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Het jaar 2018 heeft in het teken gestaan van verandering.  
 
Bestuur 
In de eerste plaats hebben er veranderingen in het bestuur plaats gevonden. Leo van Kints die 
vele jaren voorzitter is geweest heeft zich teruggetrokken en Suzanne Nieuwland heeft het 
voorzitter stokje overgenomen. Verder is het bestuur versterkt door Serv Wiemers die vice 
voorzitter is geworden. Angelique van der Laak bleef secretaris en Jan Ketelaars bleef 
penningmeester. Het nieuwe bestuur heeft zich ten doel gesteld om een aantal vernieuwingen 
door te voeren en we hebben dat NANAI 3.0 genoemd.  
De belangrijkste veranderingen zijn : 

• In de eerste plaats de website die verouderd werd gevonden. Er zijn enkele nieuwe 
ontwerpen gemaakt maar dit proces van vernieuwing is nog niet voltooid.  

• Ook werd besloten een nieuw logo te (laten) maken. Er zijn meerdere ontwerpen 
gemaakt maar er is nog niet gekozen.  

• Bovendien is besloten zoveel mogelijk geld aan projecten te besteden. Er is een lijst 
opgesteld van mogelijke projecten die gesteund moeten worden. De 5 uitgekozen  
projecten hebben allemaal geld ontvangen. Daarnaast is er ook diverse malen 
incidenteel geld overgemaakt. 

 
De NANAI Notes 
De Notes zoals die verstuurd werd, werd unaniem verouderd bevonden. Er is gekozen om 
twee keer per jaar een gedrukte NANAI Notes Magazine uit te brengen die aan alle leden 
wordt gestuurd en minimaal vier maal per jaar een digitale Nieuwsbrief via email op te sturen 
aan diegenen die zich hiervoor opgeven. De papieren Notes Magazine waarin veel foto’s 
staan wordt aan alle donateurs/leden gestuurd. In 2018 is er één papieren Notes magazine 
verstuurd in het kader van de viering van 45 jaar NANAI op 21 oktober.  De papieren Notes 
magazine zijn geheel in het Nederlands, de digitale Nieuwsbrief is gedeeltelijk in het 
Nederlands, er staan samenvattingen in van artikelen waar naar kan worden doorgeklikt. Die 
zijn in het Engels en komen van diverse indiaanse websites.  
 
Facebook 
Suzanne en Serv hebben de Facebook pagina van de NANAI verzorgd.  
 
Donateurs 
De ledenlijst is op orde gebracht. Aan het eind van het jaar had de NANAI 503 donateurs.  
Iedere donateur is via de NANAI Notes Magazine, Facebook en een special programma dat 
apart is opgestuurd op de hoogte gebracht van de viering van het 45 jarig bestaan op 21 
oktober in Doorn. Aan het eind van het jaar heeft iedereen een kerstkaart gehad.  
In 2018 zijn 38 nieuwe donateurs geworven.  
 
NANAI dag 
De NANAI dag op 21 oktober vond plaats landgoed Zonheuvel in Doorn. Het bestuur heeft  
drie indiaanse gasten laten overkomen uit de VS en Canada:  Madonna Thunderhawk, die al 
heel lang verbonden is met de NANAI en oprichtster Maria van Kints goed gekend heeft, haar 
dochter Marcella Gilbert en de Canadese kunstenaar/muzikant David R. Maracle.    



Madonna en Marcella  hebben de film Warrior Women vertoond die gaat over het leven van 
Madonna. Ook Marcella komt meerdere malen voor in de film. Madonna is nauw betrokken 
geweest bij vele acties om de positie van de indianen te verbeteren. Zij nam ook het eerst 
exemplaar in ontvangst van het boek Veerkracht dat vice voorzitter Serv Wiemers heeft 
geschreven over met name de indianen op de prairie. Hij is hiervoor diverse malen afgereisd 
naar de VS. Een hoofdstuk van dit boek is gewijd aan Madonna. Serv leidde het nagesprek 
over de film dat diepgaand en levendig was.  
 
David R. Maracle heeft twee keer met veel succes opgetreden op de NANAI dag. Hij leidde 
in de ochtend de openingsceremonie buiten bij de tipi. Op 19 oktober heeft David opgetreden 
voor een select gezelschap in Canadees restaurant Mondani in Lochem. Op 20 oktober heeft 
hij daar een drum workshop gegeven. Suzanne heeft de trip van David georganiseerd. Zij 
kende hem van haar jaarlijkse bezoeken aan Ontario waar David woont. David is een 
internationaal bekende kunstenaar en muzikant.  
 
De bezoekers van de NANAI dag konden diverse workshops volgen (beschilderen van drums, 
armbanden en oorbellen maken en knutselen voor kinderen),  er was een grote indiaanse 
markt met 15 stands. Suzanne heeft dit georganiseerd. Zij heeft veel contacten omdat ze zelf 
ook een winkel heeft naast haar baan, BearClaw Native arts & crafts.  
Het vervoer naar station Driebergen/Zeist werd door onze eigen taxi dienst verzorgd.  
Op deze dag is ook afscheid genomen van Leo van Kints en heeft het nieuwe bestuur zich 
voorgesteld. Er waren ongeveer 450 bezoekers.  De goody bags (€ 5,- per stuk) zijn bijna 
allemaal verkocht. De NANAI stand waar boeken, sieraden en andere indiaanse spullen 
verkocht werden, heeft een positief resultaat van €719,95 opgeleverd. Het was een zeer 
geslaagde dag die ook een aantal nieuwe donateurs heeft opgeleverd. Overzicht inkomsten : 
Inkomsten   
Standhouders  € 587,50 
Goodybags  € 475,00 
Verkoop speer  € 300,00 
Verkoop boeken/sieraden € 719,95 
Donaties/nw donateurs € 110,00 
Teveel in de kas  € 111,41 
Donaties kalebassen € 148,61 

   € 2.452,47 
 
Op de NANAI dag was ook Christine Teunissen, een Tweede Kamerlid van de Partij voor de 
Dieren aanwezig die enige tijd met Madonna Thunderhawk heeft gesproken. In de kleine 
week dat Madonna en Marcella in het land waren heeft Serv gezorgd voor ontmoetingen met 
diverse politici (ms. Sadet Karabulut), een interview met de volkskrant en gesprekken met 
investeerders zoals ABP en PFZW in de olie pijpleidingen die veel indiaanse gebieden 
bedreigen. PFZW heeft na het gesprek met Madonna hun investering van 11 miljoen 
teruggetrokken. In pakhuis de Zwijger in Amsterdam is op woensdag 24 oktober de Warrior 
Women nogmaals vertoond met een uitgebreid nagesprek. In Rotterdam was op dinsdag 23 
oktober een bijeenkomst met een aantal donateurs die Madonna van vroeger kenden en 
Madonna heeft bij het graf van Maria van Kints, de stichter van de NANAI, een korte 



ceremonie gehouden. De NANAI heeft de drankjes achteraf betaald. Er waren ongeveer 15 
leden aanwezig op deze middag.   
 
Overige evenementen 
De NANAI heeft in januari ook deelgenomen met een stand op de Western Experience in Den 
Bosch. De bedoeling was bekendheid te geven aan hoe indianen nu leven en voor welke 
uitdagingen ze staan. Maar ook waren we daar aanwezig om boeken, sieraden en andere 
indiaanse spullen te verkopen. De WE wordt ook aangegrepen om nieuwe donateurs te 
werven. Na aftrek van de kosten heeft dit een bedrag van rond de €850 opgeleverd.  
 
Projecten 
We hebben de volgende projecten financieel gesteund: 
€   526,48 Jana’s Kid Foundation, bedoeld om kinderen naar school te kunnen  laten gaan. 
€   963,58 Oglala Big Horn Ride, de Lakota cultuur overbrengen op jongeren 
€1.506,96  Lakota Solar Warrior Project, huizen voorzien van zonneboilers en 

zonnepanelen 
€   438,63 Tasha Nez, een Navajo studente die als eerste van haar clan een academische 

opleiding volgt 
€   356,77 Ivan Looking Horse 
€1.010,34 Taalproject Karihwanoron School, waar de Mohawk taal wordt onderwezen. 
€4.802,76 Sub totaal 
€   529,13 eenmalige donaties Robert Cruz en Leonard Crow Dog 
-------------- 
€5.331,89 totaal aan donaties gedaan in 2018 
 
Het bestuur streeft ernaar een grote diversiteit aan te brengen in de te steunen projecten. 
Zowel organisaties als individuen komen in aanmerking. Alle projecten worden door het 
bestuur of NANAI leden aangemeld. Alleen die projecten worden ondersteund waarvan zeker 
is dat het geld op de goede plaats terecht komt. Zo kort mogelijke lijntjes.   
Twee maal heeft het bestuur een incidenteel verzoek gehonoreerd.  
Robert Cruz (Tohono ‘o Odham) heeft een bijdrage van €349,13 gekregen voor het volgen 
van een symposium, Leonard Crow Dog heeft een bijdrage van €180 gekregen voor zijn 
verzorging op Pine Ridge. Het bestuur benadrukt dat het steunen van projecten van de 
indianen zelf naast het geven van informatie aan onze leden en het Nederlandse publiek, het 
belangrijkst is. Het grootste deel van de donaties zal dan ook uitgegeven worden aan diverse 
projecten. Voorlopig maximaal € 1.500,- per project.  
  
Financiën 
Bij het aantreden van het bestuur waren er bij twee verschillende banken rekeningen,  ABN 
AMRO en Triodos. De ABNAMRO rekening is opgeheven. Het geld dat op deze rekening 
stond is overgemaakt op de Triodos rekening. (ongeveer € 6.000,-)  
Er is een boekhoud programma (e-boekhouden) aangeschaft om de financiën beter in de gaten 
te kunnen houden. Alle afschriften en bonnen zijn in de financiële administratie aanwezig.  
Het bestuur heeft volledig overzicht over de inkomsten en de uitgaven. Bijgevoegd is het 
financieel jaarverslag.  
 
 



Overige 
Ten behoeve van de 45 jaar NANAI viering zijn een aantal super 8 filmpjes en VHS banden 
gedigitaliseerd. Een selectie is vertoond op de NANAI dag.  
Daarnaast is een 16 mm film over Leonard Crow Dog (een bekende Lakota medicijnman) uit 
1978 gedigitaliseerd. Het is de bedoeling dat deze film (of een deel ervan) op een NANAI dag 
of op een speciale filmdag vertoond zal worden.   
 
ANBI  
Het bestuur heeft aangegeven een ANBI status aan te willen vragen in 2019.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


