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Jaarverslag 2019 

Het jaar 2019 begon voor met name Marjolein heel goed, want zij ging 5 weken naar Nepal, vanwege 
omstandigheden in haar eentje.   

Het verblijf was deze keer minder langdurig dan de vorige keer (sabbatical Marjolein en Wim!) en het bleef 
beperkt tot Pokhara (dus niet naar Chitwan deze keer), maar het bood voldoende mogelijkheden om 
activiteiten te ondernemen en lopende projecten te monitoren.  

Vanwege het erg druk bezet zijn van eerste contactpersoon Tilak Chettri kwam Marjolein al snel in contact 
met Dipak Chettri (een neef), die Wim en zij weliswaar de vorige keer al wel ontmoet hadden maar die toen 
nog een bescheiden rol op de achtergrond speelde. Hij woont in het binnenland bij de vader van Tilak. Maar 
belangrijker: hij woont vlakbij de Surya Yoti school in Bettyani en de Gaun Farka school, waar we als stichting 
al jaren actief zijn met ondersteuning van diverse projecten. Dipak ontpopte zich als een actief en 
ondernemend persoon, waardoor er een hechte band en vruchtbare samenwerking ontstond tussen hem en 
Marjolein! 

 

Activiteiten per school: 

Annapurna primary school in Pokhara 

Hier zijn Marjolein en Sonja ooit het Nepalese avontuur begonnen, met lesgeven op deze school. Marjolein is 
deze keer weer langs geweest met nieuw schoolmateriaal. Ook kon ze afspraken maken over het opknappen 
van de speeltoestellen. Dit in goede samenspraak met de andere sponsor van deze school: Laxmi Support. 

Surya Yoti school in Bettyani  

Ook deze school wordt al sinds het begin van de stichting ondersteund, met een voedselprogramma, salaris 
voor een Engelse leraar en lesmateriaal. De ontvangst was weer vol met ceremonieel en veel ouders waren 
opgetrommeld. Het leerlingenaantal is echter nog verder teruggelopen dan vorig jaar al het geval was, een 
zorgelijke ontwikkeling. Daardoor voelden we ons genoodzaakt de vaste bijdragen nog verder te verlagen. 
Marjolein heeft besproken dat er nu echt weer enige progressie moet zitten in het geheel, omdat we anders 
de bijdragen helemaal afbouwen. Dit gaan we het lopende jaar bekijken. 
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Bayrabi school in Deurali 

De vorige keer kwamen we op aangeven van Tilak op deze school terecht. Het voelde direct zo goed en er 
was een zodanig actief team (en een groeiend aantal leerlingen) dat we besloten deze school ook structureel 
te gaan ondersteunen, met materialen en een voedselprogramma. Marjolein ging deze keer langs met Dipak, 
werd wederom allerhartelijkst ontvangen en al pratend met de schoolleiding werd bedacht om de hele 
school een verfopknapbeurt te geven, zowel buiten als binnen. Dipak regelde acuut de nodige ‘handen’ en 
verfmateriaal en men kon aan de slag. Er werd zelfs een speciale ‘fine-painter’ besteld om op de binnen- en 
buitenmuren afbeeldingen te maken, zoals de rekentafels van 1 t/m 10, een honderdveld en het westerse 
alfabet. Een enorme klus! Een paar weken later ging Marjolein nogmaals langs… en het was klaar! Ook had 
ze nog de nodige spullen meegenomen zoals enkele grote tapijten waar de kinderen lekker op kunnen 
spelen. Daar had men specifiek om gevraagd. 

Gaun Farka school (regio Deurali) 

Hier hebben Marjolein en Wim vorig jaar vele weken lesgegeven en allerlei spelen en spelletjes gedaan met 
de leerlingen. We verbleven dan bij één van de leerkrachten in hun huis en reisden ’s morgens met de bus 
resp. te voet naar de school. Zo deed Marjolein het nu weer en het was weer warm en liefdevol. 

De nog jonge leraar Engels is gelukkig nog steeds actief en zijn contact met de kinderen is duidelijk 
verbeterd. We continueren de ondersteuning in de vorm van door ons betaald salaris. Het was mooi om te 
zien dat de door ons vorig jaar geïntroduceerde nieuwe ideeën qua lesvormen en spellen her en der zijn 
aangeslagen, wat maar weer aangeeft dat je ook hardnekkig ingesleten patronen (langzaam) kunt 
veranderen. Elke kleine verandering is meegenomen. We zien nog steeds de nodige potentie met name in 
deze leraar Engels, met het oog op de toekomst van de school, voor het onderwijs aan de kinderen en in 
relatie tot de wat oudere, lees traditionelere, andere teamleden. Ook blijven we enkele vrijwilligers 
financieel ondersteunen die van grote waarde zijn voor de school zoals we hebben gemerkt!, en die verder 
niets betaald krijgen… daar komt bij dat deze mensen met onze ondersteuning zelf meerdere gezinnen 
(familie) kunnen onderhouden. 

Sharada school in Sarangkot 

Vlakbij hotel Snowleopard van Tilak is een klein winkeltje van Mukti; we komen er altijd langs op weg van of 
naar Snowleopard. Heel vriendelijke man, altijd in voor een praatje. Marjolein raakte deze keer wat langer 
aan de praat en toen bleek dat hij binding heeft met een klein schooltje in Sarangkot, net buiten Pokhara, de 
Sharada school. Ze maakten een afspraak om er eens samen te gaan kijken. Zo gezegd zo gedaan en ter 
plekke besloot Marjolein dat de stichting daar ook nog wel enige ondersteuning kon bieden. Mukti had nl. 
verteld dat ze graag een keuken wilden. Een keuken? Jawel maar dus op z’n Nepalees: er bleek voor de 
onmisbare voorziening van thee alleen water gekookt te kunnen worden op houtvuur… Marjolein zorgde 
voor een eenvoudig kooktoestel, pannen en een paar gasflessen; het geheel werd bij een tweede bezoek 
gebracht, aangesloten en in gebruik genomen! Iedereen blij! 

Sapana school in Chitwan 

Zoals gemeld is Marjolein daar deze keer niet geweest maar we werden wel op de hoogte gehouden van het 
onderhouden en opknappen van de speeltuin (die een paar jaar geleden mede dankzij onze stichting kon 
worden aangelegd). Ook hebben we desgevraagd toestemming gegeven voor het aanschaffen van een 
grasmaaier, van het restant van het investeringsbudget. 
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Inkomsten: 

Giften 

In de eerste plaats mag vermeld worden dat we ook in 2019 weer vele particuliere giften mochten 
ontvangen, kleine en grote. Ons motto is altijd: alles is welkom omdat alle beetjes helpen. Er zijn overigens 
mensen die al jaren lang elk jaar een bedrag overmaken. Iedereen natuurlijk zeer bedankt daarvoor !! 

Sponsor-acties 

Een kerkelijke gemeente waar familie van Sonja lid van is, de Salvatorkerk in Veenendaal, had onze stichting 
vorig jaar als goed doel uitgekozen om te sponsoren. Dat betekende dat Sonja en René een presentatie 
hebben mogen geven, speciaal gericht tot de kinderen om het belang van goed onderwijs voor de kinderen 
in Nepal te benadrukken, en dat er 2 keer is gecollecteerd voor onze stichting. Daarbij was er ook nog een 
zendings-spaaractie gedurende het jaar, waarbij de kinderen van de gemeente zelf geld hebben ingezameld 
in spaardoosjes. Ze waren hartverwarmend gemotiveerd en de opbrengst was in totaal € 1061 !   

Collega-stichting Laxmi Support ondersteunt sinds jaar en dag de Anapurna school in Pokhara. In 
samenspraak met Marjolein konden zij een bijdrage leveren van € 140 voor acuut nodig schoolmateriaal. 

Last-but-not-least heeft de fa. Achmea weer een bedrag overgemaakt. Vorige jaren zijn Wim en René op 
kantoor geweest om het stichtingswerk toe te lichten t.b.v. een gift. Deze keer was geen presentatie nodig 
maar kwam er een bedrag van € 3700 onze kant op !  

 

Vooruitblik 2020 

Begin 2020 sloeg al snel het Corona-virus toe, ook in Nepal helaas. We hadden net daarvoor al tickets 
geboekt om weer te gaan in het najaar, maar hebben dat uiteindelijk moeten annuleren. In plaats daarvan 
hebben we een ad hoc extra voedselvoorzieningsprogramma kunnen organiseren, dankzij Dipak! Daarover 
uiteraard meer in het volgende jaarverslag.  

 

Voor nadere informatie wordt verwezen naar de websites: 

 www.stichtingsonmar.nl   

 www.sonmar.waarbenjij.nu 

Daar zijn ook links opgenomen naar gerelateerde documenten en actuele berichten. Volg ons bijvoorbeeld 
op Facebook ! Ook via de website zijn de facebookberichten te vinden. 

 

Tenslotte 

Alle gulle gevers wederom en nogmaals zeer bedankt voor de bijdragen ! Met dit verslag en onderstaande 
financiële paragraaf geven we aan wat we ermee gedaan hebben. Tot volgend jaar ! 
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Financiële verantwoording 

T.b.v. een financiële verantwoording over 2019 is een winst- en verliesrekening opgemaakt, waarvan een 
samenvatting hieronder is opgenomen: 

niveau 2: samenvatting       
         

 voorschot uitgaven ter plekke 0  € 1.500,00   terugbetaling 0 € 1.500,00 
 giften 1  € 5.935,00  inleg spaarrekening 2 € 5.000,00 
 opnames spaarrekening 2  € 3.000,00  bankkosten 14 € 177,26 
 sponsoracties  3  € 1.061,19  overboekingen 20 € 4.690,00 
 bijdrage Laxmi t.b.v. Annapurna 4  € 140,00  opnames 21 € 1.602,25 
      'winst'  -€ 1.333,32 
         
   tot: € 11.636,19   tot: € 11.636,19 

         
      'ANBI'- %  97 
 

NB: het ‘ANBI’ percentage  97 betekent dat vorig jaar 97% van alle binnenkomende bedragen concreet is 
besteed aan doelen in Nepal; dat is – afgezien van de onontkoombare bankkosten – het maximaal haalbare!  

specificatie van de netto uitgaven t.b.v. Nepal in 2019 (afgerond)   
   
salaris Engelse docent en vrijwilligers Gaun Farka school   € 2.200 
voedselprogramma's Surya Yoti, Bayrabi en Gaun Farka scholen   € 650 
   
schoolmateriaal en opknappen speeltoestellen Annapurnaschool  € 350 

   
schoolmateriaal en speelmateriaal voor Gaun Farka en Bayrabi  € 300 
opknappen Bayrabi: schilderen buiten en binnen (lesmateriaal op muren!), 
arbeidsloon  € 1.400 
tapijten voor Bayrabi  € 200 

   
lesmaterialen voor alle scholen  € 400 
klein materiaal  € 100 

   
kooktoestel, gasfles en toebehoren voor Sharadaschool in Sarangkot  € 200 
      
transportkosten, o.a. verf en tapijten voor Bayrabi, taxiritten naar scholen  € 500 

    
totaal:  € 6.300 

 

Marjolein & Wim Kars, september 2020 
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