9.274 €

Het beschikbare bedrag op 31/12/2017 bedraagt 9.274 €. Het beschikbare bedrag wordt gedefinieerd als het verschil tussen de vlottende activa en de som van de schulden en voorzieningen.
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2016
Audit info : Deze cijfers zijn afgeleid van de jaarrekening die door Fisco Zone bvba-sprl, fiduciaire BIBF-IPCF 70042484, zal worden gecontroleerd.

Kosten 2016

Opbrengsten 2016

Totaal = 14.344 € (100%)

Totaal = 24.097 € (100%)

Projecten, activiteiten excl. bezoldigingen60/61

12.808 €

Particuliere giften en bedrijfsmecenaat 73

24.064 €

Fondsenwervingskosten excl. bezoldigingen60/61

0€

Legaten73

0€

Informatie, sensibilisering en educatie excl. bezoldigingen60/61

0€

Lidmaatschapsbijdragen73

0€

1.536 €

Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen70

0€
0€

Algemene kosten excl. bezoldigingen61
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen62

0€

Opbrengsten uit dienstverleningen aan de begunstigden70

Afschrijvingen en waardeverminderingen630/634

0€

Overheidssubsidies73

0€

Voorzieningen voor risico's en kosten635/638

0€

Tombola 70

0€

Andere bedrijfskosten, belastingen64/67

0€

Andere bedrijfsopbrengsten74

0€

Financiële kosten65

0€

Financiële opbrengsten75

0€

Uitzonderlijke opbrengsten76

Uitzonderlijke kosten66

Totaal kosten 2016

14.344 €

Totaal opbrengsten 2016

32 €
0€

24.097 €

Saldo van het boekjaar : 9.753 €

Activa 2016
Vaste activa 20/28

Passiva 2016
0€

Eigen vermogen10/15

Vlottende activa 29/58

12.548 €

Schulden en voorzieningen16/49

Totaal activa 2016

12.548 €

Totaal passiva 2016

12.548 €
0€

12.548 €

Het beschikbare bedrag op 31/12/2016 bedraagt 12.548 €. Het beschikbare bedrag wordt gedefinieerd als het verschil tussen de vlottende activa en de som van de schulden en voorzieningen.
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2015
Audit info : Deze cijfers zijn afgeleid van de jaarrekening die door Fisco Zone sprl-bvba, fiduciaire BIBF-IPCF 70042484, werd gecontroleerd.

Kosten 2015

Opbrengsten 2015

Totaal = 34.179 € (100%)

Totaal = 18.204 € (100%)

Projecten, activiteiten excl. bezoldigingen60/61
Fondsenwervingskosten excl. bezoldigingen60/61

31.689 €
2.475 €

Particuliere giften en bedrijfsmecenaat 73

13.559 €

Legaten73

0€

Informatie, sensibilisering en educatie excl. bezoldigingen60/61

0€

Lidmaatschapsbijdragen73

0€

Algemene kosten excl. bezoldigingen61

15 €

Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen70

0€
0€

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen62

0€

Opbrengsten uit dienstverleningen aan de begunstigden70

Afschrijvingen en waardeverminderingen630/634

0€

Overheidssubsidies73

Voorzieningen voor risico's en kosten635/638

0€

Tombola 70

0€

Andere bedrijfskosten, belastingen64/67

0€

Andere bedrijfsopbrengsten74

0€

Financiële kosten65

0€

Financiële opbrengsten75

33 €

0€

Uitzonderlijke opbrengsten76

0€

Uitzonderlijke kosten66

Totaal kosten 2015

34.179 €

Totaal opbrengsten 2015

4.611 €

18.204 €

Saldo van het boekjaar : -15.975 €

Activa 2015
Vaste activa 20/28

Passiva 2015
0€

Eigen vermogen10/15

Vlottende activa 29/58

2.795 €

Schulden en voorzieningen16/49

Totaal activa 2015

2.795 €

Totaal passiva 2015

2.795 €
0€

2.795 €

Het beschikbare bedrag op 31/12/2015 bedraagt 2.795 €. Het beschikbare bedrag wordt gedefinieerd als het verschil tussen de vlottende activa en de som van de schulden en voorzieningen.
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2014
Audit info : Deze cijfers zijn afgeleid van de jaarrekening die door [auditor], erkend accountant IAB-IEC 220178 3 N 63, werd gecontroleerd.

Kosten 2014

Opbrengsten 2014

Totaal = 59.058 € (100%)

Totaal = 61.313 € (100%)

Projecten, activiteiten excl. bezoldigingen60/61

57.963 €

Particuliere giften en bedrijfsmecenaat 73

49.755 €

Fondsenwervingskosten excl. bezoldigingen60/61

0€

Legaten73

0€

Informatie, sensibilisering en educatie excl. bezoldigingen60/61

0€

Lidmaatschapsbijdragen73

0€

Algemene kosten excl. bezoldigingen61
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen62

1.095 €

Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen70

1.348 €
0€

0€

Opbrengsten uit dienstverleningen aan de begunstigden70

Afschrijvingen en waardeverminderingen630/634

0€

Overheidssubsidies73

Voorzieningen voor risico's en kosten635/638

0€

Tombola 70

0€

Andere bedrijfskosten, belastingen64/67

0€

Andere bedrijfsopbrengsten74

0€

Financiële kosten65

0€

Financiële opbrengsten75

0€

Uitzonderlijke opbrengsten76

Uitzonderlijke kosten66

Totaal kosten 2014

59.058 €

Totaal opbrengsten 2014

10.127 €

83 €
0€

61.313 €

Saldo van het boekjaar : 2.255 €

Activa 2014
Vaste activa 20/28
Vlottende activa 29/58

Totaal activa 2014

Passiva 2014
0€
18.770 €

18.770 €

Eigen vermogen10/15

18.770 €

Schulden en voorzieningen16/49

Totaal passiva 2014

0€

18.770 €

Het beschikbare bedrag op 31/12/2014 bedraagt 18.770 €. Het beschikbare bedrag wordt gedefinieerd als het verschil tussen de vlottende activa en de som van de schulden en voorzieningen.

Opmerkingen

Via de rekening van SAWES vzw (giften waarvoor een fiscaal attest wordt afgeleverd), zamelde de vzw Sahaya International.eu bovendien nog eens 32.331,05 € in, die integraal werd doorgestort
naar het project in Zuid-India.
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2013
Audit info : Deze cijfers zijn afgeleid van de jaarrekening die door Konsilanto cvba accountants, lid van het IAB nr. 220178 3 N 63, werd gecontroleerd.

Kosten 2013

Opbrengsten 2013

Totaal = 14.288 € (100%)

Totaal = 26.449 € (100%)

Projecten, activiteiten excl. bezoldigingen60/61

13.475 €

Particuliere giften en bedrijfsmecenaat 73

19.609 €

Fondsenwervingskosten excl. bezoldigingen60/61

0€

Legaten73

0€

Informatie, sensibilisering en educatie excl. bezoldigingen60/61

0€

Lidmaatschapsbijdragen73

0€

Algemene kosten excl. bezoldigingen61

813 €
62

Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen70

0€

70

0€

Opbrengsten uit dienstverleningen aan de begunstigden

Afschrijvingen en waardeverminderingen630/634

0€

Overheidssubsidies73

Voorzieningen voor risico's en kosten635/638

0€

Tombola 70

0€

Andere bedrijfskosten, belastingen64/67

0€

Andere bedrijfsopbrengsten74

0€

Financiële kosten65

0€

Financiële opbrengsten75

0€

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

66

Uitzonderlijke kosten

Totaal kosten 2013

0€

14.288 €

0€
6.840 €

76

0€

Uitzonderlijke opbrengsten

Totaal opbrengsten 2013

26.449 €

Saldo van het boekjaar : 12.161 €

Activa 2013
Vaste activa 20/28

Passiva 2013
0€

Eigen vermogen10/15

Vlottende activa 29/58

16.514 €

Schulden en voorzieningen16/49

Totaal activa 2013

16.514 €

Totaal passiva 2013

16.514 €
0€

16.514 €

Het beschikbare bedrag op 31/12/2013 bedraagt 16.514 €. Het beschikbare bedrag wordt gedefinieerd als het verschil tussen de vlottende activa en de som van de schulden en voorzieningen.

Opmerkingen

Via de rekening van SAWES vzw (giften waarvoor een fiscaal attest wordt afgeleverd), zamelde de vzw Sahaya International.eu 28.399,21 € in, die werd doorgestort naar het project in Zuid-India.
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