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Jaarverslag 2016
Het jaar 2016 stond voor de Stichting in het teken van het bezoek van Marjolein en Wim in het voorjaar.
Dankzij de nodige PR in vrienden- , bekenden- en werk-kringen kwamen er voorafgaand aan de reis weer
heel wat giften binnen ! Daarmee konden we weer ‘bepakt en bezakt’ op pad, in de wetenschap dat er veel
mogelijk was. Een uitgebreid reisverslag is reeds eerder gepubliceerd op onze website.
Kinderhuis Chepang
Na onze reis is duidelijk geworden dat de afgesproken investering in een irrigatiesysteem bij het kinderhuis
in Chepang (Gam Beshiko Conservation Center) wel degelijk zijn vruchten heeft afgeworpen, letterlijk dan,
want na enkele maanden kwamen de eerste foto’s van bloeiend gewas, pomp en vrijwilligers (waaronder
ook kinderen) die er aan het werk waren ! Dit was een grote opluchting omdat het bezoek daar, i.c. het
vervangen van het lopende voedselprogramma door dit investeringsproject, nogal wat voeten in aarde had
(!) en lastig was qua communicatie. Vooral dank aan de stelligheid en volharding van Dhruba, die deze
switch volledig steunde.
Sapana school
Kort na onze reis is de school feestelijk in gebruik genomen. Een mijlpaal na 10 (!) jaar voorbereidingen.
Onze stichting heeft muziekinstrumenten bijgedragen die we ter plekke gekocht hadden en een speeltuin
waarvoor al eerder een budget was gereserveerd. Ook hier weer opluchting en trots toen de eerste foto’s
binnen kwamen van het resultaat: een prachtig geheel met klimtoestellen van organisch – daar aanwezig –
materiaal.
Sponsoractiviteiten scholen
Er zijn contacten gelegd met diverse basisscholen. Dit heeft gedurende het jaar geleid tot 2 concrete
resultaten:
-

1 (grote) school heeft onze stichting uitverkoren tot het jaarlijkse goede doel in 2017, wat betekent
dat er verschillende activiteiten georganiseerd gaan worden, waarvan de opbrengst voor ons is.
1 (kleinere) school heeft onze stichting aangewezen als goed doel bij z’n jaarlijkse kerstactiviteit. Dit
hield in dat Sonja, Marjolein en Wim in december zijn afgereisd om een serie presentaties te geven
over onze projecten. Een collectebus en de verkoop van sleutelhangers van het Women Skill Project
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van Sapana heeft voorlopig ruim € 200 opgebracht (administratieve verwerking hiervan vindt plaats
in 2017).
Hiernaast hebben we plannen om via ons netwerk nog met andere scholen contact te leggen voor mogelijke
bijdragen. Omdat onze projecten hoofdzakelijk educatief zijn t.b.v. kinderen in de basisschoolleeftijd leert de
ervaring dat dat juist aanspreekt bij basisscholen in Nederland.
Overige bijdragen
Onze activiteiten hebben ook geleid tot een bijdrage van een kennis die zijn verjaardag in het teken zette
van onze stichting en zo een bedrag van € 315 heeft ingezameld !
Verder hebben we weer contact gezocht met Zilveren Kruis – Achmea, dat een speciale goede doelen pot
heeft, waar we 3 jaar geleden op gewezen werden dankzij een kennis van René, die er werkt. Een
presentatie van Marjolein en René leverde toen € 4000 op. Deze keer gingen René en Wim op uitnodiging en
konden zij met een vervolgpresentatie aantonen wat er destijds met dat bedrag is gedaan (en bereikt!) en
aangeven wat de plannen zijn voor de toekomst d.m.v. een begroting voor 2017 (die overigens ook op de
website te vinden is). Er werd ter plekke een bedrag van € 5000 toegezegd !!
Ontmoetingen
Begin 2016, nog voor onze eigen reis, hebben Marjolein en Wim een ontmoeting gehad met Liesbeth
Nagelkerke van de Stichting FEMI. Eind 2016 is nog een ontmoeting geweest met Joke van der Zwaan *) van
de Stichting Nepalbenefiet in Aalsmeer. Er zijn ervaringen uitgewisseld en er is overlegd over mogelijke
projecten. Overigens zijn er ook eerder (d.i. vorige jaren) met andere Nepal-betrokkenen gesprekken
gevoerd over projecten en bijdragen aan activiteiten in Nepal. Uitkomst is steeds dat het goed is om
ervaringen uit te wisselen en elkaar op ideeën te brengen, zowel voor sponsoring als voor besteding in Nepal
zelf, maar dat het tegelijkertijd verstandig is om als stichting eigen doelen en bestemmingen te blijven
kiezen, ook gelet op de verschillende locaties en doelgroepen.
Vooruitblik
Begin 2018 gaan Marjolein en Wim namens de Stichting wederom naar Nepal, nu echter voor een langere
periode nl. van zo’n 3 maanden ! We gaan dan niet alleen de lopende projecten bekijken en overleggen met
Tilak en Dhruba over de gang van zaken en mogelijke vervolgactiviteiten of nieuwe trajecten, maar ook zelf
actief zijn op enkele scholen. Dit houdt in dat we veel meer zullen integreren met de gemeenschappen
aldaar en van daar uit onze bijdrage leveren aan goed onderwijs, maar ook aan de basale
leefomstandigheden uiteraard en mogelijk onderhoud aan de schoolgebouwen.
We kijken er enorm naar uit ! Logischerwijs staat 2017 in het teken van de voorbereidingen en het genereren
van sponsorgelden…..

*): Joke was zo aardig om een nieuwe partij sleutelhangers uit Sapana mee te nemen, een ideaal
relatiegeschenk of verkoopobject zo is wel gebleken !
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Financiële verantwoording
T.b.v. een financiële verantwoording over 2016 is een winst- en verliesrekening opgemaakt, waarvan een
samenvatting hieronder is opgenomen:
niveau 2: samenvatting
giften

€ 6.733,50

tot:

bankkosten
Nepal netto
opnames

€ 148,92
€ 3.650,00
€ 1.008,33

'winst'

€ 1.926,25

€ 6.733,50

tot:
'ANBI'- %

€ 6.733,50
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 2016

voedselvoorziening kinderhuis Chepang Chitw an
irrigatiesysteem kinderhuis Chepang Chitw an

€ 850
€ 600

salaris Engelse docenten Bettyani en Ghaun Pharka
salaris vrijw illigers Ghaun Pharka
voedselprogramma Bettyani en Ghaun Pharka

€ 1.400
€ 500
€ 300
totaal in 'agreement'

€ 2.200

computers en toebehoren Bettyani en Ghaun Pharka

€ 800

diverse materialen, speelgoed, muziekinstrumenten

€ 200

totaal:

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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€ 4.650

