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Jaarverslag 2013

Het jaar 2013 stond voor de Stichting in het teken van het bezoek in oktober/november aan de projecten in
Nepal.
Er is geregeld contact geweest met Tilak Chettri in Pokhara over de gang van zaken aldaar en met zijn
dochters die beiden in Hamburg wonen. We zijn als stichting in het voorjaar met z’n vieren naar Hamburg
gereisd om de dames te bezoeken en te overleggen over de mogelijk te ondersteunen activiteiten in Pokhara
(en Bettyani). De dames zijn vanwege hun ‘roots’ enerzijds en hun inmiddels westerse ontwikkeling en
ervaring anderzijds bij uitstek in staat om in te schatten waaraan behoefte is bij het thuisfront, terwijl ze ook
snappen waar westerse mogelijke sponsoren behoefte aan hebben qua planning en verantwoording.
In het voorjaar is toen eerst een bedrag van € 350 overgemaakt aan Tilak Chettri t.b.v. aanvullend
schoolmateriaal voor de Surya Jyoti school in Bettyani.
Inmiddels waren we in contact gekomen met een andere locatie, nl. in Chittwan in het zuiden van Nepal,
waar een visionaire en ambitieuze jonge manager van een lodge, Druhba Giri, bezig is met allerlei
ontwikkelingsprojecten betreffende scholen, voorzieningen en gezondheidsprogramma’s om het leven en
welzijn van de regionale bevolking op een hoger niveau te brengen. We besloten ook daar heen te gaan.
Daarna zijn we begonnen met het nader uitwerken van de plannen voor de reis naar Nepal. We besloten om
voor het eerst met z’n vieren te gaan, waarbij we de helft van de vliegtickets en verder alle verblijfkosten zelf
zouden betalen. Naast af en toe ad hoc binnenkomende giften hebben we ook bij verjaardagen gevraagd om
cadeaus in de vorm van een gift ‘voor Nepal’ te geven.
Ook zijn diverse presentaties gegeven bij scholen, kerken en een grote verzekeringsmaatschappij, die geleid
hebben tot enkele grote giften. Daartoe hebben we een sponsorplan geschreven en een begroting
opgesteld, uiteraard specifiek met het oog op de te maken reis.
Verder hebben we een benefietevenement georganiseerd in september. Daar waren allerlei activiteiten te
doen, waaronder bijv. vlaggetjes maken die we later in de vorm van een grote slinger konden meenemen (en
hebben opgehangen!). Ook was er gevarieerde muziek en natuurlijk presentaties van eerdere reizen met
informatie en voorlichting over de projecten en plannen. Er zijn in totaal zo’n 100 mensen geweest en de
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bruto opbrengst bedroeg € 800. Wij voelden ons als Stichting erg ondersteund door de belangstelling en de
donaties.
We hadden er met z’n vieren maanden naar uitgekeken en half oktober was het dan eindelijk zover dat we
konden vertrekken. Voor een verslag van de reis zelf wordt verwezen naar de eerder opgestelde en
rondgestuurde ‘terugblik 2013’. Verder zijn op de website ook de bijna dagelijkse ‘blogs’ te lezen, met
verslagen ‘heet van de naald’ van de belevenissen aldaar. Bij wijze van samenvatting van deze verslagen
pakte de reis in hoofdlijn als volgt uit:
In Pokhara hebben we in overleg met ons contactpersoon Tilak Chettri naast de bekende scholen in Bettyani
en Deurali een nieuwe school bezocht in Gaun Farka.
-

-

-

Voor Bettyani hebben we voedsel, speel- en lesmateriaal meegenomen en afspraken gemaakt voor
het financieel ondersteunen van vrijwillig lesgevend personeel, incl. een leraar Engels voor een jaar.
Ook zijn er afspraken gemaakt voor het fabriceren van schooluniformen voor de leerlingen en voor
het verder inrichten van het speelterrein met toestellen.
In Deurali konden we het niet eens worden over een bestemming van beschikbare middelen: in
plaats van door ons begroot materiaal (m.n. computers) wilde men een muur rondom het terrein.
Wij achtten dat niet in overeenstemming met de visie en doelstellingen van de stichting.
In Gaun Farka bleek een grote behoefte aan voedsel, allerlei materiaal en ondersteuning van
vrijwilligers. Ook hebben we gastanks gekocht t.b.v. warm water en voedselvoorziening. Daarnaast
hebben we afspraken gemaakt over het aanleggen van een speeltuin en het verstrekken van nieuwe
uniformen voor zowel leerlingen als personeel.

In Chitwan hebben we kennisgemaakt met Druhba Giri, zoals gemeld eveneens lodge-houder aldaar en zelf
initiator van vele (ontwikkelings)projecten in de regio. Hij heeft ons diverse scholen laten zien en verteld
over een school in aanbouw op zijn eigen terrein, de Sapana Village School. Wat ons echter met meest trof
was een weeshuis (Gam Beshiko Conservation Center) met vrijwel niets aan voorzieningen. Wij besloten ter
plekke om daar het nodige te besteden, wat mogelijk was, enerzijds vanwege het niet doorgaan van de
Deurali-plannen, anderzijds omdat de bezochte scholen al andere sponsors bleken te hebben. Het leidde tot
een uitgebreid arsenaal aan materiaal, rugzakken en speelgoed, met daarnaast als belangrijkste resultaat
een afspraak om een jaar lang in basisvoedsel te voorzien. Daarnaast hebben we ook een budget
beschikbaar gesteld voor een speeltuin bij de school in aanbouw op het terrein van Druhba.

Het beschikbare budget is al met al verdeeld in:
-

Directe aanschaf ter plekke van materiaal, speelgoed, voedsel
Vervoerskosten ter plekke om de scholen te kunnen bezoeken en het materiaal te kunnen vervoeren
Aanbetalingen voor het aanleggen, dan wel nader inrichten van speeltuinen en het fabriceren van
uniformen
Toezeggingen voor betalingen van het restant van voornoemde zaken en van salaris van vrijwilligers;
deze afspraken zijn vastgelegd in zogenaamde ‘agreements’ met Thilak resp. Druhba en de bedragen
zijn naderhand bij thuiskomst direct aan hen overgemaakt.
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T.b.v. een financiële verantwoording over 2013 is een winst- en verliesrekening opgemaakt, waarvan een
samenvatting hieronder is opgenomen:

niveau 3: samenvatting
giften
benefiet

€
€

9.440,01
604,13

€

10.044,14

€

1.139,62

tot: €

11.183,76

'verlies'

administratie
reiskosten
bankkosten
onkosten

€
€
€
€

255,86
1.965,50
282,23
183,90

Nepal netto

€

8.496,27

€

11.183,76

tot:

Het genoemde bedrag van pakweg € 8500 als ‘Nepal
netto’ is globaal als volgt besteed:
speeltoestellen Surya Jyoti
schooluniformen Surya Jyoti
salaris leraar Engels Surya Jyoti

€ 500
€ 1.600
€ 1.050

speelgoed Gaun Farka
salaris vrijwilligers Gaun Farka
egaliseren terrein en aanleg speeltuin GF
voedsel en gasvoorziening Gaun Farka

€ 100
€ 500
€ 1.000
€ 400

voedselvoorziening 1 jaar weeshuis
speelgoed weeshuis
rugzakken kinderen weeshuis

€ 1.650
€ 100
€ 150

speeltoestellen Sapana Village School

€ 650

div. vervoerskosten goederen, taxi's

€ 800
totaal: € 8.500

Voor nadere informatie wordt verwezen naar de websites:
www.stichtingsonmar.nl
www.sonmar.waarbenjij.nu

Daar zijn ook links opgenomen naar gerelateerde documenten zoals de begroting voor de reis, het
sponsorplan en het reisverslag.

Marjolein Kars, Wim Kars, Sonja Verheijen en René Bontje
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