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Jaarverslag 2022 
Het jaar 2022 was wederom een zeer bijzonder jaar.  

In eerste instantie vooral vanwege Corona ! Onze plannen om naar Nepal te reizen konden we eindelijk 
uitvoeren. In februari zijn we geweest ! Ondanks Corona, PCR-tests, onzekerheden en ander ongemak, zowel 
in Nederland als in Nepal. We wilden na drie jaar gewoon heel graag naar Nepal terug.  

Er is steeds vaker contact (beeldbellen!) waardoor we goed op de hoogte blijven van de situatie daar. Met 
name de contacten met Tilak en Dipak in regio Pokhara zijn frequent en altijd bijzonder hartelijk en 
constructief. Omdat Dipak zich zo manifesteert, d.w.z. actief is en goed in verbinding is met ons, hebben we 
besloten hem de status van projectmanager te geven, met salaris. Dipak is nu aanwezig bij vergaderingen 
met de besturen van de scholen. Ook is hij aanwezig geweest bij een gemeentelijke vergadering en heeft 
namens SonMar gesproken en gepleit voor meer aandacht voor de scholen. Doordat we wekelijks met elkaar 
beeldbellen was het ook mogelijk diverse ad hoc acties te kunnen bespreken en uit te voeren. Dipak ziet wat 
er nodig is en zo is de lijn nog korter geworden. 

 In november ging Marjolein nog een keer naar Nepal ! Vanwege de bruiloft van Bimla (dochter van Tilak en 
ook goede bekende van ons), die daar groots gevierd werd. Ze heeft na de bruiloftsweek ook de scholen 
bezocht en alvast geïnventariseerd welke nieuwe afspraken gemaakt zouden kunnen worden. Er was een 
dringende vraag om ook het toiletgebouw van Gaun Farka te renoveren, en daar kon gelijk mee worden 
gestart!  

Activiteiten per regio in Nepal 

Pokhara 

In de omgeving van Pokhara ondersteunen we de scholen Gaun Farka en Bhairabi al jarenlang structureel, 
met salarissen voor vrijwilligers, leraren Engels en Computerles. Goed nieuws was dat een aantal 
vrijwilligers, die allen niet betaald kregen van de Nepalese overheid, maar wel net zo hard werken als de 
betaalde leerkrachten, nu wel een eigen salaris hebben! Dat is ook waar onze stichting naar streeft. De 
leraren Engels en Computerles worden nog wel door onze stichting betaald.  
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Ook voorzien we al jaren in een voedselprogramma, zodat de kinderen op school te eten krijgen en 
waardoor ouders dus meer geneigd zijn hun kinderen naar school te laten gaan. En lesmateriaal en 
buitenspeelgoed waar altijd behoefte aan is.  

Toen we er waren in februari werden we meegenomen naar een voor ons nieuwe school: de Birendra Basic 
school. We hebben kennisgemaakt met het team en het bestuur. We zagen voor de school kansen om hen in 
het ondersteuningsprogramma van SonMar op te nemen. Voor het eerste jaar is er een startprogramma 
afgesproken in de vorm van een voedselprogramma en (veel!) lesmateriaal. Ook hebben alle kinderen 
nieuwe schoenen gekregen en een warme trui plus muts. 

Op eigen initiatief zijn we op bezoek geweest bij de Sharada Basic school in Sarangot, waar we via een ander 
contactpersoon dan Tilak de vorige keer terecht waren gekomen, nl. Mukti Timilsina en diens zoon Ganesh. 
Het team aldaar en met name het hoofd, Agandhar Timilsina (geen directe familie), wilde heel graag verdere 
ondersteuning en had een hele lijst van wensen. Na goed overleg hebben we besloten om deze school ook 
op te nemen in onze structurele ondersteuning, zodat automatisch Dipak daar ook de projectmanager is. Hij 
pakte dat direct goed op en nam de leiding in de gesprekken! Zo konden we ter plekke besluiten om een 
toiletrenovatie- en een elektriciteitsinstallatieproject op te zetten. De foto’s die wij rondstuurden van de 
oude WC’s hadden grote impact in Nederland en genereerden direct giften. Zie ook onder. Ook bij de 
Sharada School konden we veel lesmateriaal en speelgoed brengen. 

Tot slot hebben we ook de Annapurna school (waar het allemaal begonnen is!) bezocht en voorzien van 
speelgoed en lesmateriaal.  

Tijdens de contacten in de loop van het jaar is een paar keer een extra beroep gedaan op ons. Zo zijn er 
schoenen en warme truien geleverd. 

Chitwan 

In de regio Chitwan ondersteunen we de Sapanaschool. Dit doen we beperkt en projectmatig omdat de 
basissupport uit andere – ook Nederlandse – hoek komt. Toen we er waren in februari hebben we toegezegd 
voor de financiering van ventilatoren te zorgen. Verder hebben we veel gesprekken gevoerd over de 
toekomst van de Sapanaschool, maar daar zijn we inhoudelijk niet bij betrokken. We zijn door Dhruba 
gedurende het jaar verder niet benaderd met een extra verzoek. 

Inkomsten 

Giften 

2022 was wederom een heel goed jaar !! In de eerste plaats waren er weer reguliere giften van onze trouwe 
supporters. Daarnaast hebben we net als het jaar ervoor gemerkt dat onze specifieke acties voor 
ondersteuning, bijv. o.b.v. foto’s van oude WC’s, veel hebben losgemaakt, zowel bij onze bekende ‘aanhang’  
en ook bij veel nieuwe mensen. Superfijn! 
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Acties in Nederland 

Protestantse gemeente in Neede 

Via een oude bekende waren we al in 2021 in contact gekomen met deze kerkelijke gemeente. De diakonie 
heeft onze stichting het hele jaar gesteund, d.m.v. maandelijkse bijdragen en een collecte. Zeer bedankt 
daarvoor. 

Protestantse gemeente Ouderkerk a/d Amstel 

Via familie werden we uitgenodigd om in deze gemeente een presentatie te geven over ons werk in Nepal. 
Dat hebben we graag gedaan. En vervolgens heeft ook hier de diakonie ons een tijd gesteund. Zeer bedankt 
ook.  

Winteracties 

Na onze eerdere acties was de volgende ‘winteractie’, eind 2021/begin 2022, wederom een groot succes. 
We hebben in schoenen en warme kleding kunnen voorzien. En vooral nieuwe toiletten voor de Sharada 
school ! Mede door dat succes heeft Marjolein eind vorig jaar, toen ze er weer geweest was, nogmaals een 
soortgelijke actie opgezet, nu voor toiletten bij de Gaun Farkaschool. Hier moet nog meer gebeuren maar de 
voorlopige resultaten van deze nieuwe actie zijn heel hoopgevend. De hygiëne is hiermee een stuk 
verbeterd. 

Al met al hebben we vorig jaar 90 giften mogen ontvangen met een totaal van € 6420. Een record !!  

We hebben de bijdragen - zoals gebruikelijk bij de basis agreements - een paar keer in grote brokken 
overgemaakt. Daarbij hebben we de Birendra school en de Sharada school nu ook opgenomen in de 
structurele afspraken ! 

Vooruitblik 2023 

In februari gaan we alweer die kant op ! Deze keer gaan (schoon)zus Marleen en haar dochter Mignon ook 
mee !! We gaan met Dipak uiteraard de scholen bezoeken, aan Marleen en Mignon laten zien waar onze 
stichting  in voorziet, en dan ter plekke overleggen over vervolgtrajecten en eventuele nieuwe projecten.  

In Chitwan blijft Dhruba als eigenaar van de Sapana Village lodge nauw betrokken bij de naastgelegen 
Sapanaschool en is hij tevens de drijvende kracht achter allerlei sociale projecten in de regio d.m.v. zijn SVSI-
organisatie. We hebben in het verleden diverse andere projecten ondersteund en gaan nu weer in overleg 
welke eventueel in aanmerking komen.  

Voor nadere informatie verwijzen we graag 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 nader aan wat we ermee gedaan hebben. Tot volgend jaar ! 
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Financiële verantwoording 

T.b.v. een financiële verantwoording over 2022 is een winst- en verliesrekening opgemaakt, waarvan een 
samenvatting hieronder is opgenomen: 

 

          
NB: het ‘ANBI’ percentage  96 betekent dat vorig jaar 96% van alle uitgaven concreet is besteed aan doelen 
in Nepal; dat is – afgezien van de helaas onontkoombare bankkosten – het maximaal haalbare! De 
transactiekosten van de bank in Nepal zijn afgelopen jaar wederom gestegen. 

 

samenvatting transacties code code
giften regulier 1 € 4.760,00 bankkosten Ned 14 € 208,17
giften t.b.v. toiletgebouwen 2 € 1.660,00 bankkosten Nepal 15 € 198,00
prot.gem. Neede 3 € 674,15 overboekingen 20 € 7.918,00
prot.gem. Ouderkerk a/d Amstel 4 € 950,00 opnames 21 € 1.156,51
verkoop sleutelhangers 5 € 40,00 losse materialen 16 € 65,68

opnames spaarrekening 6 € 8.120,00 inleg spaarrekening 6 € 7.000,00

'winst' -€ 342,21
tot: € 16.204,15 tot: € 16.204,15

totaal netto inkomsten € 8.084,15 totaal netto uitgaven € 9.140,19
 

'ANBI'- % 96
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Marjolein & Wim Kars 

18 januari 2023 

specificatie van de netto uitgaven t.b.v. Nepal in 2022

divers speelgoed thuis gekocht € 125
truien project € 480
truien project 2 € 485
schoenen project € 750

salaris docenten Gaun Farka school  € 1.760
voedselprogramma Gaun Farka school € 350
lesmateriaal Gaun Farka school € 130
printer Gaun Farka school € 300
toilet renovatie Gaun Farka school € 1.100

salaris docent Engels Bhairabi school € 880
voedselprogramma Bhairabi school € 350
lesmateriaal Bhairabi school € 130

voedselprogramma Birendra school  € 265
lesmateriaal Birendra school  € 180
  
toiletrenovatie Sharada school € 450
elektriciteit Sharada school € 110
lesmateriaal Sharada school € 240

speelgoed Annapurna school € 45
lesmateriaal Annapurna school € 45

salaris projectmanager Dipak € 440
onkosten Dipak (transport) € 45
taxikosten naar winkels en scholen € 370

ventilatoren voor Sapana school € 110

totaal: € 9.140
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