
CbM 
Chanel lowitit Mr 

navernm,aehemojowthew6," 

SAMENVATTING 
Beleidsplan 2019 - 2022 

www.chietsana.com  

ChietSana Foundation is "Charity from the bottom of our Hearts" 



Naam: 	 Stichting ChietSana 
ChietSana Foundation 

Tel: 	 06-37113540 

Website:  
Email:  

Rekeninghouder:  
Rekeningnummer:  

Kamer van Koophandel: 

RSIN: 

www.chietsana.com  
info@chietsana.com  

Stichting ChietSana 
NL12 ABNA 0529 5168 45 

67310990 

856925421 

ChietSana Foundation is "Charity from the bottom of our Hearts" 



INHOUDSOPGAVE 

Voorwoord 	 3 
1. Visie/ Missie 	 4 

2. Doelstellingen 	 5 
2.1 Kindertehuizen 	 5 
2.2 Bejaardentehuizen 	 5 
2.3 Scholen 	 5 
2.4 Particulieren 	 5 
2.5 Reizen 	 5 

3. Huidige situatie 	 6 

4. Toekomst 	 7 
4.1 Goederen 	 7 
4.2 Transport 	 7 
4.3 Inzameling 	 7 
4.4 Bank 	 7 
4.5 Beauty pageants 	 7 
4.6 Reisorganisaties 	 8 
4.7 Collectebussen 	 8 
4.8 Festivals 	 8 
4.9 Benefiet activiteiten 	 8 
4.10 Overige 	 9 

5. Organisatie 	 10 
5.1 Bestuur 	 10 
5.2 Vrijwilligers 	 10 

6. Financieen 	 11 
6.1 Verantwoording 	 11 

7. Marketing 	 12 

ChietSana Foundation is "Charity from the bottom of our Hearts" 



(61 
Chideana rowttlatiott 

w4Vv.  
Beleidsplan 

2019- 
2022 

Voorwoord 

Voor u ligt het beleidsplan 2019 - 2022 van ChietSana Foundation. ChietSana Foundation is een 
stichting met een gepassioneerd liefdevol team dat heel gedreven is, waarbij de teamleden zich met 
hart en ziel inzetten voor hun medemens. De stichting voert voor het grootste gedeelte projecten uit in 
Suriname, bij gelegenheid ook projecten in India en Nederland. De stichting richt zich vooral op het 
voorzien van kleding voor junioren & senioren, schoenen, les - educatie materiaal, schoolmeubilair, 
speelgoed, huishoudelijke artikelen, verzorgingsproducten, medische artikelen en levensmiddelen 
voor o.a. kindertehuizen, verzorgingstehuizen, scholen en particulieren die een steuntje in de rug goed 
kunnen gebruiken. De stichting heeft als doel zoveel mogelijk hulpbehoevende te kunnen helpen. Het 
zijn de kleine handelingen die je toepast om iemand een beetje gelukkig te kunnen maken en als we 
daar een steentje aan kunnen bijdragen als stichting dan is onze missie geslaagd. 

De oprichters Chietra Bahora en Seema Kalloe zijn al 25 jaar hartsvriendinnen en de ambitie om een 
stichting op te richten is bij Chietra begonnen. Chietra heeft in 2016 als jonge weduwe meegedaan aan 
een schoonheidsverkiezing genaamd Indian Beauty Queen The Netherlands. Tijdens deze verkiezing 
heeft ze Airin Khedoe en Anoeradha Hanoeman leren kennen. Ze is in deze schoonheidsverkiezing 
gekroond tot First Runner Up and Charity Queen of The Indian Beauty Queen The Netherlands 2016. 
Na het verkrijgen van deze titel mocht ze hele mooie charity projecten in Suriname en Nederland 
uitvoeren en hierdoor bleef haar gedrevenheid om mensen te helpen alleen maar groeien. Samen met 
de overige drie powervrouwen besloot ze een platform te creeren om sociaal zwakkeren sneller en 
efficienter te kunnen bereiken. 

Op 5 maart 2017 in het Juliana Plaza te Denhaag heeft de lancering van ChietSana Foundation 
plaatsgevonden met als slogan "Charity from the bottom of our hearts". 

ChietSana Foundation is "Charity from the bottom of our Hearts" 
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1. Visie/ Missie 

De stichting voert sociale projecten uit in Nederland, Suriname en India. De dames die een deel 
uitmaken van de stichting hebben allen een band met deze drie landen en hebben zelf een 
Hindoestaans - Surinaams achtergrond. De geschiedenis speelt in deze dan ook een belangrijke rol. 

In de 17 eeuw in het jaar 1667 komt Suriname definitief in bezit van Nederland en is Suriname een 
kolonie van Nederland. De Hindoestanen kwamen vanaf 1873 vanuit het toenmalige Brits-Indie naar 
Suriname. Het betrof vooral Indiase immigranten die als contractarbeiders naar Britse kolonies in 
West-Indie waren gekomen om te werken op het platteland. Op 25 november 1975 werd Suriname een 
onafhankelijke republiek. 

Dit zijn ook de drie landen waar de dames zich mee kunnen identificeren. India is waar hun roots ligt 
waar hun overgrootouders vandaan komen, Suriname is het land waar de grootouders naar toe zijn 
gegaan om een beter bestaan op te bouwen en Nederland is het land waar ze zelf zijn geboren en 
getogen en hedendaags wonen. 

De dames zijn van mening dat elk mens recht heeft op eerste levensbehoefte. Vanuit hun godsdienst 
hebben ze meegekregen dat onbaatzuchtige dienstbaarheid een leefregel volgens de Vedische 
geschriften is. Aangezien ze affiniteit hebben met alle drie de landen en de cultuur van dichtbij hebben 
ervaren willen zij zich inzetten voor die mensen die het financieel niet breed hebben. De eerste 
levensbehoefte is belangrijk voor de ontwikkeling van de mens. ChietSana Foundation wil bier een 
verschil in maken door middelen te verzorgen die nodig zijn voor de basisbehoefte van de mens. 
Hierdoor kan de hulpbehoevende zich stabiliseren en zich richten op andere stagnaties die men 
ervaart voor een betere toekomst. 
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2. Doelstellingen 

2.1 Kindertehuizen 
Het doel van ChietSana Foundation is de kindertehuizen te helpen door ze te voorzien van eerste 
levensmiddelen (denk aan een maaltijd), kleding, schoenen en speelgoed voor de kinderen. Daarnaast 
probeert de stichting kinderdagen te organiseren waarbij het kind in het zonnetje gezet wordt. 

2.2 Bejaardentehuizen 
Het doel van ChietSana Foundation is de bejaardentehuizen te voorzien van rollators, 
incontinentiemateriaal, po stoelen, looprekken, loopkrukken, kleding, lakens, theedoeken, baddoeken, 
servies, kortom de basisbenodigdheden die nodig zijn voor op je oude dag. Als wij een helpende hand 
kunnen bieden in de zorg, dan kan zo een tehuis zich richten op de overige behoeftes. 

2.3 Scholen 
ChietSana Foundation heeft als doel zoveel mogelijk basisscholen op te knappen en ze te voorzien van 
schoolbanken en schoolstoelen. Wij willen schoolbibliotheken opzetten en de scholen voorzien van 
leesboeken zodat de kinderen daadwerkelijk het gevoel hebben dat ze zich in een bibliotheek 
bevinden. ChietSana Foundation heeft ook als doel de scholen te voorzien van een computerlokaal 
inclusief pc's. De bedoeling is minstens lx per jaar een basisschool op te knappen en indien de 
financien het toelaten dan kunnen we meerdere basisscholen per jaar opknappen en op Lange termijn 
kunnen we ook een aanvang kunnen maken met het opknappen van middelbare scholen. 

2.4 Particulieren 
ChietSana Foundation heeft als doel deze hulpbehoevenden in de maatschappij te helpen. Wij kunnen 
net dat ene steuntje in de rug bieden die mensen op dat moment nodig hebben. In Suriname proberen 
wij tienermoeders te helpen door babyspullen te doneren denk aan kleding, buggy's, babybedje. We 
proberen slachtoffers van een woningbrand te helpen aan de eerste hulp middelen denk aan kleiding, 
schoenen, beddengoed en keukengerei, zodat ze weer een nieuwe start kunnen maken. Een 
alleenstaande ouder proberen wij te helpen door schoolspullen, kleding en levensmiddelen voor de 
kinderen aan te schaffen. Is iemand slecht ter been dan proberen wij diegene te voorzien van een 
rolstoel of looprek. 

2.5 Reizen 
Het doel van ChietSana is om busreizen te organiseren om mensen uit hun isolement te halen en wij 
willen ons voornamelijk richten op ouderen die heel erg te kampen hebben met eenzaamheid. 

ChietSana Foundation is "Charity from the bottom of our Hearts" 
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3. Huidige situatie 

De stichting is op 5 maart 2017 gelanceerd in het Juliana Plaza te DenHaag. In de vorm van een 
presentatie heeft men kennis gemaakt met de website  www.chietsana.com  waar alle projecten en 
inzamelacties tot in de puntjes worden beschreven. 

Om de kosten zo laag mogelijk te houden is er gekozen voor verscheping (zeevracht) i.p.v. luchtvracht. 
Rama Shipping Almere is de verschepingsmaatschappij waarmee de stichting in zee is gegaan. Er zijn 
speciale tarieven afgesproken voor de verscheping waardoor de stichting de mogelijkheden krijgt om 
grote partijen goederen naar Suriname te verschepen voor een scherpe prijs. In het jaar 2017 hebben 
er 4 verschepingen plaatsgevonden (90 dozen a 160 liter met een totaal gewicht van 3000 KG). In 
2018 hebben er 3 verschepingen plaatsgevonden in totaal 119 dozen a 160 liter met een totaal gewicht 
van 3800 KG en 135 setjes schoolmeubilair voor een basisschool . 

Het beeldmateriaal van al deze projecten kunt u terug vinden op de website  www.chietsana.com  onder 
het kopje "projecten". 
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4. Toekomst 

4.1 Goederen 
De spullen die de stichting verkrijgt is voor het grootste gedeelte afkomstig van particuliere donateurs. 
Dit zijn voornamelijk tweedehandse goederen. De bestuursleden proberen ook spullen via 
Marktplaats, Veilingsites en Kringloop winkels op te kopen. Daarnaast probeert de stichting 
ondernemers te motiveren die in de detailhandel zitten om donaties in goederen te doen. 

4.2 Transport 
Gedoneerde spullen worden met eigen vervoer door de bestuursleden zelf opgehaald en opgeslagen in 
zelfgecreeerde ruimtes. Indien de financier in de toekomst het toelaten dan hoopt de stichting een 
klein bestelbusje aan te schaffen, zodat het ophalen van goederen makkelijker wordt. Momenteel 
worden er spullen opgehaald met personen auto's en omdat er te weinig plek is, zijn de leden soms 
genoodzaakt om meerdere ritten te rijden voor dezelfde bestemming, wat weer onnodige kosten en 
kilometers met zich meebrengen. 

4.3 Inzameling 
Er moeten meer inzamelpunten komen vooral in de regio Denhaag en Rotterdam waar mensen hun 
spullen kunnen afgeven. Daarnaast gaat de stichting op zoek naar een opslag in Almere. Het liefst op 
een industrie terrein waar er ook makkelijk ingepakt kan worden. Het verschepingsproces is een 
enorm kostenplaatje en de grootste zorg van de stichting is inkomsten te genereren om deze kosten te 
dekken. Het streven is om op zeer korte termijn een ANBI status te behalen waardoor het wat 
makkelijk wordt om fondsen en bedrijven aan te schrijven. 

4.4 Bank 
De stichting hoopt de komende drie jaren genoeg saldo op te bouwen zodat ze een financieel 
programma bij de bank kan aanschaffen die automatisch incasso's verricht. Momenteel is het zo dat 
een donateur zelf bij de bank een automatisch incasso moet afgeven. De kans dat men sneller donateur 
wordt is groter wanneer de drempel om een handeling te verrichten kleiner is. 

4.5 Beauty pageant's 
De stichting wil organisaties die schoonheidsverkiezingen organiseren benaderen of de stichting HET 
goede doel mag zijn (aangezien het een vereiste is bij een verkiezing dat een titelhoudster zich een jaar 
lang moet inzetten voor het goede doel). Enkele voorbeelden hiervan zijn Miss India Holland, Miss 
Indian Beauty the Netherlands, The Indian Beauty Queen, Miss Suriname, Miss Nederland etc. 

ChietSana Foundation is "Charity from the bottom of our Hearts" 

1'61 
Chiegaita Foundation 

Mary tenmSe lott. ow kaVi 
	

Beleidsplan 



2019- 
2022 

4.6 Reisorganisaties 
Om de projecten goed uit te kunnen voeren is het van belang om naar plaats van bestemming of te 
reizen ,hetzij India, hetzij Suriname. Deze kosten worden nu door de bestuursleden met eigen gelden 
betaald. Het zou ideaal zijn als wij reisbureaus bereid kunnen vinden om vliegtickets te kunnen 
sponsoren of dat ze de tickets voor een goedkoop prijsje kunnen aanbieden. Zodra de mogelijkheid 
zich op festivals en beurzen voordoet worden reisorganisaties door de bestuursleden meteen 
benaderd. Het streven is dat de bestuursleden een keer per jaar naar India gaan en een keer per jaar 
naar Suriname. 

4.7 Collectebussen 
In Nederland zijn er heel veel Surinaamse winkels denk aan de welkbekende toko's of andere 
ondernemers die een band hebben met Suriname of India. De bedoeling is zoveel mogelijk 
collectebussen aan te schaffen en die te verspreiden over de toko's. Deze collectebussen worden 
nauwkeurig geregistreerd en via de website kan men zien waar zo een collectebus staat en hoeveel 
geld er is opgehaald. Het kostenplaatsje om deze collectebussen aan te schaffen is heel hoog, de 
bedoeling is om elk kwartaal een zo een collectebus aan te schaffen. Dat zouden er vier per jaar moeten 
zijn. 

4.8 Festivals 
Heel het jaar door zal de stichting op indoor en outdoor festivals staan om inkomsten te werven. Men 
kan cash doneren, daarvoor gebruiken we de reeds aangeschafte donatiebussen. Urn het de donateur 
makkelijker te maken wil de stichting twee digitale pin collectebussen aanschaffen. De meeste mensen 
hebben hedendaags geen contant geld op zak en dan kan zo een pin collectebus goed van pas komen. 
Om te zorgen dat de stichting goed zichtbaar is op een festival of een beurs is het van belang naast 
marketingmateriaal zoals banners, vlaggen en doeken ook een infobalie aan te schaffen. 

4.9 Benefiet acties 
De stichting wil beginnen met twee busreizen in het jaar en dat op langere termijn uitbreiden naar een 
busreis per kwartaal dus vier in een jaar. Indien daar opbrengsten uitkomen dan kunnen die weer 
voor de stichting worden gebruikt. 

Daarnaast wil de stichting een keer in het jaar een benefiet evenement organiseren in de vorm van een 
lunch of diner. 

ChietSana Foundation is "Charity from the bottom of our Hearts" 
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4.10 Overige 
De bedoeling is om veel met overige stichtingen samen te werken zodat je kennis van en met elkaar 
kunt delen, denk hierbij aan sociaal gerelateerde instellingen. 

De stichting gaat heel transparant te werk en daarom worden de bestuursleden vaak gevraagd voor 
interviews in zowel Nederland als in Suriname. De stichting heeft het afgelopen jaar in vele magazines 
en kranten gestaan zoals Dreamzworld, SWGF, Desi Magazine, Dagblad Suriname, Radio Sangam, 
Hindustani Art TV - Salto Amsterdam, Programma Multi Kulti, RBN, TV Rasonic, Pariksha TV en RTV 7. 
Daarnaast heeft de oprichter Chietra Bahora een medaille in ontvangst mogen nemen van SWGF i.s.m. 
KWF voor het nobele werk wat zij doet. De bedoeling is ook de komende jaren de media veel op te 
zoeken en zichtbaar te blijven voor het publiek. 

ChietSana Foundation is "Charity from the bottom of our Hearts" 
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5. Organisatie 

5.1 Bestuur 
De stichting is opgericht door Chietra Bahora en Seema Diya Kalloe. 

Het beleid van de stichting wordt vormgegeven door het bestuur van de stichting. 
Het bestuur wordt gevormd door de volgende personen: 

Bestuursperiode Functie Bestuur 
Chietra Sharida Bahora 
Seema Diya Kalloe  

Voorzitter/ Penningmeester 
Vice voorzitter 

18-11-2016/ heden 
08-02-2018/ heden 

Airin Kawitadibie Khedoe  Secretaris  08-02-2018/ heden 

Bestuursleden ontvangen voor hun werkzaamheden Oen vergoeding. Eventueel gemaakte onkosten 
kunnen wel vergoed worden. Het bestuur zal drie keer per jaar vergaderen. De notulen worden niet op 
de website geplaatst, maar zijn ten alle tijden voor derden (o.a. de boekhouder) voor inzage 
beschikbaar. Het bestuur bespreekt wekelijks zaken via de WhatsApp , via de telefoon en de mail. 

5.1 Vrijwilligers 

Het bestuur kan worden bijgestaan door vrijwilligers. Denk bijvoorbeeld aan het collecteren van 
donaties op evenementen, ter ondersteuning bij het staan op beurzen of festivals, het onderhouden 
van de website, het helpen organiseren van activiteiten en het helpen inpakken en klaarmaken van een 
verscheping. Deze werkzaamheden zijn onbetaald. 

De volgende vrijwilligers verrichten uit vrije wil werkzaamheden voor ChietSana Foundation. 

Anoeradha Dharamlal - Hanoeman: 
Bea Bahora: 
Dean Soebedar:  

coordinator regio Zuid Holland (spullen inzamelen) 
coordinator regio Hoofddorp (collecteren op evenementen) 
coordinator regio Rotterdam (spullen inpakken) 

ChietSana Foundation is "Charity from the bottom of our Hearts" 
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6. Financieen 

Stichting ChietSana heeft geen winstoogmerk bij het nastreven van haar doelstellingen. Het vermogen 
van de stichting zal onder meer worden gevormd door verkrijgingen uit: 

• Donaties van donateurs 
• Subsidies 
• Giften 
• Inzamelacties via Social Media 
• Presentaties die gegeven worden op diverse evenementen in zowel binnen als buitenland 
• Verkoop van zelf handgemaakte items zoals: kettinkjes, armbandjes, keukenschortjes 
• Organiseren van braderieen in Suriname ook wel bunkup series genoemd 

Om vermogen te vormen kan een beroep worden gedaan op particulieren, ondernemingen, scholen, 
kerken, maatschappelijke fondsen en instanties. Het vermogen wordt beheerd op een zakelijke Bestuur 
rekening bij de ABN Amro bank: 

Rekeninghouder: 	 Stichting ChietSana 
Rekeningnummer: 	 NL12 ABNA 0529 5168 45 

Deze Bestuur Rekening is een zakelijke betaalrekening voor de stichting waarop contributies, donaties 
en andere inkomsten binnenkomen. De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun 
werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van gemaakte kosten in de uitoefening van hun 
functie. 

6.1 Verantwoording 
De door de stichting geworven fmanciele middelen zullen jaarlijks zoveel mogelijk besteed worden 
conform de doelstellingen van de stichting. Jaarlijks zal door onze boekhouder de jaarrekening 
opgesteld worden. 

Hoewel wij als bestuur lange termijn plannen hebben met Stichting ChietSana vinden wij het 
belangrijk om nu aan te geven dat bij eventuele liquidatie van Stichting ChietSana een eventueel batig 
saldo op dat moment geschonken zal worden aan een ANBI instelling met een vergelijkbare 
doelstelling en visie als Stichting ChietSana. 

ChietSana Foundation is "Charity from the bottom of our Hearts" 
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7. Marketing 

Stichting ChietSana heeft haar eigen website waar alle relevante gegevens to vinden zijn: 
www.chietsana.com, daarnaast wordt de stichting ChietSana gepromoot via: 

• Social Media zoals Facebook , Instagram, Linkedin, You Tube, WhatsApp 
• Mond-tot-mond reclame 
• Flyers 
• Brochures 
• Als non-profit organisatie een infobali hebben op commerciele evenementen 
• Presentaties geven bij netwerkbijeenkomsten, 
• Promotie maken bij Multiculturele festivals 
• Artikelen schrijven over de stichting voor diverse kranten & magazines in binnen en buitenland 
• Interviews afgeven op de Nederlandse en Surinaamse radiostations 
• Interviews afgeven voor de Nederlandse en Surinaamse televisiestations 

Samenvatting van dit plan is conform beleid samen met de overige bestuursleden Seema Kalloe & Airin 
Khedoe opgesteld en goedgekeurd. 

Ter info: het volledige beleidsplan mag door derden worden opgevraagd indien daar gegronde redenen 
voor zijn. 

Almere 11 april 2019 

C.S. Bahora 
Voorzitter ChietSana Foundation Nederland & Suriname 
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