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Jaarverslag 2018
Het jaar 2018 begon voor Marjolein en Wim wel heel goed, want aan het eind van 2017 gingen we voor een
paar maanden naar Nepal ! Een heerlijk lange periode, lang naar uitgekeken ook. Dus de jaarwisseling werd
al daarginds meegemaakt, wat een belevenis op zich was.
Het langduriger verblijf deze keer bood in de eerste plaats de mogelijkheid om veel meer te integreren met
de plaatselijke bevolking en m.n. op de scholen natuurlijk. Bij de eerdere projectmatige bezoeken blijf je toch
een gast en heb je veel minder contact. Simpel voorbeeld ter illustratie: op de Gaun Farka school, waar we
het meest geweest zijn, leerden we al snel de namen van de leerkrachten en later ook van alle kinderen ! Dat
geeft meteen een goed contact ! Verder leer je de mensen op die manier echt kennen. Dat was een heel
fijne en bijzondere ervaring, en een luxe natuurlijk, want dat kan nu eenmaal niet elk jaar…
Bestedingen:
Annapurna primary school in Pokhara
Hier zijn Marjolein en Sonja ooit het Nepalese avontuur begonnen, met lesgeven op deze school. We hebben
hernieuwd kennisgemaakt met de leerkrachten en een aantal zaken kunnen realiseren: opknappen
speeltoestellen, nieuw lesmateriaal, muziekinstrumenten, een grote geluidsbox (heel belangrijk voor een
school, bijv. voor het ochtendritueel met het spelen van het volkslied!) en verder het gezamenlijk met zo’n
15 ouders schilderen van de buitenmuur van het terrein. Een mooi sociaal event.
Surya Yoti school in Bettyani
Ook deze school wordt al sinds het begin van de stichting ondersteund, met een voedselprogramma, salaris
voor een Engelse leraar en lesmateriaal. De ontvangst was weer vol met ceremonieel en veel ouders waren
opgetrommeld. Het leerlingenaantal is echter teruggelopen. Daardoor voelden we ons genoodzaakt de vaste
bijdragen te verlagen. Zo was ook de inzet van een Engelse leraar alleen nog maar parttime aan de orde. We
hebben besproken dat er weer enige progressie moet zitten in het geheel, omdat we anders de bijdragen
helemaal afbouwen. Dit gaan we de komende tijd bekijken.
Bayrabischool in Deurali
Op aangeven van onze contactpersoon Tilak kwamen we op deze – voor ons nieuwe – school terecht. Nog
zonder enige toegezegde hulp of bijdrage werden we evengoed met alle egards en ceremoniën ontvangen !
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Het was weer zeer indrukwekkend. We besloten dus ter plekke om iets te doen maar meldden nog wel even
tijd nodig te hebben om te bepalen wat dan en in welke mate. Een paar weken later kwamen we terug met
een berg speelgoed, een computer, tapijten (op verzoek!) en de toezegging om een voedselprogramma te
financieren, net als op andere scholen. Dit werd natuurlijk enthousiast ontvangen !
Gaun Farka school (regio Deurali)
Dit was dus de hoofdbestemming van ons verblijf in Nepal. Hier hebben we vele weken lesgegeven en
allerlei spelen en spelletjes gedaan met de leerlingen. We verbleven dan bij één van de leerkrachten in hun
huis (op uitdrukkelijke uitnodiging van hen zelf overigens, het werd een ware concurrentiestrijd…) en reisden
dan ’s morgens met de bus resp. te voet naar de school. Zo integreer je echt in de Nepalese gemeenschap !
We kwamen met name ook om de door ons betaalde leraar Engels te observeren, te ondersteunen en te
voorzien van nieuwe ideeën qua lesvormen. En om allerlei spelen in het Engels uit te kunnen leggen dus. Het
betreft een nog jonge man waar we de nodige potentie in zien, met het oog op de toekomst van de school,
voor het onderwijs aan de kinderen en in relatie tot de wat oudere, lees traditionelere, andere teamleden.
Ook ondersteunen we financieel enkele vrijwilligers, die van grote waarde zijn voor de school, zoals we
hebben gemerkt!, en die verder niets betaald krijgen…
We hadden een koffer vol met spellen meegenomen uit Nederland en hebben in Pokhara nog e.e.a.
bijgekocht. Het was echt ontzettend leuk om dat allemaal uit te leggen en uit te voeren met de kinderen.
Verder hebben we veel gedaan met liedjes aanleren en een kunstproject.
Bij onze tijdelijke verblijfadressen bij een leerkracht vormden we natuurlijk een bezienswaardigheid op zich.
De hele buurt liep uit, om een gesprekje te voeren of om alleen maar te kijken. Ook kinderen wilden
uiteraard graag meteen meespelen. Eén balletje doet al wonderen. Verder heeft Marjolein met name
computerles gegeven aan een leerkracht thuis en daarnaast geholpen met koken (en ze daarbij
pannenkoeken leren bakken!).
Sapanaschool in Sauraha, Chitwan
Na vele weken in de regio Pokhara, en dus met name op de Gaun Farka school, vertrokken we naar Chitwan,
naar de Sapana Village lodge, het domein van Dhruba. Zijn ‘social impact’ organisatie SVSI (met eigen
website) ondersteunt de dagelijkse gang van zaken en verdere uitbouw van de naast het terrein gelegen
Sapanaschool. Onze stichting heeft ‐ in overleg ‐ bijgedragen met onderhoud van de speeltuin (met veel
natuurlijk materiaal, die we ook in aanleg in 2013 deels gefinancierd hebben) en met het aanleggen van een
waterfilter zodat de kinderen drinkbaar water hebben. Dit kon ter plekke gerealiseerd worden ! Verder
ondersteunt SVSI het zgn. Women Skill Project, waarbij vrouwen uit de regio producten maken
(sleutelhangers!, kleren en souvenirs), die op de lodge verkocht worden. We hebben al eerder een massa
sleutelhangers ingeslagen en in Nederland verkocht bij allerlei gelegenheden. Wij hebben daarvoor voor 2
nieuwe naaimachines kunnen zorgen.
We zijn gestopt met het ondersteunen van het Chepang kindertehuis in Chitwan omdat de eerder
geïnvesteerde moestuin inmiddels goed renderend is zodat men daar nu zelfvoorzienend is voor wat betreft
groenten. Dit gaf de mogelijkheid om een volgend project op te starten !
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Inkomsten:
Giften
In de eerste plaats mag vermeld worden dat we ook in 2018 weer vele giften mochten ontvangen, kleine en
grote. Ons motto is altijd: alles is welkom omdat alle beetjes helpen. Er zijn overigens mensen die al jaren
lang elk jaar een bedrag overmaken. Iedereen natuurlijk zeer bedankt daarvoor !!
Wim werk
Toen eind 2017 de sabbatical naderde heeft Wim op zijn werk een presentatie gegeven en verder een aantal
relaties geïnformeerd over de plannen en de activiteiten in Nepal. Dit heeft een mooi bedrag aan giften
opgeleverd, wat nog doorliep in 2018, toen de sabbatical dus al was ingegaan. Een deel is bestemd voor het
verbeteren van de infrastructuur, specifiek voor het aanleggen van een afwateringsgeul langs een weg, zodat
deze bij een flinke regenbui niet meteen overstroomt (of zelfs deels wordt weggeslagen, wat ook wel
gebeurd is).
Sponsor‐acties
Vrienden van Marjolein en Wim hebben een feest gegeven waarvan de opbrengst (giften i.p.v. cadeaus) voor
onze stichting was. We mochten een presentatie geven en hadden een informatiestand ingericht.
Een collega van Marjolein en Sonja ging trouwen en zij bestemde de opbrengst van de collecte tijdens de
huwelijksinzegeningsdienst ook voor de stichting.
Last‐but‐not‐least heeft de gemeente IJsselstein een sponsorbedrag overgemaakt dat al in 2017 was
toegezegd, n.a.v. de toen gehouden sponsoractiviteiten op de school van Sonja en Marjolein.

Vooruitblik 2019
Begin 2019 is Marjolein in haar eentje vertrokken naar Nepal voor een periode van 5 weken. Zwaartepunt
van het verblijf is wederom de Gaun Farka school, om weer zelf les te kunnen geven en het team te
ondersteunen. Daarnaast zijn er ook plannen om de voor ons nog nieuwe Bayrabi‐school verder te
ondersteunen. Overleg daarover moet ter plekke plaatsvinden. Daarover uiteraard meer in het volgende
jaarverslag. Maar daarvóór zal Marjolein zelf verslag doen van haar reis en een nieuwsbrief opzetten.

Tenslotte
Alle gulle gevers nogmaals zeer bedankt voor de bijdrage. Met dit verslag en onderstaande financiële
paragraaf geven we aan wat we ermee gedaan hebben, of nog van plan zijn te doen.
Tot volgend jaar.
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Financiële verantwoording
T.b.v. een financiële verantwoording over 2018 is een winst‐ en verliesrekening opgemaakt, waarvan een
samenvatting hieronder is opgenomen:
niveau 2: samenvatting
giften
sponsoracties

1
3
tot:

€ 2.355,00
€ 2.445,76
€ 4.800,76

bankkosten
opnames
'winst'

14
21

tot:

€ 144,80
€ 3.612,60
€ 1.043,36
€ 4.800,76

'ANBI'- %

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 2018 (afgerond)

extra salaris Engelse docent en vrijwilligers Ghaun Farka
voedselprogramma's Surya Yoti, Bayrabi en Ghaun Farka

€ 800
€ 400

muziekbox en instrumenten Annapurnaschool

€ 200

rugzakken voor Ghaun Farka en Bayrabi
fleecetruien en schoenen voor Ghaun Farka en Bayrabi

€ 250
€ 300

lesmaterialen voor alle scholen
klein materiaal

€ 300
€ 50

aanschaf en installatie waterfilter Sapanaschool
onderhoud en uitbreiding speeltuin Sapanaschool
women skill project sponsoring (opbrengst sleutelhangers o.a.)

€ 650
€ 350
€ 300
totaal:

€ 3.600

NB: omdat we eind 2017 al naar Nepal vertrokken voor de vorige reis hebben we toen al relatief veel geld
opgenomen om ter plekke te besteden. Dat is dus verwerkt in het vorige jaarverslag, terwijl de feitelijke
uitgaven een paar keer pas in 2018 plaatsvonden.
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, februari 2019
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