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Jaarverslag 2017
Het jaar 2017 stond voor de Stichting in het teken van het voorbereiden van de sabbatical van Marjolein en
Wim, want eind van het jaar gingen ze voor een paar maanden naar Nepal ! Een heerlijk lange periode, om
naar uit te kijken en om goed voor te bereiden natuurlijk.
Sponsoractie Poeljeugd
Al aan het eind van het vorig jaar werden we ‐ via een familierelatie ‐ uitgenodigd om op de basisschool de
Poeljeugd in Zeeland een presentatie te komen geven over de Stichting. De school had de opbrengst van een
‘goede doelen actie’ voor ons bestemd. Daar gingen we natuurlijk graag op in.
Sponsoracties Meander
Via een andere familierelatie kwamen we in contact met de basisschool de Meander in de Meern. Een hele
grote school, die onze Stichting tot het Goede Doel voor het hele jaar had uitverkoren ! Ook hier hebben we
weer presentaties gegeven ter informatie en voorbereiding van de acties. Er werd een lege flessen actie op
touw gezet en later – op 18 mei, verjaardag Marjolein! – was er de zgn. Parade, een school‐brede fancy fair
met heel veel activiteiten en lekkere hapjes en drankjes voor ouders en leerlingen, waarvan de gehele
opbrengst voor onze Stichting zou zijn. Het werd een fantastische happening, waar we als Stichtingleden ook
alle 4 bij aanwezig waren.
Sponsoractie WIJ
Tenslotte werd er op basisschool WIJ, de thuisbasis van Sonja en Marjolein, natuurlijk ook een sponsoractie
georganiseerd! Het werd net als bij vorige gelegenheden weer een sponsorloop en weer renden alle
kinderen van jong tot oud zich uit de naad in rondjes om de school, aangemoedigd door leerkrachten,
ouders en anderen. Het was wederom een groot feest en de gemeente IJsselstein was ook deze keer weer
bereid om een flinke bonus aan de opbrengst toe te voegen.
Sleutelhangers
We hadden via een bevriende relatie vorig jaar al een grote voorraad sleutelhangers binnen gekregen. Deze
worden gefabriceerd door de vrouwen van het ‘Women Skill Project’ onder de vlag van de Sapana‐stichting
SVSI van Dhruba Giri in Chitwan. Deze hadden we ingekocht voor een mooie prijs en hebben we bij diverse
presentaties en andere gelegenheden grotendeels kunnen verkopen, voor een nog mooiere prijs. Dubbel
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winst voor het project dus. We hadden al eerder afgesproken om de opbrengst separaat aan de vrouwen te
overhandigen (wat we inmiddels ook daadwerkelijk hebben gedaan).
Tosse Bontje
De zoon van Sonja en René is tijdens zijn wereldreis zelf op bezoek geweest bij onze projecten in Nepal,
zowel bij Tilak in Pokhara als bij Dhruba in Chitwan ! Dat waren mooie ontmoetingen. Hij werd als afgezant
van de Stichting ontvangen en kon zich mooi op de hoogte stellen van de projecten, resp. de voortgang
ervan.
Feest Wim
Wim is in 2017 60 jaar geworden en dat was een goede aanleiding voor een feest! In plaats van cadeaus was
de opbrengt voor onze Stichting. Tijdens het feest gaf Marjolein weer een presentatie van onze activiteiten
in Nepal. Ook al wist iedereen daar natuurlijk allang van af ;‐) , het was toch goed voor een update en een
stuk nadere bewustwording. Het was een mooi feest en een mooie opbrengst.
Er waren ook nog kennissen en sympathisanten die met het oog op de naderende reis eveneens een bijdrage
hebben geleverd.
Wim werk
Toen eind 2017 de sabbatical naderde heeft Wim op zijn werk ook nog een presentatie gegeven en verder
een aantal relaties geïnformeerd over de plannen en de activiteiten in Nepal. Ook dit heeft een mooi bedrag
aan giften opgeleverd, wat nog doorliep in 2018, toen de sabbatical dus al was ingegaan.
Al met al waren er dus heel wat acties en evenementen ter voorbereiding op de reis van Marjolein en Wim.
Hartverwarmend allemaal. Het gaf hen ook de gelegenheid om al een flink budget in cash mee te nemen,
wat geen overbodige luxe was, gezien de eerdere ervaringen met het bankwezen in Nepal.
Bestedingen
Naast alle inzamelingsacties heeft de Stichting ook nog de nodige uitgaven gedaan in 2017. Het betrof in de
eerste plaats een continuering van eerdere afspraken resp. toezeggingen, zoals de voedselvoorziening voor
de kinderen in het Chepang kinderhuis, plus een extra bijdrage vanwege het toegenomen aantal kinderen,
en materialen voor de tuin (eigen groentekweek!). Daarnaast de voedselvoorzieningen en salarissen voor de
leerkrachten en vrijwilligers van de Ghaun Pharka en Surya Yoti (Bettyani) scholen.
Voor de Sapana‐school heeft de Stichting op hun eigen verzoek een bijdrage geleverd in het kader van
childsponsoring: het d.m.v. een financiële ondersteuning t.a.v. het schoolgeld stimuleren van ouders om hun
kinderen daadwerkelijk naar deze mooie en gloednieuwe school te sturen. Verder was er een ‘labelled gift’
voor materialen en speelgoed voor de Sapanaschool.
Vooruitblik 2018
Zoals gemeld en bekend zijn Marjolein en Wim dus eind 2017 naar Nepal vertrokken. Zij hebben met name
op de Ghanu Pharka school zelf les gegeven en veel contacten gehad met kinderen en ouders. Daarnaast zijn
ook andere scholen bezocht en was er (financiële) ruimte om meer activiteiten te ontplooien. Daarover meer
in het volgende jaarverslag. Een apart reisverslag van ons verblijf in Nepal is ook nog in de maak.
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Financiële verantwoording
T.b.v. een financiële verantwoording over 2017 is een winst‐ en verliesrekening opgemaakt, waarvan een
samenvatting hieronder is opgenomen:
niveau 2: samenvatting
giften
opname spaarrekening

1
2

€ 4.671,50
€ 1.900,00

sponsoracties Poeljeugd
sponsoracties Meander
sponsoracties WIJ
sleutelhangers specifiek

3
3
3
3

€ 210,00
€ 1.755,96
€ 2.312,18
€ 75,00
€ 10.924,64

tot:

inleg spaarrekening
bankkosten
(zie
specificatie) Nepal netto
opnames
'verlies'

2
14

€ 4.000,00
€ 160,91

20
21

€ 5.250,00
€ 7.020,45
-€ 5.506,72

tot:

€ 10.924,64

'ANBI'- %

99

NB: het ‘ANBI’ percentage 99 betekent dat vorig jaar 99% 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 2017

voedselvoorziening kinderhuis Chepang Chitwan
materiaal groentetuin kinderhuis Chepang Chitwan

€ 800
€ 550

salaris Engelse docenten Bettyani en Ghaun Pharka
salaris vrijwilligers Ghaun Pharka
voedselprogramma Bettyani en Ghaun Pharka

€ 1.350
€ 450
€ 300
totaal in 'agreement'

€ 2.100

extra voedselvoorziening kinderhuis Chepang Chitwan n.a.v. uitbreiding aantal
kinderen

€ 500

specifieke gift t.b.v. diverse materialen en speelgoed Sapanaschool

€ 300

Sapanaschool child-sponsoring

€ 1.000
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

Stichting SonMar Namasté, info@stichtingsonmar.nl

€ 5.250

