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Jaarverslag 2020 

Het jaar 2020 was in alle opzichten zeer enerverend en bijzonder. Zowel in het algemeen als persoonlijk voor 
ons. 

Ten eerste was er natuurlijk Corona ! Ook Nepal is getroffen en het virus heeft ook daar grote impact op de 
samenleving, zij het anders dan bij ons in het welvarende westen: er kwamen geen toeristen meer, 
waardoor veel winkeltjes dicht bleven en restaurants moesten sluiten. Ook zijn veel in het buitenland 
werkzame Nepalese mannen (Qatar!) naar huis gestuurd, waar zij geen werk hebben maar wel voedsel en 
onderdak nodig hebben. En tenslotte was er meteen een chronisch gebrek aan mondkapjes, medicijnen e.d. 
Gelukkig kon onze stichting in elk geval aan dat laatste iets doen, waarover straks meer. 

Persoonlijk hebben we het overlijden van de (schoon)moeder van Wim en Marjolein moeten meemaken. Zij 
was een groot supporter van onze activiteiten in Nepal en wilde dan ook dat er tijdens de uitvaart een 
collecte gehouden zou worden met opbrengst voor onze stichting. Hartverwarmend was dat ook na de 
uitvaart nog diverse giften zijn binnengekomen ter nagedachtenis aan haar. 

We hadden concrete plannen om dit jaar weer naar Nepal te reizen, de tickets waren al geboekt. ‘We’ is in 
dit geval Marjolein, Wim en (schoon)zus Marleen met dochter Mignon. We hadden ons enorm verheugd op 
het weerzien resp. kennismaken met alle dierbare mensen aldaar en het bezoeken van de scholen… Maar 
Corona gooide roet in het eten. We hebben in plaats daarvan vaker gemaild en gebeld met diverse mensen 
daar en zo een paar goede en extra afspraken kunnen maken over steun in – ook voor hen – moeilijke 
Coronatijden. Vanwege de goede ervaringen in 2019 van Marjolein met Dipak Chettri (neef van Tilak), was 
hij met name de aangewezen man om e.e.a. te regelen ter plekke. Dat heeft heel goed gewerkt ! 

 

Activiteiten per school: 

Surya Yoti school in Bettyani  

Deze school werd al sinds het begin van de stichting ondersteund, met een voedselprogramma, salaris voor 
een Engelse leraar en lesmateriaal. Het leerlingenaantal liep echter steeds verder terug en zoals vorig jaar al 
besproken en voorzien hebben we in goed overleg de bijdragen beëindigd. Inmiddels is de school gesloten 
en zijn de overgebleven leerlingen en een deel van het personeel overgegaan naar de naburige Gaun Farka 
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school. Erg jammer voor met name Tilak en diens vader, want die hadden de school destijds gesticht. Maar 
het was niet anders. 

Gaun Farka school (regio Deurali) 

Hier hebben Marjolein en Wim zelf lesgegeven (en gelogeerd bij één van de leerkrachten). Het ging goed 
met de school, het leerlingenaantal groeide en het team leerkrachten bleef in stand en groeide nog. 
Vanwege Corona moest de school in de loop van het jaar gesloten worden, maar toen ging het team bij de 
kinderen thuis langs en werd er in kleine groepjes buiten op een erf of terras lesgegeven. 

Bayrabi school in Deurali 

Hier hetzelfde verhaal als bij Gaun Farka wat betreft groei en enthousiasme van het team ! Deze school is 
nog relatief nieuw en (sinds) de vorige keren dat we er waren is er veel opgeknapt en aangeschaft. Verdere 
plannen bijvoorbeeld voor een nieuw en groter speelterrein hebben we vanwege Corona moeten uitstellen.  

Sapana school in Chitwan 

Deze school ondersteunen we zijdelings omdat de basissupport uit andere – ook Nederlandse – hoek komt. 
Desalniettemin zijn we door contactpersoon Dhruba Giri halverwege het jaar expliciet gevraagd om vanwege 
Corona te ondersteunen op medisch gebied, wat we graag hebben gedaan.  

 

Inkomsten: 

Giften 

2020 was een topjaar !! In de eerste plaats waren er weer reguliere giften van onze trouwe supporters. Maar 
daarnaast hebben we gemerkt dat onze specifieke acties voor ondersteuning vanwege Corona veel hebben 
losgemaakt, bij onze bekende ‘aanhang’ maar ook bij veel nieuwe mensen, soms ook via bekenden van ons. 
Dit heeft geleid tot een totaal aantal van 96 individuele giften !! Geweldig, wat een vertrouwen ! Iedereen  
heel erg bedankt daarvoor…. Ons motto is en blijft: alles is welkom omdat alle beetjes helpen.  

Acties 

Toen Corona eenmaal echt toesloeg voor de zomer, ook in Nepal, kwamen er signalen van onze 
contactpersonen in beide regio’s. Tilak vroeg om medische hulp in de vorm van medicijnen, zeep en extra 
voedsel, ook voor de gemeenschappen waar de schoolkinderen leven. Dhruba vroeg expliciet om een budget 
voor mondkapjes en ook medicijnen, eveneens voor een hele gemeenschap. We hebben toen een concrete 
actie op touw gezet waarbij we onze bekende donoren en andere supporters hebben aangeschreven met 
het verzoek om hier aan bij te dragen. Dat heeft geleid tot zo’n 25 (extra) giften met een totaal van ruim € 
1250. Heel mooi ! 

In het najaar kondigden Tilak en Dipak aan dat er weer meer voedsel nodig was en meldden zij bovendien 
dat er behoefte was aan warme kleding (truien, mutsen), i.v.m. de naderende winter. We hebben toen 
wederom een sponsoractie opgezet, met een nog groter bereik dan de vorige keer en… met een enorm 
succes… Met name het punt ‘warme kleding’ bleek heel erg aan te slaan, gezien de reacties die we kregen. 
Dit leidde tot zo’n 50 giften met een totaal van ruim € 4500 !! Ongelooflijk.  
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We hebben de opbrengsten - zoals gebruikelijk bij de basis agreements - een paar keer in grote brokken 
overgemaakt. Omdat de opbrengst van de ‘warme kleding’ actie alle verwachtingen overtrof hebben we ten 
eerste een tekort op de eerdere ‘mondkapjes’ actie kunnen dekken en verder een deel ervan mede kunnen 
bestemmen voor de basisondersteuning van voedsel en leerkrachtensalarissen, zodat we dat ook weer voor 
pakweg een volgend half jaar konden toezeggen. 

We zijn via een televisiedocumentaire in contact gekomen met de Collega-stichting BlinkNow die ook actief 
is Nepal. Bij wijze van support hebben we een bijdrage geleverd van € 150 voor acuut nodig schoolmateriaal. 

 

Vooruitblik 2021 

Tja, lastig aan te geven. Na de gedwongen annulering in 2020 willen we uiteraard dolgraag weer daarheen, 
in welke samenstelling dan ook. Maar alles is onzeker natuurlijk. Nederland is voortvarend (…) aan het 
inenten, maar daarvan is in Nepal nog geen sprake; hoe schrijnend toch weer.  

Tilak is vorig jaar gestopt met het exploiteren van het Snowleopard hotel in Pokhara, maar nog wel actief in 
maatschappelijke rollen (gekozen in een soort provinciaal bestuur) en samen met Dipak betrokken bij het 
reilen en zeilen van de Gaun Farka en Bayrabi scholen, ook in Corona-tijden. We zullen afwachten welk 
(extra) beroep er eventueel op ons gedaan gaat worden; we houden in elk geval contact ! 

 

 

Voor nadere informatie wordt verwezen naar de website: 

 www.stichtingsonmar.nl   

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 2020 is een winst- en verliesrekening opgemaakt, waarvan een 
samenvatting hieronder is opgenomen: 

 

 

          
NB: het ‘ANBI’ percentage  98 betekent dat vorig jaar 98% van alle binnenkomende bedragen concreet is 
besteed aan doelen in Nepal; dat is – afgezien van de helaas onontkoombare bankkosten – het maximaal 
haalbare!  

 

 

 

 

Marjolein & Wim Kars, april 2021 

samenvatting transacties
code code

overboeking 0  € 1.200,00  overboekingen 0 € 1.200,00
giften regulier 1 € 460,00 inleg spaarrekening 2 € 1.000,00
opnames spaarrekening 2 € 5.506,00 bijdragen elders 4 € 150,00
nalatenschap M.Kars-Boer 3 € 513,88 bankkosten 14 € 151,84
giften t.b.v. covid-hulp 4 € 1.265,00 overboekingen 20 € 6.756,00
giften t.b.v. winteractie 5 € 4.510,00 opnames 21 € 0,00

'winst' € 4.197,04
tot: € 13.454,88 tot: € 13.454,88

totaal netto inkomsten € 6.748,88 totaal netto uitgaven € 6.906,00
 

'ANBI'- % 98

specificatie van de netto uitgaven t.b.v. Nepal in 2020 (afgerond)

salaris Engelse docent en vrijwilligers Gaun Farka school  € 2.200
voedselprogramma's Surya Yoti, Bayrabi en Gaun Farka scholen  € 650
schoolmateriaal en speelmateriaal voor Gaun Farka en Bayrabi  € 100
  
project mondkapjes en medicijnen in Sapana € 756
  
project covid-support d.m.v. medicijnen, mondkapjes, zeep e.d. Gaun Farka en Bayrabi € 1.000
project wintertruien, extra voedsel en vervolg medicijnen € 2.050

   
bijdrage aan zusterorganisatie in Nepal n.a.v. oproep € 150

totaal: € 6.906
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