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Jaarverslag 2015

Het jaar 2015 stond voor de Stichting – en voor vele andere Nepal‐betrokkenen ‐ in het teken van de
verwoestende aardbevingen in april.
Er is met name net na die gebeurtenissen geregeld contact geweest met onze contactpersonen Tilak Chettri
in Pokhara en met Dhruba Giri van de Sapana Lodge in Chitwan over de stand van zaken aldaar. Het bleek
dat de scholen die de Stichting sponsort zelf grotendeels gespaard zijn gebleven. Alleen de Surya Jyoti
school in Bettyani vertoonde enkele scheuren in muren.
Andere bergdorpen in die regio’s zijn echter veel zwaarder getroffen. Dit bracht zowel Tilak als Dhruba ertoe
om zelf hulpverlening in gang te zetten, met eigen mensen en middelen, wetend dat ze voor hulp niet op de
centrale overheid hoefden te rekenen of wachten…. Met name Dhruba heeft met zijn organisatietalent veel
acties op touw gezet en is diverse keren met een ploeg medewerkers vanuit zijn Sapana Village Social Impact
(SVSI) organisatie, bepakt en bezakt te voet (!) de bergen ingetrokken om ter plekke hulp te bieden. In eerste
instantie werd noodopvang gerealiseerd middels tenten en zeilen (het was ook nog aan het begin van het
regenseizoen….). Later werden voedsel en andere goederen gebracht.
Deze gebeurtenissen en acties hadden naast de primaire impact op het leven van onze bekende mensen in
Nepal natuurlijk ook hun weerslag op onze Stichting: de lopende acties en de plannen.
Het heeft ertoe geleid dat vanuit de Stichting enkele activiteiten werden ondernomen:
‐
‐
‐

Een feest t.g.v. de 50e verjaardag van Marjolein met opbrengst voor Nepal
Een sponsoractiviteit op de school waar Marjolein en Sonja lesgeven
Contact met een wielerclub in IJsselstein die jaarlijks een evenement organiseert t.b.v. een goed doel
(al was dat contact al vóór de aardbevingen gelegd)

Feest
Plannen voor een feest in mei t.g.v. de 50e verjaardag van Marjolein waren er natuurlijk al langer, maar de
gebeurtenissen in Nepal kort daarvoor waren een duidelijke aanleiding om de genodigden te vragen een
bijdrage te leveren voor hulp. Dit heeft al met al zo’n € 1000 opgebracht.
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Sponsoractiviteit school
Marjolein en Sonja hadden bedacht dat een sponsorloop wel een goed idee zou zijn: kinderen rennen
rondjes rond de school en laten zich daarvoor sponsoren door familie en bekenden, hetzij met een vast
bedrag, hetzij met een bedrag per rondje…. Het was een groot succes. Naast het rondjes rennen hebben
kinderen ook allerlei spullen en etenswaren verkocht voor het goede doel, zowel op een markt tijdens de
sponsorloop als huis aan huis. Een hartverwarmende inzet met veel enthousiasme. De betrokken wethouder
heeft het evenement bijgewoond en zegde toe dat de gemeente IJsselstein € 1500 zou bijdragen! Dit leverde
in totaal zo’n € 6000 op !

Wielerclub
Contacten waren feitelijk al eerder gelegd. De wielerclub sponsort elk jaar een goed doel uit de regio en deze
keer was onze stichting mede uitverkozen. In overleg met hen voor een concrete bestemming van een
bijdrage kwam m.n. de financiering van docenten Engels naar voren als een aansprekend doel. Wij
becijferden dat voor een fulltime aanstelling op 1 van de scholen ruim € 1000 nodig zou zijn. Er werd een
wielerronde in de regio georganiseerd en de opbrengst bedroeg € 1080! Omdat er nog een restbedrag van
vorig jaar stond hebben we € 850 overgemaakt specifiek voor docenten Engels en is het restant besteed aan
(extra) hulp aan aardbevingsslachtoffers.

Overige bijdragen
Bovengenoemde activiteiten hebben ook geleid tot bijdragen van een kennis die een eigen
sponsorevenement op touw zette en van een andere basisschool met een eigen sponsoractie, in totaal zo’n
€ 600.

Uitgaven
Zoals al gemeld is verreweg het meeste geld besteed aan hulp aan slachtoffers van de aardbevingen. We
hebben daartoe diverse keren contact gehad met Tilak en Dhruba en zij hebben verslag uitgebracht van hun
acties en foto’s gestuurd. Gegeven de omstandigheden was het ondoenlijk om al het geld precies te ‘labelen’
en een verantwoording te vragen omtrent de besteding. Ons vertrouwen is na zoveel jaar inmiddels dermate
groot dat wij ervan uit gaan dat zij heel goed weten waaraan bijdragen het beste besteed konden worden.
Vóór de aardbevingen was al met Dhruba overeengekomen dat het weeshuis (Gam Beshiko Conservation
Center) een extra bijdrage nodig had i.v.m. uitbreiding van het aantal kinderen, een voortzetting van de
extra bijdrage in 2014.
Naast de primaire projecten en bijdragen van de Stichting, is in 2015 ook contact gelegd met Martin Travers,
een kunstenaar die zelf diverse projecten en activiteiten onderneemt, m.n. ook gericht op kinderen. Het
werk van deze man is dermate inspirerend dat we besloten om hem een bijdrage te geven.
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Ontmoetingen
Dhruba was in de nazomer in Nederland, op uitnodiging van andere sponsoren. Natuurlijk namen we als
Stichting de gelegenheid te baat om hem te ontmoeten. Tevens zijn gesprekken geweest met andere
betrokkenen bij de Sapana‐projecten. De koers van onze Stichting is en blijft dat we niet onderdeel van
andere trajecten willen zijn, dus onze eigen onafhankelijke positie willen bewaren, maar dat we wel de
samenwerking zoeken daar waar dat mogelijk is en opportuun.

Vooruitblik
Begin 2016 gaan Marjolein en Wim namens de Stichting weer naar Nepal. We gaan dan de lopende
projecten bekijken en overleggen met Tilak en Dhruba over de gang van zaken en mogelijke vervolg‐
activiteiten of nieuwe trajecten. Bij Dhruba zullen we met belangstelling observeren wat de vorderingen zijn
m.b.t. het openstellen van de Sapana‐school, de oorspronkelijke droom van Dhruba, waarvoor m.n. andere
Nederlandse vrijwilligers de afgelopen tijd heel druk zijn geweest. Ook willen we met hem meedenken bij
het verder organiseren resp. aansturen van projecten binnen SVSI en de communicatie daaromtrent.

Financiële verantwoording
T.b.v. een financiële verantwoording over 2015 is een winst‐ en verliesrekening opgemaakt, waarvan een
samenvatting hieronder is opgenomen:
niveau 2: samenvatting
giften
sponsoracties

1
3

€ 3.200,00
€ 6.074,99

bankkosten
Nepal netto

14
20

'winst'
tot:

€ 9.274,99

€ 192,54
€ 5.700,00
€ 3.382,45

tot:
'ANBI'- %

€ 9.274,99
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 2015

aanvulling voedselvoorziening weeshuis Chitw an

€ 600

salaris Engelse docenten

€ 850

noodhulp aardbeving regio Pokhara

€ 800

noodhulp aardbeving regio Chitw an direct
noodhulp aardbeving regio Chitw an andere stichting
renovatie school regio Chitwan

€ 2.000
€ 200
€ 1.000

kunstproject scholen Kathmandu

€ 250

totaal:
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€ 5.700

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

Daar zijn ook links opgenomen naar gerelateerde documenten.
Marjolein Kars, Wim Kars, Sonja Verheijen en René Bontje
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